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TÜRKİYE’DEN HABERLER

Kadıköy Belediyesi’ne “inşaatı hukuka aykırı 
ve keyfi eylemlerle” durdurarak kendisini zarara 
uğrattığı gerekçesiyle 5 milyon TL maddi, 1 mil-
yon TL de manevi tazminat davası açan Taşyapı, 
İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi ka-
rarıyla davayı kazanmıştı. Mahkemenin verdiği 
skandal karardan sonra yeni gelişmeler yaşanma-
ya devam ediyor.  İstanbul Bölge İdare Mahkeme-
si 4. Dava Dairesi’nde görülen davada mahkeme 
Kadıköy Belediyesi’nin haklılığına hükmederek 
yürütmeyi durdurma kararı verdi. change.org’da 
konuyla ilgili imza kampanyası başlatıldı. Kadı-
köylülerin de karara tepkisi sürüyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava 
Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararına rağ-
men Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı 
tazminat davasını kazanmasının bir hukuk gara-
beti olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çevre 
Bakanlığı nedenini anlayamadığımız bir şekilde 
yaklaşık 9 bin metrekare kaçak inşaatı bulunan 
bu yapılara iskan izini verdi. Biz de bu karara iti-
raz ettik. Ve idare mahkemesi yürütmeyi durdur-
ma kararı verdi. Bu kararı söz konusu firmanın 
tazminat davası açtığı mahkeme sunduk ama bu 
itiraz dikkate alınmadı. Bunun akıl ve izanla, hu-
kukla açıklanacak bir yanı yok. Kamu olarak ka-
çak inşaata karşı çıkmak bizim görevimiz. Bizler 
bu görevde kamunun çıkar ve geleceğini koru-
mak için bulunuyoruz. Kaçak inşaata dair işlem 
yapmak ne zamandan beri suç oldu? Kamuyu, 
kamu çıkarlarını savunmanın bir bedeli olacak-
sa biz bu bedeli ödemeye her zaman hazırız ama 
bu ceza benim şahsıma ya da Kadıköy Belediye-
sine verilmiş bir ceza değildir. Tüm Kadıköylüle-
re hatta tüm İstanbullulara verilen bir cezadır. Bu 
yöntemle kamunun yetki ve görevlerini sınırla-
maya, kamuyu baskı altına almaya, kamu çalışan-
larına ve halka gözdağı vermeye çalışıyorlar.  Biz 
buna izin vermeyecek, hukuki tüm süreci işlete-
cek ve mücadele ver edeceğiz.”

• Gökdelenlerin İskânı Durduruldu İmza Kampanyası Başlatıldı
Karara tepki gösteren Kadıköylüler de chan-

ge. org’da imza kampanyası başlattı.“Taşyapı 
Kadıköy’den elini çek” başlığı ile başlatılan kam-
panya metninde şu ifadelere yer verildi: “Kadı-
köy Göztepe’de çok yüksek emsal kullanarak 45 
katlı 4 kuleyi inşa eden TaşYapı Kadıköy’ün ye-
şil alanlarından sonra şimdi de bütçesine göz dik-
ti! Akıl almaz bir “bilirkişi” raporuyla da Kadıköy 
Belediyesi’nin yaptığı tüm yasal tespitler şirke-
ti zarara uğratma olarak kabul edilerek, beledi-
ye 101 Milyon TL ödemeye mahkûm edilmek 
isteniyor. Bu dava ile kamu görevlilerinin açık-
ça yasa dışı durumlara göz yummaları isteniyor. 
Bu, açık ve net olarak kamu kurumlarının dolay-
lı yoldan tehdit edilmesidir. İstanbul Anadolu 6.  
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar, bir 
emsal olarak, hukuksuz yapılan tüm imar faali-
yetlerinin  “şirketi zarara uğratmak” bahanesiy-
le görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir. 
Biz Kadıköylüler olarak kamusal alanlarımızın 
ve bütçemizin Taşyapı’ya verilmesini kesinlikle 
kabul etmiyoruz. Biz Kadıköylülerin borcu yok! 
Asıl yeşil alanlarımıza gökdelen dikerek kent ya-
şamını felç eden Taşyapı’nın bize borcu var! Ka-
dıköylüler olarak ilgili adli mercilerden ve karar 
alıcılardan bu hukuk garabetini bir an önce dü-
zeltmelerini istiyoruz.

