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TÜRKİYE’DEN HABERLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  
Meclisi’nde Kadıköy Belediyesi’nin, Taşyapı 
İnşaat’a ödemesine hükmedilen tazminat kararı 
konuşuldu. Soru önergesi ile konuyu meclise taşı-
yan CHP’nin İBB ve Kadıköy Meclis üyesi Mesut 
Kösedağı, “Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen 
Başbakan Binali Yıldırım ‘İstanbul’u imara teslim 
etmeyin’ dedi. Kadıköy Belediyesi olarak görevi-
mizi yaptığımız ve kaçak yapı yaptırmadığımız 
için 101 milyon lira tazminata mahkûm olduk. 
Bizler yeşil alanların bozulmaması ve projelerin 
imar planlarına sadık kalınarak yapılması için ça-
lışan kurumlarız. Görevimizi yaptığımız için yani 
kaçak yapı yaptırmadığımız için 101 milyon lira 
tazminat cezasına mahkûm edildik. Sorunun bir 
üst mahkemede muhakkak çözülmesini umuyo-
ruz. Vicdanımız da bu yönde. Kaçak yapıyı engel-
lemek ne zamandan beri suç oluyor” diye sordu.

“Yüksek İmar Kullanıldı”
RS FM’de yayınlanan ‘Oyuna Devam’ progra-

mına konuk olan Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu, belediyeye ‘inşaatı hukuka aykırı 
ve keyfi eylemlerle durdurmak’ suçlamasıyla ve-
rilen 101 milyon 859 bin liralık para cezasıyla il-
gili konuştu.

Enver Aysever’in sorularını yanıtlayan Nuhoğ-
lu, davayı kazanan firmayı ‘ayrıcalıklı’ diye ni-
telendirerek, “Bu firma inşaatını geciktirdiğimiz 
için bize dava açıyor. Dava 15 ay gibi kısa sürede 
sonuçlanıyor. 5 milyonluk maddi tazminat davası 
açıyor, bilirkişi 88 milyona çıkartıyor, mahkeme 
ise 101 küsur milyon olmasına karar veriyor bu 
cezanın. Aslında böyle bir suçumuz yok. O bölge-
de kullanılmayan yüksek bir imar kullanıldı” diye 
konuştu.

“Yüksek imarın yanı sıra binaların 9 bin metre-
kare kaçağı da var” diyen Aykurt Nuhoğlu, “Dü-
şünebiliyor musunuz, o kadar inşaat alanı kulla-
nıyor, bir de fazladan 9 bin metrekare kullanıyor, 
encümen kararıyla ceza veriyoruz ama o gidiyor, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan iskân alıyor. 
Bakanlığa dava açtık, iskânla ilgili. Şu anda yü-
rütmeyi durdurma kararı verildi. O bina aslında 
ayıplı bir konumda. Böyle kusurlu bir binayı ge-
ciktirdik diye mahkemenin bize tazminat ödeme-
ye mahkum etmesi de üzücü” dedi.

• Tazminat Davası Meclis Gündeminde

“Kamu Görevi Yaptırmıyorlar”
Kendilerine verilen cezayı ‘ülkede yönetimin 

olmamasıyla’ açıklayan Nuhoğlu, “Bir belediye-
ye böyle bir ceza vermeniz demek, o belediye-
nin çalışamaması demek. Bir belediye böyle bir 
ceza aldıktan sonra bir daha herhangi bir beledi-
ye, herhangi bir memur böyle bir işe girer mi, gö-
rev yapar mı? Bu korkutmak, sindirmektir. ‘Yeşili 
koruyalım, kamusal alanlar imara açılmasın’ di-
yoruz ama bize kamu görevi yaptırmıyorlar” ifa-
delerini kullandı.

Kararın Yargıtay’da bozulacağını düşündükle-
rini söyleyen ve “Bu kadar mantıksız bir kararın 
Yargıtay’dan geçeceğini sanmıyoruz” diyen Kadı-
köy Belediye Başkanı, “Bu kamunun yok olma-
sı demek olur. Bizim görevimiz halkı korumak, 
yeşil alanları korumak, spor alanları, yüzme ha-
vuzları, huzurevleri kurmak. Biz bu hizmetleri 
yapmakla yükümlüyüz. Müteahhitler gelsin, is-
tedikleri gibi inşaat yapıp para kazansınlar diye 
durmuyoruz bu koltuklarda. Biz halkın temsilci-
siyiz” diye konuştu. Nuhoğlu, “Bunları durdur-
maktan korkarsak işimizi yapamayız ki” dedi.

Ne Olmuştu?
Taşyapı İnşaat, Kadıköy belediyesine ‘inşa-

atı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle’ durdura-
rak şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle 5 milyon 
lira maddi, 1 milyon lira manevi tazminat dava-
sı açmış, Kadıköy Belediyesi’nin 101 milyon lira 
tazminat ödemesine hükmedilmişti. Bilirkişi ra-
poruna göre 2007 ve 2010 yılları arasında 30 ay-
lık süre içinde inşaatın tamamlanamamasından 
Kadıköy Belediye Başkanlığı sorumlu tutulmuş, 
Taşyapı’nın basında çıkan olumsuz yazılar nede-
niyle satış yapamadığı ifade edilmişti.

(Gazete Kadıköy)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9474
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• İETT Arazisinde ‘Tarihi’ Yağma

Kamu arazilerinin talanına bir yenisi eklen-
di. Zeytinburnu sahilinde deniz gören 56 dönüm 
arazi, 1986 yılından beri gelmiş geçmiş İETT yö-
neticileri ile Zeytinburnu Belediye Başkanlarının 
gözetiminde kamudan müteahhitlere aktarıldı. 
Kamunun kaynaklarının müteahhitlere aktarıl-
ması sonucunda 1 milyar 380 milyon dolarlık 
rant transferi sağlandı.

İETT’ye ait arazinin müteahhit firmalara peş-
keş çekilmesinin öyküsü 30 yıl önceye dayanıyor. 
1986 yılında ANAP’lı Muzaffer Çavuşoğlu’nın 
Başkan olduğu Zeytinburnu Belediyesi, İETT’ye 
ait Zeytinburnu sahilinde 56 dönümlük araziyi 
gecekondu önleme bölgesi olarak talep etti. İETT 
Genel Müdürlüğü de söz konusu araziyi belediye-
ye ancak kat karşılığı vereceğini bildirdi. İETT ve 
Zeytinburnu Belediyesi ile Çakın İnşaat arasın-
da kat karşılığı sözleşme yapıldı. Sözleşmeye göre 
arsanın sahibi olan İETT’ye 240 daire verilecek, 
mütaehhite ise 320 daire ile 21 dükkân kalacaktı.

Çakın İnşaat, konutların yapımına başladı ama 
sermayesi yetmediği için işi bıraktı. Zeytinburnu 
Belediyesi encümen kararıyla eski Bakırköy Be-
lediye Başkanı K.Naci Ekşi’nin ortağı olduğu Er-
ler İnşaat ile aynı koşullarda anlaştı. Yarım inşaa-
tı devralan Erler İnşaat da İETT’nin bloklarından 
önce kendi payına düşen 320 konutu bitirip sattı. 
Oysa bu tür kat karşılığı anlaşmalarda yükleni-
ci firmanın arsa sahibine olan taahhüdünü yeri-
ne getirdikten sonra kendi payına düşen hisse-
leri satması gerekir. Ancak bu sözleşmede İETT 
yöneticileri belli ki, bu tür bir şerh koymamışlar. 
İETT’ye verilecek olan 240 konut ise kaba inşaat 
halinde yarım bırakıldı.