(Gazete Kadıköy)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9496
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• Şişli'de 4 Kulenin Yapımı Durduruldu
Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bi-

nalarının bulunduğu Bulgar Vakfı arazisine Taş-
yapı firması tarafından yapılmak istenen 4 kule-
nin yapım çalışmaları Şişli Belediyesi tarafından 
durduruldu. Aynı firma tarafından daha önce Ka-
dıköy deki Meteoroloji arazisi üzerine inşa edi-
len 4 gökdelen inşa edilmiş, Kadıköy Belediye-
si çalışmaları durdurarak şirketi zarara uğrattığı 
gerekçesiyle 130 milyon liralık tazminat cezasına 
mahkum edilmişti.

Azınlık vakıflarına ait arazilerin iade edilme-
sinden sonra Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi 
Vakfı’na geçen, Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin 
bulunduğu araziye Taşyapı firması tarafından 
yaklaşık 40 katlı 4 gökdelenin yapımına baş-
landı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 
CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, CHP’li Şiş-
li Belediyesi’nin hafriyat çalışmalarının başladı-
ğı alandaki çalışmaların durdurduğunu duyurdu.

Şişli Belediyesi ve Şişli Endüstri Meslek 
Lisesi’nin bulunduğu araziye Şişli ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyeleri devre dışı bırakılarak, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan hazır-
landığını belirten Çoban, “İstanbul’un bağrına 
yeni bir hançer saplanmak isteniyor. Şu an Şişli 
Belediye binasının bulunduğu alan ve yanında-
ki meslek lisesi alanında tam 561 bin metreka-
relik, 4 adet kule yapı kurulmak isteniyor” dedi. 
Türkiye’nin en köklü meslek liselerinden biri 

olan Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin 
ortadan kaldırılmak istendiğini belirten Çoban, 
lisenin bulunduğu arazinin yüzde 70 oranında 
daraltılarak, kuzeyde bir yere konumlandırıldığı-
nı söyledi.

“Plan Yapma Yetki Belediyelerde Olmalı,
Bakanlıklarda Değil”

Meclis oturumunda söz alan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili 
Temel Başalan da plan yapma yetkisinin, tama-
men büyükşehir belediyelerinde olması gerekti-
ğini görüşünü yineledi. İstanbul’un deprem ger-
çeğinde bu kadar yüksek binaların yapılmasını 
tasvip etmediğini dile getiren Başalan “Binaların 
bu kadar yüksek olması, 'emsal dışı’ alan kavra-
mının hoyratça kullanılmasından kaynaklanıyor” 
şeklinde konuştu (DHA).

• Dev Projelerde Yüzde 10 Ödenek Şartı Aranmayacak
Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre 

dev projelerde yüzde 10 ödenek şartı artık 
aranmayacak.

Kamu İhale Kanununun 62. maddesinde, "yılı 
merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen 
stratejik öneme sahip yatırımlar veya projele-
rin ihale edilebilmesi için ilk yıl için gerekli olan 
yüzde 10 ödenek şartının aranmamasına" yö-
nelik düzenleme yapılarak kanunla bu iptal ge-
rekçesi doğrultusunda da değişiklik yapılıyor. 
Böylece Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi 
karşılanıyor.

Buna göre Anayasa Mahkemesi; 2015 Yılı Mer-
kezi Yönetim Bütçe Kanununun 9. maddesi-
nin birinci fıkrasında yer alan, "kurulu gücü 500 

mw üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze -
-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattı'nın 
İyileştirilmesi, Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşa-
atı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ula-
şım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer 
demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri" için, 
Kamu İhale Kanununun, "idarelerin mal ve hiz-
met alımı ile yapım işleri için ihaleye çıkmadan 
önce uyması gereken hususları" düzenleyen 62. 
maddesinde yer alan sınırlamaların uygulanma-
yacağı şeklindeki düzenlemeyi, "bütçe kanununa 
bütçe dışı hükümler konulamayacağı gerekçesiy-
le" iptal etmişti (Dünya).

http://www.sozcu.com.tr/2016/emlak/sislideki-4-kulenin-yapimi-durduruldu-1529058/
http://www.dunya.com/ekonomi/dev-projelerde-yuzde-10-odenek-sarti-aranmayacak-haberi-339221
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• Kadıköy’ün de Siluetini Değiştirecekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafın-
dan hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan 
tadilatıyla birlikte, Kadıköy Bostancı Sahili ran-
ta açılıyor. 225 bin metrekarelik alanı kapsayan 
planla birlikte sahile; su sporları merkezi, kafe-
terya ve sosyal tesis inşa edilecek.

İBB tarafından, planda ‘rekreasyon alanı’ ola-
rak belirlenen alanın, 2 bin 110 metrekaresine su 
sporları merkezi inşa edilecek. Bin 240 metreka-
resine sosyal tesis, 775 metrekaresine kafeterya, 
330 metrekaresine kumsal kafe, büfe, mescit ve 
bisiklet evi yapılacak.

BirGün’e konuşan İBB Meclisi’nin CHP’li 
Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, planla birlikte bölge-
nin siluetinin değişeceğinin altını çizerek, bölge-
nin yakın dönem dolgu alanı olduğunu hatırlattı. 
Sağ, “Uygulamayı İBB yapacak, Kadıköylü yurt-
taşların haberi var mı? Yok, hani durak yaparken 
bile halka sorulacaktı? Bostancı Sahili sadece Ka-
dıköylülere ait değil. Birçok bölgeden Bostancı 
Sahili’ne yurttaşlar geliyor ve insanlar orada sos-
yalleşiyor” diye konuştu.

Sahiller Ücretli Olacak
“Her yer ücretli olsun istiyorlar” diyen Sağ, 

sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sürekli para kazan-
ma anlayışı hâkim, her yer ücretli olsun istiyor-
lar, belki de denize dolgu yapılacak. Bu proje eğer 
Anadolu yakasında denize kıyısı olan Maltepe, 
Kartal, Pendik, Üsküdar gibi ilçelerde de uygu-
lanırsa, her ilçede kafeterya, su sporları merke-
zi, sosyal tesis ve mescit adı altında yapılaşmaya 
gidilecek. Yani ortalama 7 bin metrekare olsa 40 
bin metrekarede yapılaşma olacak”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ise 
kendilerine henüz bir proje ulaşmadığını belirtip, 
“Hayata geçerse, denizin ekolojik sistemini değiş-
tirecek. Kendi ilçemizle ilgili bir projenin dışarı-
dan yapılması bana doğru gelmiyor” dedi.

(BirGün).

http://www.birgun.net/haber-detay/kadikoy-un-de-siluetini-degistirecekler-136555.html
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• Beyoğlu Esnaf Dayanışması Demircan'ı Uyardı
Beyoğlu Esnaf Dayanışması, Beyoğlu Beledi-

yesi tarafından “masa sandalye işgali” bahanesiy-
le 12 mekanın üç gün süreyle keyfi bir biçimde 
kapatılmasını Miss sokakta protesto ettiler. “Mis-
bah elini Beyoğlu’ndan çek” sloganlarını atan es-
naf, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan’ı, “Bu vahşi uygulamadan derhal vaz-
geçin! Aksi taktirde, olası bir ihtilaftan Beyoğ-
lu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan 
ve Beyoğlu Belediyesi sorumlu olacaktır” diye 
uyardı.

Esnaftan Meclis’e Önerge
Mis sokakta bir araya gelen Beyoğlu Esnaf Da-

yanışması, Beyoğlu Belediyesi’nin masa sandal-
ye işgalini bahane ederek Kurabiye sokak ve Balo 
sokakta toplam 12 iş mekanını üç günlük sürey-
le kapatılmasını protesto ettiler. “Mekan kapat-
malarını kabul etmiyoruz”, “Beyoğlu Belediyesi-
ni uyarıyoruz: Mekan kapatmak bir canlandırma 
yöntemi değildir” yazılı pankartını ile “Mekan 
kapatmalara son ”dövizlerini açan esnaflar, “Mis-
bah elini Beyoğlu’ndan çek”, “ Beyoğlu bizim so-

kaklar bizim” sloganlarını attılar. Eylemde ilk ko-
nuşmayı yapan Kent Savunması Sözcüsü Deniz 
Özgür, masa ve sandalyenin bir iş mekanının ka-
patmanın gerekçesi olmayacağını vurguladı. Bu 
yönde Yargıtay’ın emsal teşkil eden bir kararı ol-
duğunu aktaran Özgür, bu kapatmaların bir yok 
etme politikası olduğunu vurguladı. Özgür, bu 
keyfi uygulamaların derhal sonlandırılması için 
Meclis’e önerge vereceklerini belirti (BirGün).

• Avrasya Tüneli'ne Açılmadan Zam Geldi!
20 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilecek olan Av-

rasya Tüneli geçiş ücretleri doların rekor üzerine 
rekor kırması sebebiyle bugün itibarıyla yüzde 16 
(2 TL) zamlandı.