İETT: Zarara uğradık
İETT yöneticileri, çok değerli arazilerinin Zey-

tinburnu Belediye Başkanlığı eliyle bedelsiz ola-
rak Erler İnşaat’a geçtiğini geç de olsa fark et-
miş ve gelecekte sorumlu tutulma kaygısıyla 
29.12.2004 yılında Zeytinburnu Belediyesi ve Er-
ler İnşaat ile üçüncü kez sözleşme yaptı. Ancak 
İETT’nin 240 konutu yine tamamlanmadı. Üste-

Zeytinburnu’ndaki İETT arazisi 1986’da 240 daire karşılığında müteahhit firmaya devre-
dildi. Firma İETT’ye verilecekleri yarım bıraktı. Yarım kalan konutları 20 milyon dolara 
Tahincioğlu’na veren İETT devre dışı kalınca anlaşan iki şirket, milyar dolarlık ranta kavuştu.

lik Erler İnşaat, ayrıca kat irtifakı hakkını kul-
lanarak yapımına başlamadığı 140 konut ve 21 
dükkânı kendi adına tescil ettirdi.

Arazi için ilçe belediyesi 18. madde uygulama-
sı yaparak parselleri ayırdı ve bu sayede müteah-
hit bağımsız alanda yeni alanları kendi üzerine 
geçirdi. Birkaç yıl sonra tekrar 18. madde uygu-
laması isteyen müteahhidin talebine karşı konut 
satın alanlar, ilçe belediyesi hakkında 2008 yılın-
da İdare Mahkemesi’ne dava açtı. İETT de dava 
için gönderdiği dilekçede kurumun zarara uğra-
tıldığını belirtti.

2015 yılında İETT, kaba inşaatı bitmiş 240 ko-
nutu 20 milyon dolar gibi komik bir fiyata Ta-
hincioğlu firmasına sattı. Tahincioğlu firmasını 
da bulan yine Erler İnşaat. Bu iki müteahhitlik 
şirketi kendi aralarında bir sözleşme yaptı. Bu kez 
arsa sahibi pozisyonunda Erler İnşaat vardı. Hem 
de İETT’ye taahhüdünü yerine getirmeden kon-
duğu arsa üzerinden.

Daire sahiplerine baskı
Erler İnşaat, İETT’ye ve Zeytinburnu 

Belediyesi’ne hiçbir taahhüdünü yerine getirme-
diği halde adına tescil ettirdiği ve halen inşaatı-
na başlamadığı 140 daire ve 21 dükkân karşılığın-
da Tahincioğlu firması ile kat karşılığı sözleşme 
yaptı. İETT’den aldığı kaba inşaatı bitmiş 240 
konuta sahip Tahincioğlu şirketi ile proje ortağı 
olduğu Erler İnşaat’ın kâğıt üzerindeki 140 ko-
nut ve 21 dükkân payını birleştirerek, aynı par-
selde daha önce Erler İnşaat’ın yapıp sattığı 320 
daire sahibini kat karşılığı anlaşmaya zorluyor. 
Daire sahiplerinden bazıları anlaşma yoluna gi-
diyor. Deniz gören 56 dönüm arazide yeni imar 
planına göre 1380 konut ve 80 dükkân yapılacak. 
İETT, 240 dairesini 20 milyon dolara satarken 
aynı bölgenin deniz görmeyen kısmında The İs-
tanbul Evleri’nde bir daire 1 milyon dolara satılı-
yor. Daire sahipleri ile anlaşılması halinde müte-
ahhit 1380 konut ve 80 dükkândan 1 milyar 380 
milyon ABD Doları kazanacak. Daire sahiplerine 
340 konut verse bile kârı 1 milyar doları geçecek.

(Cumhuriyet)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/633152/iETT_arazisinde__tarihi__yagma.html
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• Hiçbir İl 'Tam İnsani Gelişmişlik' Sağlayamıyor
Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yapılan 

bir çalışmada, illerin insani gelişmişlik düzeyle-
rinin hesaplandığı endeksin alt bileşenlerinin il-
lere göre çok farklı düzeylerde gerçekleştiği, aynı 
zamanda bu illerin bir alt endekste çok iyi du-
rumdayken, diğer alt endekste oldukça gerilerde 
gözlendiği belirtildi.

Pamukkale Üniversitesinden öğretim üyeleri-
nin yaptığı çalışma, sekreteryası TOBB ETÜ SPM 
tarafından yürütülen Sosyal Politikalar Platfor-
munda (SPP) yayınlandı. “Türkiye’de İllere Göre 
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)” çalışmasında, Es-
kişehir eğitim açısından Türkiye genelinde bi-
rinci sıradayken, gelir seviyesinde 13, sağlıkta ise 
59. sırada yer aldı. Doğu ve Güneydoğu illerinin 
genel insani gelişme endeksi yanında alt endeks-
lerde de gerilerde olduğu gözlendi. Pamukkale 
Üniversitesi’nden aralarında M. Ensar Yeşilyurt 
ile Oğuz Karadeniz’in de aralarında bulunduğu 
5 akademisyen, BM Kalkınma Programı (UNDP) 
yöntemiyle illerin gelişmişlik düzeylerini hesap-
ladı. Çalışmada, Türkiye’deki illerin insani geliş-
mişliği belirleyen 3 unsurda (gelir, sağlık ve eği-
tim) denge sağlayamadığı, bir unsurun çok iyi 
olmasına rağmen, diğer bir unsurda sonlarda ka-
lındığının gözlendiği, Türkiye’de refah olgusu-
nun hiçbir kentte bütün boyutlarıyla yaşanama-
dığı belirtildi.

Bütüncül refah yok
SPP’de araştırmayı yayınlayan TOBB ETÜ-

SPM Direktörü Serdar Sayan çalışmaya yönelik 
yaptığı yorumda, “Bu bize, ekonomide ideal bü-
yüme oranlarının yakalanması kadar, büyümenin 
insani gelişmeye yönlendirilmesinde daha alaca-
ğımız oldukça fazla yolumuz olduğunu gösteri-
yor. Araştırma, kent kent neler yapılması gerek-
tiği konusunda, karar alıcıların yararlanabileceği 
verileri ortaya koyuyor” dedi. Çalışmada, “Bü-
tün endekslerin kendi aralarındaki korelasyonla-
rının düşük olması, Türkiye’de illerin büyük bir 
çoğunluğunun bütüncül refah olgusuna sahip ol-
madığını ifade ediyor” yorumu yapıldı.

81 ilin 60’ında düşük gelişme
Araştırmaya göre, Türkiye’nin genel insani ge-

lişmişlik endeksi değeri 0,604 olarak ölçüldü. Bu 
BM kalkınma programı metodolojisine göre “orta 
insani gelişmişlik düzeyi” ne karşılık geliyor. Bu 
ortalamayı 12 il yakalayabilirken, 69 il ortalama-
nın altında; bunun da 60’ı ise uluslararası kritere 
göre 0,550 ve daha düşük olan “düşük insani ge-
lişmişlik düzeyi”nde bulunuyor.

İllerin insani gelişmişlik endekslerini incele-
mek için burayı tıklayınız.

(Dünya)

• Korkutan Rakamlar: İstanbul'un 4 Aylık Suyu Kaldı
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tür-

kiye'deki 89 içme suyu barajında geçen yıl yüzde 
51,1 olan doluluk oranının, bu yıl yüzde 29,2'ye 
düştüğünü bildirdi. Bakan, en kötü kuraklık ko-
şullarına göre hiç su gelmemesi durumunda 
İstanbul'da 4 ay yetecek kadar su olduğunu açık-
ladı. Eroğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre bu yıl gerçekleşen yağışlar-
da ciddi azalmalar meydana gelmesi neticesin-
de, Türkiye genelinde izlememizde ve işletmede 
olan 324 depolama tesisinde (göller hariç) toplam 
aktif doluluk oranı geçen yıl 15 Kasım tarihi iti-
barıyla yüzde 51,2 iken, bu yıl aynı tarihli bu de-
ğer yüzde 42,7dir. 89 içme suyu barajında geçen 
yıl aktif doluluk oranı yüzde 51,1 iken, 16 Kasım 
itibarıyla bu değer yüzde 29,2'dir."

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa şehirlerinde-
ki içme suyu barajlarında bu yılın 16 Kasım iti-
barıyla aktif doluluk oranlarının sırasıyla yüzde 
36,5, yüzde 19,6, yüzde 49,8 ve yüzde 32,1 oldu-
ğu bilgisini veren Eroğlu, bu şehirlerde sırasıyla 
geçen yılın aynı tarihine göre yüzde 31,8, yüzde 
8,8, yüzde 14,7 ve yüzde 26,7 daha az su bulun-
duğunu kaydetti (Yapi.Com.Tr).

http://www.dunya.com/ekonomi/hicbir-il-tam-insani-gelismislik-saglayamiyor-haberi-338705
http://www.dunya.com/ekonomi/hicbir-il-tam-insani-gelismislik-saglayamiyor-haberi-338705
http://www.yapi.com.tr/haberler/korkutan-rakamlar-istanbulun-4-aylik-suyu-kaldi_152010.html
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• Şırnak'ta 'Kiralar' Tavan Yaptı
Sokağa çıkma yasağının 8 ay sonra kısmi olarak 

kaldırıldığı Şırnak’ta konut sıkıntısı yaşanıyor. 2 
bin 700 binanın yıkıldığı, 14 bin 727 binanın ise 
hasar gördüğü kente dönen vatandaşlar, ev kira-
larının yüksek olmasından şikayetçi. Kentte, ya-
saktan önce 200-250 TL olan ev kiraları, şimdiler-
de 600-700 TL’ye çıkarken, birçok aile yerleşecek 
ev bulamıyor. Bu yüzden kenti terk etmek duru-
munda kalan vatandaşlar, 14 Mart’ta yasak ilan 
edilmesiyle birlikte gittikleri çevre il ve ilçelere 
geri dönüyor.

Konut sıkıntısı yaşayan aileler adına açıklama-
larda bulunan Şırnaklı İşadamı Yusuf Som, so-
kağa çıkma yasağı ilan edildiğinde vatandaşların 

CHP’nin Meclis’e sunduğu araştırma önerge-
sinde, Siirt’te en az altı işçinin yaşamını yitirdi-
ği madende heyelanın yaşandığı gün dinamit pat-
latıldığı, 80 cm’lik yarıkların oluştuğu, işçilerin 
yetkililere bildirmesine rağmen yeterince önlem 
alınmadığı belirlendi.

Siirt’in Şirvan ilçesinde Ciner Holding’e ait 
bakır madeninde perşembe gecesi göçük mey-
dana gelmişti. Şu ana kadar altı işçinin cansız 
bedenine ulaşıldı. Faciaya ilişkin altı kişi gözal-
tına alınırken, işletme müdürü Mehmet Oğuz da 
tutuklandı.

Yetkililer çatlak olduğunu biliyormuş!
Meclise sunulan önergede, göçüğün meydana 

gelmesinin ardından arama-kurtarma çalışmala-
rının yetersizliğine dair ailelerin eleştirilerine de 
yer verildi. Göçükten bir hafta ve bir gün önce 
aşırı yağış olduğu belirtilen önergede, facianın 
göz göre göre geldiği görüşünü güçlendirecek ni-
telikte bilgilere yer verildi: “Madenciler ve gö-
çük altında kalan işçilerin aileleri, göçüğün oldu-
ğu bölgede heyelan öncesi 80 cm büyüklüğünde 
çatlaklar olduğunu, bu çatlakların tehlike arz et-
tiğinin işyeri yetkililerine bildirildiğini, ancak bir 
önlem alınmadığını ve bu kazanın meydana gel-
diğini belirtmişlerdir.”

Kâr hırsı, iş güvenliğine ağır bastı
Önergede, heyelanın yaşandığı gün alanda pat-

layıcı kullanıldığı anlatılarak, “Uzmanlara göre, 

• Siirt’teki Maden Faciasının Nedeni  Kâr Hırsı ve Yetkililerin Umursamazlığı

gittikleri ilçelerde de ev kiralarının yükseltildi-
ğini ve bunun üzerine sivil toplum kuruluşları 
ve kanaat önderleri olarak ev sahiplerine, evsiz, 
barksız insanların üzerinden kira fırsatçılığı ya-
pılmaması yönünde çağrı yaptıklarını anımsattı.

(Yapi.Com.Tr)

iş yerindeki üretimin aşırı kâr elde etmek için 
tehlike arz edecek şekilde yapıldığı, toprağın aşırı 
yağış sonrası suya doyarak yumuşamasının ve iş 
yerinde patlayıcı kullanılması ile heyelanın tetik-
lendiği ve bu şekilde heyelanın meydana geldiği 
ifade edilmektedir” dendi.

Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci
Önergede yer alan bilgilere göre son 14 yılda 

18 bin 67 işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti, 73 
bin 500 kişi de ‘iş göremez’ hale geldi. 2016’nın 
ilk 10 ayında ise 1596 işçi yaşamını yitirdi.

Buna göre Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa’da 
birinci, dünyada üçüncü sırada bulunuyor. Türki-
ye’deki iş cinayetlerinin en fazla görüldüğü sek-
tör, inşaattan sonra madencilik (Diken).

http://www.yapi.com.tr/haberler/sirnakta-kiralar-tavan-yapti_152017.html
http://www.diken.com.tr/siirtteki-maden-faciasina-kar-hirsi-ve-yetkililerin-umursamazligi-neden-olmus/
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Suyun pahalı olması ne demek?
Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı’nın 

(EPA) yaptığı bir çalışmaya göre; su masrafları 
hane halkının giderlerinin %2’sini geçiyorsa o su 
“çok pahalı” kategorisine giriyor. Hatta bu oran 
yoksul kesimler açısından %1,25’e kadar gerili-
yor. (...) 

Kademeli tarifelendirme
İstanbul’da 2015’ten beri konutlara kademe-

li tarife uygulanıyor. Kademeli tarifelendirme-
de suyu az kullanan ile fazla kullanan arasında-
ki fark, ekonomik olarak ifade edilir. İstanbul’da 
ayda 1-10 m³ arası su kullanan konutlar suya 4,14 
TL/m³ ödüyor. Abone ayda 11-20 m³ arası su kul-
lanırsa, suyun /birim fiyatına 6,05 TL ve 20 m³ 
üzerinde kullanırsa 8,80 TL ödemek zorunda.

İstanbul’un şebeke suyu hızla pahalanıyor
Son sekiz sene içinde İstanbul’da hanelere ve-

rilen su, enflasyonun üzerinde üçte bir oranında 
pahalanmış. Üstelik bu su içmek için değil, sade-
ce temizlik amaçlı kullanılıyor. Türkiye’de 2016 
yılı itibariyle aylık net asgari ücret 1300 TL. Birle-
şik Devletler Çevre Koruma Ajansı’nın belirledi-
ği yoksul kesimde hane gelirinin %1,25’i geçen su 
faturasını “çok masraflı” olarak kategorize ettiği-
ni hatırlayalım. Bu durumda Türkiye’nin çoğun-
luğunu oluşturan yoksul kesimler için suya ayda 
16,25 TL’den fazla ödeniyorsa, o su “çok pahalı” 
demektir. Bu da ayda 10 m³ ve altında su kullana-
rak, 1. kademeden indirimli (4,14 TL/m³) ödeyen 
haneler için bile 3,93 m³ suya denk geliyor. Ayda 
3,93 m³ temizlik suyu günümüz kent şartlarında 
dört kişilik bir ailenin değil, bir kişinin insan onu-
runa yakışır şartlarda yaşamasına ancak yeter.