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını de-
niz tabanının altından karayoluyla bağlayacak 
Avrasya Tüneli 20 Aralık’ta açılıyor. Tünel, bitti-
ğinde, kara tünelleriyle birlikte 5.4 kilometre ola-
cak. Tünelin en derin noktası ise eksi 106.4 metre. 
Avrasya Tüneli’nin tamamlanmasıyla Kazlıçeşme 
ile Göztepe arasındaki seyahat süresi trafiğin ol-
madığı zamanlarda 15 dakikaya kadar inecek.

13 Eylül’de tünelden geçiş ücreti otomobiller 
için 4 dolar+KDV olarak açıklanmıştı. Osmangazi 
ve Yavuz Sultan Selim Köprülerinde KDV oranı-
nın yüzde 8 olarak uygulandığı göz önüne alınır-
sa Avrasya Tüneli’nde de aynı oranın uygulana-
cağı tahmin ediliyor. Tünel 13 Eylül’de açılsaydı, 
tünelden geçmek isteyen bir otomobil, o zamanki 
2,96 seviyesindeki dolar/TL üzerinden KDV da-
hil 12,79 TL’lik bir ücret ödeyecekti. Ancak dolar 
kurunun rekor üzerine rekor kırması üzerine tü-

nele daha açılmadan zam geldi. Tünelden geçmek 
isteyen bir otomobil şu anki kur (3.44 TL) üzerin-
den KDV dahil 14,86 TL’lik bir ücret ödemesi ge-
rekiyor. Buna göre Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 
daha açılmadan iki buçuk ayda yüzde 16 (2 TL) 
zamlanmış oldu. Tünelden geçmek isteyen mini-
büsler ise 6 dolar + KDV ödeyecek (Sözcü).

http://www.birgun.net/haber-detay/beyoglu-esnaf-dayanismasi-demircan-i-uyardi-137156.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/avrasya-tuneline-25-ayda-2-tl-zam-1529227/
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İBB CHP Meclis Üyeleri Berke Merter ve Mu-
zaffer Şahin İstanbul’da ki üst geçit tehlikelerine 
bir kez daha dikkat çektiler.

İşte o önergeden bir bölüm:

Bazı metrobüs istasyonlarında bulunan üst ge-
çitlerde; özellikle işe gidiş geliş saatlerinde artan 
insan kalabalığını karşılamayacak durumda. Ay-
rıca aynı şekilde her yıl kitap fuarı gibi yoğun il-
giyle karşılaşan fuar etkinliklerine ev sahipliği 
yapan TÜYAP’ın bulunduğu Metrobüs istasyo-
nundaki üst geçidin insanların aşırı yüklenme-
sinden doğan izdiham sırasında belki de yıkılma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ayrıca bu tür 
aşırı yoğunluk yasayan üst geçitlerde ezilme teh-
likesi yaşanmaktadır.

Hastalar, çocuklar, yaşlılar ve hamileler için bu 
tehlike daha da vahim durumdadır. Bahçelievler’ 
de ki Ömür Plaza ve İncirli arasında olan üst geçit 
de bakımsızlığın en başlıca örneği. Estetik kaygı-
ları bir yana, yer yer yürümek bile tehlikeli hal 
alabiliyor.

• Metrobüs Üst Geçitlerinde Çökme Tehlikesi

Bu kapsamda:
1. İstanbul’un üst geçitlerinde ki eksiklikleri 

gidermeyi düşünüyor musunuz?
2. Bu üst geçitlerin denetimi yapılıyor mu?
3. İnsanlar için bazen sağlıklarına risk oluş-

turan yetersiz üst geçitler İBB’nin acilen ilgisini 
beklemektedir. Bu konu da bir girişiminiz olacak 
mıdır?

(Yapi.Com.Tr)
• "Ayder Yaylası’na TOKİ Giriyor”

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası’nda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hi-
mayesinde, TOKİ aracılığıyla kentsel dönüşüm 
ve değişim projesinin çalışmalarına başlandığını 
bildirdi.

Vali Bektaş yaptığı yazılı açıklamada, çaydan 
sonra Rize’nin başlıca ekonomik değerlerinden 
birinin turizm olduğunu belirtti.

Rize’nin turizm konusunda hak ettiği yere ge-
lebilmesi için büyük çaplı projelerin hayata geçi-
rilmekte olduğunu vurgulayan Vali Bektaş, Ayder 
Yaylası’nda Türkiye’nin en büyük kayak merke-

zini yapmak için gerekli çalışmalara başladıkları-
nı ifade etti.