Faturaya ambalajlı suyu da ekleyin
Üstelik İstanbulluların %81,5’i şebeke suyu-

nu içmeyip, sadece temizlik maksatlı kullanıyor. 
Sağlıklı bir insan günde ortalama 2 litre su içiyor. 
Bu da ayda yaklaşık 3 adet 19 litrelik damacana 
suyu tüketilmesi demek. Bir damaca suyunun fi-
yatını ortalama olarak 8 TL’den kabul edersek, 
kişi başına ayda yaklaşık 24 TL’yi içme suyuna 
ödediğimiz ortaya çıkıyor. Bunu da yukarda he-
sapladığımız faturaya ekleyince suyumuz bıra-
kın çok pahalı olmayı, ultra pahalı hale geliyor. 
İstanbul’da asgari ücretle geçimini sağlayan 4 ki-
şilik bir ailenin bütçesinin yaklaşık %16’sı suya 
harcanıyor.

• Su Gibi Pahalı
Çözüm ne olmalı?
Maalesef “sudan ucuz” lafı geçerliliğini yitire-

li çok oldu. Ancak bu gidişat devam ederse yakın 
gelecekte “su gibi pahalı” diyeceğimiz günleri de 
göreceğiz. İstanbul’da nüfusun büyük çoğunluğu 
suya ve hıfzıssıhhaya fiziksel olarak erişme ola-
nağına sahip. Ancak faturasını ödeyemediği ya da 
yenilenen su sayacının parasını ödeyemediği için 
suyu kesilen insan sayısı da az değil. Oysa yoksul 
zengin ayrımı olmadan herkesin suya ekonomik 
erişebilirliği sağlanmalı. Bu da ancak suyun doğru 
fiyatlandırılması ve tarifelendirmesiyle mümkün 
olabilir. İnsani ihtiyaçlara (içme, banyo, temizlik, 
yemek pişirme vb.) yetecek su miktarının beda-
va olması, geriye kalanın ücretlendirilmesi gerek.

Bu yöntem Türkiye’de Dikili ve Erdek gibi be-
lediyelerde yıllar boyunca başarıyla uygulandı. 
Her iki belediyede de, hane başına aylık su tü-
ketimi 10 m3’ü aşmazsa, su bedava veriliyordu. 
Bu uygulama sadece adil bir su paylaşımını haya-
ta geçirerek su adaletsizliğiyle mücadele etmeyip, 
aynı zamanda etkin bir su tasarrufunu da teşvik 
etti. Nitekim turizm sezonunda nüfusu on katına 
çıkıp 200 bine ulaşan Dikili’de bu uygulamadan 
önce ciddi bir su sıkıntısı yaşanırken, vatandaş 
fatura ödememek için kotanın altında su kulla-
narak tasarruf yapıldı. Ve su tasarrufu dar gelir-
liyi cezalandırarak değil, aksine ödüllendirerek 
gerçekleştirildi.

İstanbul’da da iklim değişikliği, kuraklık ve su-
suzluk sorunları çok daha büyük ölçekte yaşan-
makta. Su kriziyle başa çıkmada yoksulu daha 
da yoksullaştıran çözümlerin işe yaramayacağı 
ortada. Hatta bu tip uygulamalar su krizini bü-
yütüyor. Adil bir düzenleme, fiyatlandırma ve 
tarifelendirme ile su krizine gerçek çözümler 
üretilecektir. Yaşayan insan sayısına göre, her 
hanenin içme ve temizlik gibi temel ihtiyaçları-
nı karşılamaya yetecek miktarda temiz suya ücret 
ödemeden şebekeden ulaşması şart. Bu suyun içi-
lebilir kalitede ve lezzette de olması gerek. Zira 
ambalajlı suya verdiğimiz su su faturalarımızı kat 
be kat aşıyor. Temel ihtiyaçlara yetecek suyun 
her vatandaşa sağlanması devletin asli görevi ol-
malı. Bu ihtiyaçları aşan kullanımlarsa yüksek ta-
rifeden fiyatlandırılarak belediyelerin sudan ge-
len bütçelerinde oluşacak eksiklikleri kapatmak 
ta mümkün. Yeter ki amaç insana hizmet olsun.

(Yeşil Gazete / Akgün İlhan)

https://yesilgazete.org/blog/2016/11/19/su-gibi-pahali-akgun-ilhan/


7

TÜRKİYE’DEN HABERLER

Açılışı 15 Ekim’de yapılan Bahriye Üçok Eko-
lojik Anaokulu; inşaatından iç tefrişatına, enerji 
ve su gibi temel altyapısına kadar bütünüyle çev-
reci bir tasarım ile yapıldı. Yerel bir belediyenin 
inisiyatifinde ve gönüllülük esası ile yapılan pro-
je, Türkiye’nin ilk ekolojik çocuk yuvası olarak 
nitelendiriliyor.

Sürdürülebilirlik ilkesinin her aşamada uygu-
landığı Bahriye Üçok Ekolojik Anaokulu, ticari 
fayda güdülmeden tamamen gönüllülük esasıyla 
yapılan çevreci bir proje. Kadıköy Belediyesi’nin 
Kozyatağı Mahallesi’nde yer alan anaokulunda 
ısıtma ve soğutma güneş panelleriyle sağlanıyor. 
Eğitim araç ve gereçlerinde doğal ürünler ter-
cih edildi. Yeşil yuvada ayrıca yağmur suyu bi-
riktirilerek bahçe sulama ve klozetlerde kullanı-
lacak. Kadıköy Belediyesi yeşil yuva projesi, her 
yönüyle sağlıklı öğrenim ve öğretim mekanları, 
enerji tasarrufu, uygulamalı ve doğa dostu eğiti-
mi amaçlıyor. Bu yüzden binayı kullanacak ço-
cuklar ve eğitimciler için dayanıklı, eğitimli, sağ-
lıklı, rahat ve ekonomik ortamlar sağlandı. İlkleri 
ve özellikleri ile dikkat çeken bu proje hakkın-
da yapi.com.tr’den Sevim Büyüktaş Demir proje-
nin mimarı tasarımını gönüllü üstlenen DİLEK-
Cİ Mimarlık (DDA) Kurucusu Durmuş Dilekçi, 
Kadıköy Belediyesi’nden Mimar Elif Öztürk ve 
İnşaat Mühendisi Deniz Özdemir’le bir röportaj 
yaptı:

“Ofisimde farklı yere sahip projelerden biri”
Bahriye Üçok Anaokulu projesini Kadıköy Be-

lediyesi tarafından önüme geldiğinde, bu projede 
severek yer alacağını proje yürütücülerine iletti-
ğini söyleyen Mimar Durmuş Dilekçi, yeşil yapı 
ve anaokulu fikrinin kendisini heyecanlandırdı-
ğını belirtti. Ticari fayda gütmeyen bir proje ol-
masının da kendisini etkilediğini sözlerine ekle-
yen Durmuş Dilekçi, gönüllülük esasına dayalı 
ve bu projeye paralel devam eden başka bir ça-
lışması hakkında da bilgi verdi. Dilekçi, “Üçün-
cü Bahar Projesi, Seferihisar’da Ankara Fen Lise-
si mezunu 100 kişinin kurduğu bir kooperatifin 
işi. Mezunların yaşlılıklarını beraber yaşayacağı 
bir yaşam modeli üzerinde çalışıyorum. Son dö-
nemde yaptığım işler içinde bu iki proje benim 
için çok farklı” dedi.  Farklı ölçeklerde işler yap-
tığını ifade eden Dilekçi, anaokulu projesinin bi-

rebir kendisinin tek başına yaptığı işlerden biri 
olduğunu kaydetti. 3-5 yaş aralığı için Bahriye 
Üçok Ekolojik Anaokulu, insanların yaşlılık dö-
nemi için de Üçüncü Bahar Projesi’ni yaptığının 
altını çizen Dilekçi, bu zıtlıkların kendisine he-
yecan verdiğini ve Üçüncü Bahar Projesi alanın-
da da bir anaokulu yapmak istediğini vurguladı. 
Ticari işlerin hepsinde sürdürülebilirlik esasları-
nın ele alınması gerektiğine dikkat çeken Dilek-
çi, “Bir mimar her halükarda toprağın üstüne bir 
şey ekliyorsa onu nasıl eklemesi ve şekillendir-
mesi gerektiğinin farkında olmalı. Bu mimarinin 
önemli parametlerinden biridir. Çünkü mimarlık 
sadece fonksiyon organizasyonu demek değildir. 
İşin arkasında böyle bir ruha dokunan tarafın ol-
ması gerekiyor” dedi.

“Her aşamada sürdürülebilirlik ilkesi benimsendi”
Projelerinin hepsinde bir sürdürülebilirlik en-

dişeleri ile ele aldığına işaret eden Dilekçi, Bahri-
ye Üçok Ekolojik Anaokulu projesinde yerel yö-
netimin böyle bir düşünce ile yola çıkarak, bunu 
kendi organizasyonu ile yapmasının kendisini 
heyecanlandırdığını söyledi. Yerel yönetimlerin 
ellerinde büyük bir gücün olduğuna değinen Di-
lekçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye yetki-
lileri, yetki alanları içinde iş yapan gruplardan 
birine bize bağış okulu yap diyebilirdi. Bu anao-
kulu organizasyonu ise, farkındalık yaratma ama-
cına yönelik bir niyet barındırıyordu. Anaokulu, 
ilkokul hatta ortaokulda bulundukları çevrede-
ki nüfustan öğrenci alır. Taşımalı bir eğitim değil 
de, yürüme ile çocukların çok rahat erişebildikle-
ri bir okul alanı söz konusu. (...)

(Devamını okumak için tıklayınız.)

• Kadıköy’de Sürdürülebilir Bir Anaokulu Projesi

http://www.kadikoyakademi.org/kadikoyde-surdurulebilir-bir-anaokulu-projesi/
http://www.kadikoyakademi.org/kadikoyde-surdurulebilir-bir-anaokulu-projesi/
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cuma, cumartesi, pazar günleri saat 10.00-21.00 
arası Moda Aile Çay Bahçesi arka tarafında kurul-
du. 200’e yakın Kadıköylü kadın, evlerinde yap-
tıkları takı, el örgüsü ürünler, dikiş-nakış, atık 
malzemelerden çanta, yağlı ve sulu boya resim-
ler, cam ve seramik hediyelikler gibi birbirinden 
farklı ve güzel el emeği ürünlerini sergiledi. Böy-
lelikle pek çok kadının ev içi üretimleri ilk kez 
hane dışına çıktı.

Kadınlar Dükkâna Geçiyor
Kadıköylü bu kadınlar, şimdi başka bir heye-

can içinde. Zira Potlaç projesi sabit kapalı bir 
mekâna kavuşuyor, ‘Potlaç Dükkân’ açılışa gün 
sayıyor. Caddebostan Kültür Merkezi içinde, 25 
Kasım Cuma günü yani Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açılışı ya-
pılacak olan dükkanda, kadınların üretimleri sü-
rekli ve aynı anda satışa çıkmış olacak.

(Gazete Kadıköy)

“Aramızda rekabet yok, dayanışma var” diyor 
biri, diğeri de  “Bu proje sayesinde evden çıkmaya 
başladım” sözleriyle sevincini dile getiriyor.

Kadıköy Belediyesi’nin kadın projelerinden 
biri olan Potlaç’ın katılımcısı Kadıköylü kadınla-
rın sözleri bunlar. Kelime anlamıyla Kızılderili-
lerin değiş-tokuş bayramlarına verilen isim olan 
Potlaç; belediyenin ve Kadıköylü kadınların dü-
zenlediği Kadın Forumu ve Çalıştayı gibi etkin-
likler, toplantılar ve atölyeler sonucunda ortaya 
çıkan projelerden biriydi. 30 Nisan ve 4 Mayıs’ta 
kadınlar ve LGBTİ bireylerle yapılan toplantılar 
sonucunda tamamen kadınların el emeği ürünle-
rinden oluşan bir “Pazar” açılmasına karar veril-
mişti. Kararlar ivedilikle hayat geçti, başvurular 
için gerekli duyuru ve çağrılar yapıldı. Onlarca 
bireysel ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başvu-
rusu oldu. Başvurular değerlendirildi ve 38 stant 
bireysel başvurulara, iki stant ise kadın örgütleri-
ne verildi. Böylelikle de ‘Potlaç Kadın Emeği Pa-
zarı’,  toplam 40 stantla, 28 Mayıs günü ilk kez 
açıldı. 

Kadının el emeğinin değerlendirildiği bu pa-
zar, ekim ayına dek yani 15 hafta boyunca  her 

• Kadınların Dükkânı Açılıyor

• Beşiktaş Belediyesi Restoran Atıklarından Ayda 500 Kg Organik Gübre Üretiyor
Geçtiğimiz yıldan beri restoranlardan topladı-

ğı gıda atıklarını toplayıp kompostlaştırarak güb-
reye dönüştüren Beşiktaş Belediyesi, bu yöntem-
le parklarda  kullanılmak üzere ayda 500-600 kg 
gübre ürettiklerini açıkladı.

Uygulanan proje kapsamında restoranlardan 
çıkan yemek atıkları ile kapalı kutu kompost ma-
kinesine besleme yapılıyor ve yaklaşık 3-4 hafta-
lık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kom-
post eldesi sağlanıyor. Daha sonra elde edilen bu 
kompost toprakta kullanılmak üzere gübreye dö-
nüşüyor. Zararsız ve besin yönünden zengin ola-
rak gösterilen kompost, çevre dostu olması yö-
nüyle dikkat çekiyor.

İstanbul özelinde evsel atıkların yönetimi, 
İBB koordinatörlüğünde yürütülüyor. Beşiktaş 
Belediyesi ise, özellikle restoran atıklarının de-
ğerlendirilmesi için ilçe genelinde kapalı sistem 
kompost cihazlarının yerleşimine 2015 yılın-
da başladı. İlki, Ulus Parkı civarına yerleştirilen 
kompost cihazı, haftalık 400 kg organik atık ve 

100 kg pelet beslemesi ile aylık 500-600 kg kom-
post eldesi sağlıyor. Cihazda, sisteme eklemlenen 
bir biofiltre ile koku oluşumu da engelleniyor.

WWF Türkiye ile birlikte yürütülen Yeşil Ne-
sil Restorancılık projesi kapsamında yürütülen 
çalışmalar ile bir yılda hem 6 ton gübre elde edil-
miş oluyor hem de atıkların geri kazanılması ile 
yılda 36 ton karbondioksitin salımı engellenmiş 
oluyor (Yeşilist).