Vali Bektaş, Ayder Yaylası’nda, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, TOKİ 
aracılığıyla kentsel dönüşüm ve değişim proje-
sinin çalışmalarına başlandığını da kaydederek, 
“Yeşil yolun ve Rize-Artvin Havalimanı’nın ta-
mamlanmasıyla bölge turizmi hızla canlanacak. 
Turist gittiği yerde rahat etmek ister, konfor ister. 
İşte bizlere düşen görev turistlere kaliteli hizmet 
sunabilmek adına kalifiye eleman yetiştirmektir.” 
ifadesini kullandı (Yeşil Gazete).

http://www.yapi.com.tr/haberler/metrobus-ust-gecitlerinde-cokme-tehlikesi_152253.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/11/24/rize-valisinden-ayder-yaylasina-toki-giriyor-aciklamasi/
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• Termik Santraller 1 Ayda 5 Milyon Ton Kömür Yaktı!
TÜİK'in "Katı Yakıtlar" istatistikleri verileri-

ne göre, Eylül ayında termik santrallara 1 milyon 
606 bin tonu taşkömürü ve 3 milyon 486 bin tonu 
linyit olmak üzere toplam 5 milyon 92 bin ton 
kömür teslim edildi.

Buna göre, katı yakıtların Eylül ayı toplam sa-
tılabilir üretim miktarlarına bazında, taşkömürü 
90 bin ton, linyit 3 milyon 993 bin ton ve taşkö-
mürü koku 363 bin ton; teslimat miktarları ba-
zında ise; taşkömürü 3 milyon 480 bin ton, linyit 
4 milyon 27 bin ton ve taşkömürü koku 388 bin 
ton olarak gerçekleşti (Yapi.Com.Tr).

İzmir'de hava kirliliği ölçümleri alarm verdi. 
Yapılan ölçümlerde havadaki kirletici partikül 
miktarının 'hassas' olarak ifade edilen düzeyde 
olduğu belirlendi. Konuyla ilgili görüş bildiren 
uzmanlar kirliliğin kalitesiz yakıt kullanımı ve 
sanayileşmeden kaynaklandığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ulusal Hava 
Kalitesi İzleme Ağı istasyonlarının verilerine 
göre, 90 olması gereken metreküp başına hava 
kirletici partikül madde miktarının İzmir'de hava 
kalitesinin 'Sağlıksız' düzeyin bir alt kademesi 
olan 'Hassas'ta olduğu belirtildi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Helil Kınay, 
İzmir'de Aliağa bölgesindeki ağır sanayi tesisle-
rinden kaynaklı hava kirliliğinin yıl boyunca de-
vam ettiğini ancak kış aylarında ısınma kaynaklı 
kirlenme de eklendiğinde sorunun daha da bü-
yüdüğünü aktardı. Plansız yapılaşmanın da hava 
kirliliğinde payı olduğunu belirten Kınay, "Ye-
şil alanların yok olması, hava hareketini sağlaya-
cak hava koridorlarının ortadan kalkması, sosyo-
ekonomik faktörlere de bağlı olan kalitesiz yakıt 
kullanımı, kent içerisindeki ve çevresindeki sa-
nayi tesisleri, taş ocakları gibi faktörler kentin 
hava kalitesini olumsuz etkilemeye devam edi-
yor. Bu sorunun kontrol altına alınarak çözüle-
bilmesi için bütüncül bir yaklaşımla hava kalitesi 
yönetim planı yapılması ve kent sürecindeki tüm 
faaliyetlerin planlanmasında bu planlar doğrul-
tusunda çalışmalar yürütülmesi gerektiğini yıl-
lardır ifade ediyoruz" diye konuştu. 

• İzmir'de Hava Kalitesi Alarm Veriyor
Yüksek Binalar Hava Koridorlarını Yok Ediyor 
İzmir'de özellikle belirli bölgelerde yüksek ve 

bitişik nizam yapılaşmanın getirdiği olumsuz so-
nuçlar düzenlenmeden bu alanlarda kat yüksek-
liklerini arttıran yasal düzenlemelerin hava ka-
litesinde etkili olan hava koridorlarını ortadan 
kaldırdığını da anlatan Kınay, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"İzmir gibi coğrafi yapısı nedeni ile atmosferik 
koşulların yarattığı olumsuz etkilere de açık olan 
kentte sorun daha da büyüyor. Üstelik çevresel 
kirlilik yükü kapasitesini doldurmuş olan Alia-
ğa Bölgesinde sanayileşmenin getirdiği sorunlara 
çözüm üretilmeden, bu bölgede yapılması plan-
lanan yeni termik santrallere izin vermek, kent 
içerisindeki ve çevresindeki sanayi tesisleri ve taş 
ocakları ile ilgili sorunları çözmeden sadece doğal 
gaz ve daha az kirletici yakıt kullanımının teşvik 
edildiği önlemler kalıcı olmaktan uzak. Üstelik 
kentin farklı bölgelerinde yaşayan ekonomik ge-
lir seviyesi düşük bölgelerdeki kullanılan yakıt-
larla ilgili sorunun sosyal boyutunun da çözülme-
si gerekiyor" (Hürriyet).

http://www.yapi.com.tr/haberler/termik-santraller-1-ayda-5-milyon-ton-komur-yakti_152282.html
http://www.hurriyet.com.tr/izmirde-hava-kalitesi-alarm-veriyor-40289846
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 Potlaç Başvuru Masası İletişim Bilgileri: Potlaç 
Saha Koordinatörü Dürdane Adıgüzel 

Adres: Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi 
No. 24 KADIKÖY  Telefon: 0216 5459350

(Kadikoy.Bel.Tr)

Kadıköylü kadınların düzenlediği etkinlikler, 
toplantılar sonucunda ortaya çıkan projelerden 
biri olan Potlaç Kadın El Emeği Pazarı, sabit ve 
kapalı bir alana geçti.

28 Mayıs’tan itibaren 19 hafta boyunca Moda 
Aile Çay Bahçesi arkasında el emeği ürünlerini 
satan kadınlar Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
(CKM) dükkan açtı.

25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele 
Günü’nde açılan Potlaç Dükkan’da, takı tasarımı 
ürünlerinden, bez bebeklere, dikiş- nakış ürünle-
rinden, yağlı boya resimlere, cam ve seramik he-
diyeliklere Kadıköylü kadınların el emeği olan 
ürünler satılıyor. Kadıköy Belediyesi’nin kadın 
projelerinden biri olan Potlaç’ın katılımcısı Kadı-
köylü kadınların sosyal ve ekonomik güçlenme-
lerine olanak yaratacak olan Potlaç Dükkan’da , 
kadınların üretimleri sürekli ve aynı anda satışa 
çıkmış oldu.

CKM giriş katındaki dükkan Pazartesi hariç 
her gün, 10.00-21.00 saatleri arasında açık ola-
cak. Potlaç Dükkân’da, Potlaç Ağı’ndaki kadın-
lar dükkânda nöbetleşe görev alacak. Kadın-
lar için dükkana ürün koyabilmenin ön koşulu, 
Kadıköy’de yaşıyor olmak (ikamet belgesi), ürün-
lerin kendi üretimi olması ve vergi muafiyeti bel-
gesi almış olmak.

• Potlaç Dükkan Açıldı

• 'Mor Makas' Projesi Başlıyor
Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi ile Antalya 

Kuaför ve Manikürcüler Odası'nın ortak projesi 
olan ‘Mor Makas', Kadına Yönelik Şiddete Kar-
şı Uluslararası Mücadele Günü olarak belirlenen 
25 Kasım’da başlıyor. Amaç kadına karşı şiddetin 
yanı sıra, son günlerde bir yasa tasarısı ile gün-
deme gelen çocuk yaşta evlendirmelerle de mü-
cadele etmek. ‘Mor Makas' projesi ile bu bağlam-
da belediyeye bağlı uzmanlardan oluşan ekipler, 
hem belediye bünyesindeki merkezde, hem de 
kuaförlere giderek, mağdur kadınlara destek ola-
cak ve onlara sahip oldukları haklarını anlatacak. 
Ayrıca proje çerçevesinde çok sayıda sosyal faa-
liyet ve bir de anıt açılışı planlanıyor. Yine bu 
proje kapsamında, şiddet gören kadınların mor-
lukları kapatılmayacak, çocuk gelinlerin saçı 
yapılmayacak.

Muratpaşa Belediyesi Aile ve Kadın Hizmetleri 
Müdürü İlyas Daştan, 11 Ekim Dünya Kız Çocuk-
ları Günü'nde başlattıkları proje ile Muratpaşa'da 
işletmesi bulunan yaklaşık 600 kuaföre danış-
manlık eğitimi verildiğini ve bu kuaförlerin ar-
tık belediye ile mağdur kadın ve çocuklar ara-
sında birer köprü görevi göreceğini bildirdi. DW 
Türkçe'ye konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Daştan ayrıca, Psikolog, Çocuk Gelişim Uzmanı, 
Hemşire ve Sosyal Hizmet görevlilerinden oluşan 
bir ekip oluşturduklarını ve bu ekibin hem bir 
merkezden hizmet verdiğini hem de mahalle ma-
halle gezerek sorunları yerinde ele aldıklarını ifa-
de etti. ‘Mor Makas' benzeri projelerin daha önce 
Van ve İzmir gibi illerde de hayata geçirildiğini 
belirten Daştan, Muratpaşa Belediyesi'nin pro-
jesinde farklı olan yönün kuaförlerin birer proje 
ortağı olarak değelendirilmesi olduğunu dile ge-
tirdi (Deutsche Welle).