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9472
http://www.yesilist.com/besiktas-belediyesi-restoran-atiklarindan-ayda-500-kg-organik-gubre-uretiyor/
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• Uzmanlar: Türkiye’nin Küresel Isınmayla Mücadele Politikası Yok
Fas’ın Marakeş kentinde sona eren Birleşmiş 

Milletler (BM) Dünya İklim Konferansı sırasın-
da yayınlanan bazı raporlar, Türkiye’nin küresel 
ısınmayla mücadelede yükümlülüklerini ihmal 
ettiğini ve iklim politikasında en kötü ülkeler ara-
sında yer aldığını ortaya koydu.

DW Türkçe’nin görüşüne başvurduğu uzman-
lar, bu durumu Türkiye’nin fosil yakıtlara bağım-
lı geleneksel enerji politikalarını sürdürmesine ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik politi-
kalar üretmemesine bağlıyor.

Marakeş’teki Dünya İklim Konferansı sırasında 
yayınlanan İklim Değişikliği Performans Endek-
si-2017 raporuna göre, karbon emisyonlarının 
yüzde 90’ından sorumlu 58 ülke arasında Türki-
ye, 51. sırada yer aldı.

Dünyadan 300’e yakın uzmanın yardımıyla ha-
zırlanan endeks, emisyon değeri, emisyon gelişi-
mi, yenilenebilir enerji, verimlilik ve iklim po-
litikalarını değerlendiriyor. Rapor, Türkiye’nin 
karnesini “çok kötü” kategorisinde değerlendiri-
yor. Rapora göre Türkiye, 58 ülke arasında iklim 
politikası olmayan tek ülke.

10’dan fazla sivil toplum örgütünün 2012’de 
bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye İklim Ağı, 
Türkiye’nin ulusal katkı belgesinde, emisyonları-
nı 2030 yılında 1990’daki seviyenin 461 milyon 
ton üstüne çıkarmayı taahhüt ettiğini belirtiyor.

Enerji analisti ve Birgün gazetesi yazarı Öz-
gür Gürbüz, bu taahhütü şöyle değerlendiriyor: 
“Türkiye, hiçbir önlem alınmazsa, 2030’a gelin-
diğinde 1 milyar 175 milyon ton karbondioksit eş 
değeri sera gazı emisyonu çıkaracağını söylüyor. 
‘Ben bunu 929 milyon tonda sınırlarım' diyor. Şu 
anda Türkiye’nin emisyonlarının 450 milyon ton 
civarında olduğunu hatırlatalım. Yani Türkiye, 
2030’a kadar emisyonlarını iki katına çıkarmayı 
planlıyor. Azaltmayı bırakın, yerinde durdurma-
yı bile hedeflemiyor.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mü-
hendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Mikdat 
Kadıoğlu, Türkiye'nin bu önerisini "gelecekteki 
kirlilikten tasarruf eden bir teklif” olarak yorum-
luyor: "Türkiye'nin, kârdan zarar gibi bir politi-
kası var. Bana göre, aslında Türkiye’nin politikası 
pek fazla bir şey yapmamak, bekle-gör politikası 
izliyor. Genç bir nüfus var, çok işsiz var. Dünyay-

la rekabette yüksek teknoloji ve verimli enerji-
ye yatırım yapmayı istemiyor gibi geliyor bana” 
diyor. Kadıoğlu, Türkiye’nin ihracatta daha ucuz 
maliyet için enerji üretiminde kalitesiz kömür ve 
diğer fosil yakıtları tercih ettiğini söylüyor.

Enerji analisti Gürbüz, Türkiye’nin süregiden 
enerji politikaları nedeniyle 2030’da kişi başı-
na 10 tonun üzerinde emisyon üreteceğini belir-
tiyor. Gürbüz, aynı süreçte Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinin kişi başına düşen emisyonu 5-6 tona 
indirmeyi hedeflediğini anlatıyor. Bu bağlamda, 
Türkiye AB’den hızla uzaklaşma yolunda.
Uyar: 2023'e kadar yüzde 100 yenilenebilir ener-
jiye geçilebilir

Marmara Üniversitesi Enerji Anabilim Dalı 
Başkanı ve hem Türkiye’de, hem de dünya-
da bio ve yenilenebilir enerji konularındaki ça-
lışmalarıyla tanınan Profesör Tanay Sıtkı Uyar, 
Türkiye'nin enerji politikalarının hızla bu alanla-
ra ve enerjinin etkin kullanımına kayması gerek-
tiği görüşünde.

Türkiye’nin Avrupa’nın en rüzgarlı ve güneş-
li ülkesi ve jeotermalde dünya birincisi olduğuna 
dikkat çeken Profesör Uyar, "2023'e kadar yüzde 
100 yenilenebilir enerjiye geçebilme potansiyeli 
var. Bu çözümleri uyguladığınız zaman zaten so-
run kalmıyor” diyor.

“Ama” diye devam ediyor Profesör Uyar, “AB 
ülkelerinde standart dışı olmuş buzdolabı, te-
levizyon, klima gibi ürünlerin ithalatını hemen 
durdurmak lazım. Bütün yeni binaları, kentsel 
dönüşüm dahil, AB standartlarında, kendi ener-
jisini üreten sıfır enerjili konutlar olarak inşa et-
mek lazım. Bunu yapmazsak, bütün o binalar so-
runun 80 yıl ertelenmesi anlamına gelecek.”

(Deutsche Welle)

http://www.dw.com/tr/uzmanlar-t%C3%BCrkiyenin-k%C3%BCresel-%C4%B1s%C4%B1nmayla-m%C3%BCcadele-politikas%C4%B1-yok/a-36451249
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• Dünyayı En Az Kirletenler, İklim Değişikliğiyle Mücadelede
En Yüksek Hedefleri Koyuyorlar

İklim Değişikliğine Kırılgan Ülkeler Foru-
mu (Climate Vulnerable Forum), Marakeş İklim 
Zirvesi’nin son gününde yaptığı açıklama ile geç-
tiğimiz yıllara kıyasla sönük geçen müzakerelere 
damgasını vurdu.

Marakeş Vizyonu adı verilen bildiriyle forum 
üyesi 47 ülke, 2020’den önce ulusal emisyon azal-
tım hedeflerini içeren ulusal katkı beyanlarını 
(NDC’ler) güncelleyeceklerini, bunu uzun vade-
li düşük karbonlu gelişim stratejileriyle destekle-
yeceklerini dünyaya duyurdular. Forum üyeleri, 
enerji üretimlerinin %100’ünü yenilenebilir yer-
li kaynaklardan sağlamak hedefine mümkün ol-
duğu kadar çabuk ulaşmaya çabalayacaklarını da 
açıkladılar.

2009’da kurulan İklim Değişikliğine Kırılgan 
Ülkeler Forumu, Afrika, Asya, Karayipler, Latin 
Amerika ve Pasifik’te yer alan, iklim değişikliğin-
den en fazla etkilenmesi öngörülen, en az geliş-
miş, düşük ve orta gelir grubundaki 40’tan fazla 
ülkeden oluşuyor. Afganistan, Bangladeş, Etiyop-
ya, Kenya, Fas, Tunus, Vietnam ve Filipinler gru-
bun oluşumun üyeleri arasında yer alıyor.

COP22 sırasında Türkiye heyetinin yaptı-
ğı resmi açıklamalarda “dünyayı Türkiye’nin 
kirletmediği”nin altı kalın bir kalemle çizildi. 
Buna rağmen ülke olarak temiz ve yenilenebilir 
enerji alanlarına yatırımların artırılmak istendiği 
belirtildi, bunun için uluslararası finans mekaniz-
malarından kredi sağlanması ve iklim değişikliği 
alanında oluşturulan fonlara erişim talep edildi.

Türkiye’nin hem tarihsel, hem de güncel emis-
yon seviyesi, İklim Değişikliğine Kırılgan Ülke-
ler Forumu üyelerinin her birinden daha yüksek. 
Geçtiğimiz yıllarda EBRD gibi uluslararası fi-
nans kuruluşları üzerinden özellikle yenilenebi-
lir enerji ve enerji verimliliği alanlarında önemli 
miktarda düşük faizli krediye erişim sağlayan ül-
kemiz, çok taraflı iklim fonlarından en fazla pay 

alan yedinci ülke olarak da öne çıkıyor [1].
İklim Değişikliğine Kırılgan Ülkeler Forumu 

üyeleri, ana kirleticiler arasında yer almıyor. İk-
lim değişikliğinden en çok etkilenecek, tarihsel 
emisyonlardaki katkısı ve finansal imkanları kı-
sıtlı ülkelerden oluşan bu grup, iklim değişikli-
ğiyle mücadelede liderlik iddiasını açıkça orta-
ya koydu. Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanan 
ABD Başkanlık seçimlerinin yarattığı belirsizli-
ğin gölgesinde yürüyen Marakeş İklim Zirvesi’ne 
dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlattı; ik-
lim finansmanı için ayrılan kaynakların artırıl-
ması, kayıp ve zarar mekanizmaların oluşturul-
ması gibi taleplerini kendi emisyon azaltımı ve 
iklim değişikliğine uyum çabalarıyla açıkça des-
tekleyeceğini gösterdi.

İklim Değişikliğine Kırılgan Ülkeler 
Forumu’nun açıklaması, hem iklim mücadelesi, 
hem de iklim müzakereleri için ders alınacak bir 
girişim. 2020’de İklim Zirvesi’ni düzenleme ar-
zusunu her platformda açıklayan, iklim değişik-
liği ile mücadele edilmesi noktasında büyük çaba 
gösterdiğini ifade eden Türkiye’nin de bu iddia-
sını 2020 öncesinde Ulusal Katkı Beyanı revizyo-
nu, uzun vadeli düşük karbonlu kalkınma planı-
nın hazırlanması ve “yerli ve yenilenebilir” değil, 
“yenilenebilir yerli” kaynaklara dayalı bir enerji 
geleceği hedefiyle destekleyebilir.

[1]     EDAM İklim Eylem Kâğıtları Serisi 2015/6. Türkiye için 
Yeşil Enerji Finansmanı Olanakları. http://www.edam.org.tr/tr/

File?id=3186

(İklim Postası / Mustafa Özgür Berke)

http://www.iklimpostasi.org/2016/11/20/dunyayi-en-az-kirletenler-iklim-degisikligiyle-mucadelede-en-yuksek-hedefleri-koyuyorlar/
http://www.iklimpostasi.org/2016/11/20/dunyayi-en-az-kirletenler-iklim-degisikligiyle-mucadelede-en-yuksek-hedefleri-koyuyorlar/
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• Çöken Yol 48 Saatte Onarıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Fukuoka kentin-
de çöken ve 30 metre genişlikte delik açılan oto-
yol, Salı günü yeniden açıldı. Çukur, suya daya-
nıklı özel bir çimento formülü sayesinde 48 saatte 
dolduruldu.

JR Hakata metro istasyonu yakınlarında 8 Ka-
sım sabah saat 05:00 civarında meydana gelen ve 
su sızıntısından kaynaklandığı düşünülen olayda, 
otoyolun ortasında bir anda açılan 7-8 metrelik 
delikler toplu hâlde çökerek 30 metre genişliğin-
de, 15 metre derinliğinde bir çukur oluşturmuştu.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda ka-
nalizasyon şebekesi hasar görmüş, kentte 800 ha-
neye su ve doğalgaz verilememişti.

Belediye acilen onarım çalışmalarına başladı. 
9 Kasım akşamı, delik yerden 3 metre derinliğe 
kadar özel çimento karışımıyla dolduruldu. İşçi-
ler, bu platform üzerinde kanalizasyon borularını 
onarmaya başladı. 15 Kasım Salı sabahı tüm çalış-
malar sonlandırılıp yol trafiğe açıldı.

Yolun artık eskisinden 30 kat daha sağlam ol-

• 2016 Dünya Felaket Raporu Yayımlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisi, Ulus-
lararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, BM Viya-
na Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısıyla "2016 
Dünya Felaket Raporu"nu kamuoyuna açıkladı.

Felaketlerin "doğal" ve "teknolojik" olarak iki-
ye ayrıldığı rapora göre 2015 yılında dünya gene-
linde 371 doğal ve 203 teknolojik felaket yaşandı.

Raporda, doğal felaketlerin ilk sırasını 154 fela-
ketle sel, ikinci sırayı 114 felaketle fırtına, üçün-
cü sırayı ise yüzde 38 artışla son 10 yılın en yük-
sek seviyesine ulaşan kuraklık aldı.

Doğal felaketlerin iklim değişikliğinden kay-
naklandığı vurgulanan raporda, bundan yak-
laşık 108 milyon insanın olumsuz etkilendiği 
kaydedildi.

Rapora göre, 2015'de dünya genelinde 22 bin 
724 kişi doğal felaket nedeniyle, 9 bin 826 kişi ise 
teknolojik felaket sonucu hayatını kaybetti. Söz 
konusu rakamların, son 10 yılın ölüm ortalama-
sından yüzde 67 daha az olduğu ifade edildi.

Raporda, Nepal’de yaşanan depreme yer verile-
rek yaklaşık 8 bin 831 kişinin bu olayda hayatını 

kaybettiğine işaret edildi. Teknolojik afet kapsa-
mında en yüksek sayının geçen hac sezonunda 2 
bin 236 kişinin yaşamını yitirmesi olduğu belirti-
len raporda, ayrıca 882 kişinin hayatına mal olan 
sığınmacıları taşıyan botun Akdeniz'de batması 
da bu kapsamda gösterildi.

Raporda, felaketten en fazla ölümlerin yüzde 
67 ile Asya kıtasında, en az ölümlerin de yüzde 
5,2 ile Amerika kıtasında olduğu belirtildi.

Raporda, kuraklığın, geçen temmuz ve ağus-
tos ayları arasında Kuzey Kore’de 18 milyon, 
Hindistan’da 14 milyon, Etiyopya’da 10 milyon 
insanı olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Teknolojik ve doğal felaketlerin ekonomik ma-
liyetinin 70,3 milyar dolar olduğu kaydedilen ra-
porda, söz konusu rakamın, son 10 yılın ortala-
ması olan 147 milyar dolardan daha az olduğu 
vurgulandı.

Rapora göre, Türkiye'de 2015 yılında felaket 
sonucu 410 kişi öldü, 6 bin 768 kişi yaralandı.

(Yapi.Com.Tr)

duğunu söyleyen Fukuoka Belediye Başkanı Soi-
çiro Takaşima, "Çok sayıda insana rahatsızlık ve-
ren bu olaydan ötürü özür dilerim" dedi. Belediye 
başkanı, Ulaştırma Bakanlığı'nın müfettişlerini 
beklediklerini ve ardından bağımsız bir mühen-
dislik kuruluşunun da yolu test edeceğini ekledi.

Yol onarım çalışmaları NHK haber kanalı-
nın internet sitesinde bir hafta boyunca canlı 
yayınlandı.

(Aljazeera)

http://www.aljazeera.com.tr/haber/coken-yol-48-saatte-onarildi
http://www.yapi.com.tr/haberler/2016-dunya-felaket-raporu-yayimlandi_151921.html
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• Venedikliler Şikayetçi: Turistler Yüzünden Kent Yaşanmaz Hale Geldi

İtalya'nın ünlü Venedik kentinde halk, hafta-
sonu sokağa döküldü. Venedikliler, kentin turist 
akını nedeniyle 'yaşanmaz hale gelmesini' protes-
to etti.