http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/potlac-dukkan-acildi
http://www.dw.com/tr/mor-makas-projesi-ba%C5%9Fl%C4%B1yor/a-36515601
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• Artık Yiyecekler Barınağa Gidiyor
Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş. restoranların-

dan artık yemekleri toplayarak köpek barınağına 
ulaştırmaya başladı. Çöpe dökülecek yiyecekler 
tüylü dostlar için değerlendirilmeye başlandı.

Sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştir-
meye yönelik çalışmalar yapan Karşıyaka Bele-
diyesi, bu kez de beslenmelerine katkı sağlamak 
amacıyla bir uygulamaya imza attı. Belediye şir-
keti Kent A.Ş. restoranlarında başlatılan uygula-
ma kapsamında, artık yiyecekler sokak hayvanla-
rı için biriktiriliyor. Ayrıca, tesislerdeki masalara 
birer tabak da can dostlar için konuluyor. Müşte-
riler yemeklerinden bu tabaklara ayırarak, barı-
nak sakinleri ile paylaşabiliyor.  

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü ekipleri tarafından tesislerden toplanan ye-
mekler, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ne gö-
türülüyor. Bu sayede yüzlerce köpek besleniyor. 
İsraf ve çevre kirliliğinin önlenmesine de katkı 
sağlayan uygulama, vatandaşlardan da ilgi ve des-
tek görüyor (Cumhuriyet).

• Çeşmeden Sıcak Süt Akıyor!

Balıkesir’de Bigadiç Parkı içine kurulan mobil 
çeşmeden her hafta perşembe günü sıcak süt akı-
yor. 460 sokak çeşmesinin bulunduğu ilçe sınırla-
rı içerisinde 461’inci çeşme süt çeşmesi oldu.

Bigadiç Belediyesi ve Bigadiç Süt Birliği işbir-
liğinde halkın süt tüketimini arttırmak amacıyla 
başlatılan uygulama vatandaşlar tarafından mem-
nuniyetle karşılandı. Bigadiç Süt Birliği’nin üreti-
cilerden temin ettiği sütü, Bigadiç Belediyesi’nin 
park içine yaptırdığı mobil süt çeşmesine getir-
mesiyle, genç yaşlı çok sayıda vatandaş sağlıklı 
süt tüketebildiklerini söyledi.

Yoğun ilgi gören çeşmeden bugüne kadar bir 
tona yakın süt tüketildiği belirtildi (Duvar).

• Eskişehir’de Enerji Verimli Binalar
İçin İşbirliği 

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Özye-
ğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merke-
zi (EÇEM) bir protokol imzalayarak Eskişehir’de 
yürütülen binalarda enerji verimliliği projesinde 
işbirliği yapacağını duyurdu.

2011 yılında Birleşmiş Milletler'in açılışını 
yaptığı Sustainable Energy for All (SE4ALL) Giri-
şimi, 2030 yılına kadar ileri teknoloji enerji hiz-
metlerine erişim sağlamayı, enerji verimliliği gi-
rişimleri ile yenilenebilir enerji payını iki katına 
çıkarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 2014 yılında 
kurulan Küresel Enerji Verimliliği Platformu ile 
bina, aydınlatma, teçhizat, bölgesel enerji sistem-
leri, endüstri ve ulaştırma olmak üzere 6 ana baş-
lık belirledi.

Binalar özelinde ise 'Binalarda Enerji Verimli-
liği Platformu' (BEA) kuruldu. Platformun temel 
amacı ise, kamu binalarında enerji verimliliği ile 
ilgili iyi uygulama politikalarına adaptasyon sü-
recini hızlandırmayı ve bina verimliliği projeleri-
nin uygulanmasını sağlamak.

Eskişehir, Birleşmiş Milletler'in 'SEE4ALL' 
Projesi kapsamında kurulan BEA Platformu'na 
Türkiye'den seçilen tek şehir olmuştu. BEA'nın 
yerel ortağı WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehir-
ler, bir yıl boyunca EÇEM'den de aldığı destek 
ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Building-
LAB Eskişehir projesi kapsamında düzenlediği 
çalıştaylarla paydaşları bir araya getirecek, politi-
ka geliştirmeye katkı sağlayacak ve teknik destek 
verecek (WRI Türkiye).