Venedikliler ellerinde bavullarla katıldıkları 
gösteride, barınma ve istihdam sorunları nede-
niyle kentten göç etmek zorunda kalmalarına yol 
açan politikalara tepki gösterdi.

Venedik ve exodus (toplu göç) kelimelerinin 
birleşimiyle "Venexodus" adı verilen gösteriye 
katılanlardan bazıları "İkamet hakkımızı geri ala-
lım", "Gitmeyeceğim, kalacağım ve direneceğim" 
yazılı, kimileri ise "Elveda Venedik" şeklinde dö-
vizler taşıdı.

Protestocular, kentteki evlerin daha çok kar 
getirdiği gerekçesiyle turistlere kısa süreliğine 
yüksek fiyatlarla kiralanmasından ve turizm dı-
şındaki sektörlerde çalışanların iş bulamamasın-
dan şikayetçi.

Kentteki işyerleri ve faaliyetlerin çoğunluk-
la turistlere yönelik hale gelmesi nedeniyle ye-
rel halk için market alışverişi gibi gündelik ih-
tiyaçları karşılamanın bile gittikçe güçleştiği de 
belirtiliyor.

Yılda 9 milyon turist ziyaret ediyor
Venedik'in 1951'de yaklaşık 175 bin olan nüfu-

su bugün 55 bin civarına gerilemiş durumda.
Kentte konaklayan turist sayısının yılda dokuz 

milyona, günübirlik gezmeye gidenlerin sayısı-

nın ise 24 milyona ulaştığı belirtiliyor.
Venedik yönetimi, yerel halkın hayatını kolay-

laştırabilmek amacıyla, kent içi ulaşımda kullanı-
lan vapurlarda kent sakinlerine öncelik tanımak 
gibi önlemlere başvuruyor.

Cumartesi günü yapılan gösteriyi organize 
eden Matteo Secchi, Vezüv Yanardağı'nın pat-
laması sonucu halkı yok olan ancak kalıntıları 
hala sergilenen Pompei kentini örnek vererek, 
"Biz de, insanların ziyaret edip muhteşem oldu-
ğunu söylediği ama içinde kimsenin yaşamadığı 
Pompei'ye dönüşüyoruz" dedi.

"Venedikliler turistlere karşı çıkmıyor" diyen 
Secchi, "Turistlerin Venedik'e gelmesinde sakın-
ca yok ama yerel halk da burada yaşayabilmeli. 
Amaç bu iki farklı dünyayı bir araya getirmek ol-
malı" diye konuştu (BBC Türkçe).

• 2017 Seyahat Riski Haritası'na Göre Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri

Uluslararası bir global ve politik risk danış-
manlığı şirketi olan International SOS & Cont-
rol Risks ve Birleşik Krallık'ın ikinci büyük pazar 
araştırması şirketi İpsos Mori'nin ortak yürüttü-
ğü bir çalışmayla "2017 Seyahat Riski Haritası" 
açıklandı. Dünya üzerinde iş ve eğlence amaçlı 
seyahat eden kişiler için ülkelerde bulunan çe-
şitli risk faktörlerini baz alan araştırma sonucu-
na göre "çok yüksek risk" teşkil eden ülkeler ara-
sında Suriye, Afganistan, Yemen, Libya, Darfur, 
Somali ve Timbuktu yer alıyor. Avrupa kıtasında 
ankete katılanlar risk ve tehlikenin artmış oldu-
ğuna insansa da rakamsal verilere göre risk sevi-
yesinde herhangi bir değişiklik görülmedi. Seya-

hat güvenliği ve hükümet hizmetleri bakımından 
başarılı ülkeler ise Norveç, İsveç, İzlanda, İsviçre, 
Slovenya ve Danimarka (Onedio).

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37971953
https://onedio.com/haber/global-guvenlik-danismanligi-sirketi-2017-yili-icin-dunya-nin-en-tehlikeli-ulkelerini-acikladi-739570
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• Barselona'nın High Line'ı
Barselona'da 2012'de başlayan ve geçtiğimiz 

aylarda tamamlanan demiryolu hattı iyileştirme 
projesi, kent sakinlerine High Line benzeri geniş 
bir kamusal mekan sunuyor.

Barselona'daki Sants demiryolu koridorunun 
kentsel yenileme projesi tamamlandı. 2002'de 
Barselona Belediyesi Altyapı Birimi ile Barselo-
na Kent Konseyi işbirliğiyle başlatılan proje kap-
samında ulaşım ağı yer altına alınarak eski de-
miryolu hattı, New York'taki High Line benzeri 
yükseltilmiş bir kamusal mekana dönüştürüldü. 
İspanyol mimarlar Sergi Godia ve Ana Molino ta-
rafından tasarlanan ve üç aşamada hayata geçiri-
len projenin ilk aşaması 2012'de başlamıştı.

Yükseltilmiş eski tren hattı, çeşitli bitkiler-
le kaplanarak geniş çatı bahçelerine dönüştürül-
müş. 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda 
yaratılan çardaklar ve oturma alanları aynı za-
manda bir toplanma mekanı oluşturmuş.

(Arkitera)

• Sokaklara Yerleştirdiği Küçük Kapılar
“Lütfen, perileri beslemeyiniz! Tembelleşip 

kendilerine yem bulmayı bırakacaklar. Bununla 
beraber, karıncalar da yiyecekleri bir o kadar ve 
hatta daha fazla seviyor.” 

Sokaklarında böyle bir uyarıyla karşılaşabile-
ceğiniz bir şehirde yaşıyorsanız, etrafınızda bir 
yerlerde küçük perilerin dolaştığına inanmanız 
pek zor olmayacaktır.

Jonathan B. Wright, 1993’te ailesinden ona ka-
lan 100 yıllık evi onarırken, evin içine çocukların 
oynaması için küçük bir kapı yapmış. Bu kapı mi-
nicik bir odaya açılıyormuş. Çocuklar bu mevzu-
yu o kadar sevmişler ki babalarından yeni kapılar 
yapmasını istemişler. “Peri kapıları” hareketi işte 
böyle başlamış.

2005’te Ann Arbor sokaklarına yayılmaya baş-
layan minik kapılar, çocuk ya da yetişkin herke-
sin durup bir soluklanmasını, tebessüm etmesini 
sağlıyor. Kapıların önlerine “perilerin hoşuna gi-
decek” şeyler bırakılıyor: Şekerler, küçük şapka-
lar, bozuk paralar, oyuncaklar…

Peri kapıları şimdi Ann Arbor’ın dışında da ya-
yılmaya başlamış durumda. Tiny Doors ATL adın-
da bir projeye dönüşen bu hareket San Francisco 
ve New York’da da karşımıza çıkıyor. Projenin 

direktörü Karen Anderson, Tiny Doors ATL’nin, 
doğrudan Ann Arbor’ın küçük kapılarından il-
ham alınarak hazırlanmış bir proje olduğunu an-
latıyor. Bu proje diğer sanatçılara da kendi şehir-
lerinde aynısını yapmaları için ilham veriyor.

O perilerin bir gün bizim yaşadığımız sokakları 
da istila etmesi ümidiyle…

(Nolm.Us)

http://www.arkitera.com/haber/27952/barselonanin-high-linei
http://www.nolm.us/sehrin-periler-tarafindan-istila-edildigine-inanmanizi-isteyen-bir-adam-ve-sokaklara-yerlestirdigi-kucuk-kapilar/
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