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/636246/Artik_yiyecekler_barinaga_gidiyor.html
http://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2016/11/25/cesmeden-sicak-sut-akiyor/
http://wrisehirler.org/haberler/eski%C5%9Fehir%E2%80%99de-daha-enerji-verimli-binalar-i%C3%A7in-%C3%B6zye%C4%9F-%C3%BCniversitesi-ve-wri-t%C3%BCrkiye
http://wrisehirler.org/haberler/eski%C5%9Fehir%E2%80%99de-daha-enerji-verimli-binalar-i%C3%A7in-%C3%B6zye%C4%9F-%C3%BCniversitesi-ve-wri-t%C3%BCrkiye
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• Kopenhag'da Bisiklet Trafiği Araba Trafiğini Yendi

2007 yılından bu yana Kopenhag'daki bisiklet 
yaşamı üzerine istatistikler yayınlayan Copenha-
ganize.com, Kasım ayında kent merkezine giren 
bisiklet sayısının arabalardan daha fazla olduğu-
nu anlatan bir grafik paylaştı. Grafikte, 1970'den 
bu yana Kopenhag'da özel araç kullanımının 
azaldığı ve buna karşın bisiklet kullanımının hız-
la arttığı görülüyor.

Kentte motorlu araç kullanımını azaltmak ve 
bisiklet kullanımını teşvik etmek üzere uzun 
yıllardır birçok düzenleme uygulanıyor. Bu dü-
zenlemeler neticesinde araba sahipliği oranı 
Kopanhag'da % 25'in altına indirildi.

Kopenhag Belediyesi, bu konudaki gelişmele-
ri görmek amacıyla da bisiklet trafiğinin değişi-
mini düzenli olarak kaydediyor. Sonuçlara göre 
her gün evinden işine veya okuluna gidip gelen 
vatandaşların %56'sı bisiklet, %20'si ise toplu ta-
şıma araçlarını kullanmayı tercih ediyor. Kent-
te, bisiklet trafiğinin ve toplu taşıma kullanımı 
oranının %30'un altına düşmemesi ve araç trafi-
ği oranının %30'un üzerine çıkmaması hedefle-
niyor. Bu anlamda altyapı yatırımları, toplu ta-
şımayı güçlendirecek ve araç trafiğini azaltacak 
şekilde gerçekleştiriliyor.

(Arkitera)

Dünyanın bisiklet başkenti olarak bili-
nen Kopenhag'da bisikletlilerin sayısı 
araba kullananların sayısını aştı.

İsviçre’da halk nükleer santrallerin kapatılma-
sıyla ilgili referandum için 27 Kasım’da sandık 
başına gitti.Halk oylamasında, ‘ülkedeki nükle-
er reaktörlerin kapatılmasının hızlandırılması-
nı onaylıyor musunuz’ sorusu soruldu. Sandıktan 
yüzde 54.2 oranında ‘Hayır’ oyu çıktı.

Referanduma katılanlar için enerji konusunda 
diğer ülkelere bağlı kalmamak, güvenlik endişe-
lerine göre daha ağır bastı.

Yeşiller Partisi’nin desteklediği plana göre 
beş nükleer reaktörden üçünün önümüzde-
ki sene, diğer ikisinin 2029’a kadar kapatılması 
öngörülüyordu.

Öneriye karşı çıkan hükümet ve enerji şirket-

leri, yenilenebilir enerjiye tam geçiş için yeterli 
zaman olmadığını, nükleer santraller hızla kapa-
tılmasının maddi zararın yanı sıra kimyasal ener-
jiye geri dönüşe neden olacağını savunuyordu. 
Referandum sonucu da hükümetin lehine oldu.

2011’de Japonya’da yaşanan Fukuşima nükleer 
faciası konunun gündeme gelmesinde etkili oldu. 
Nükleer karşıtı gruplar, İsviçre’nin, Fukuşima’nın 
ardından ülkedeki reaktörlerin yüzde 40’nı kapa-
tan Almanya’yı örnek almasını istiyor.

İsviçre’deki beş nükleer reaktör ülke enerjisi-
nin yaklaşık yüzde 35’ini karşılıyor.

(Yeşil Gazete)

• İsviçre, Nükleer Enerjiye Devam Dedi

http://www.arkitera.com/haber/27956/kopenhagda-bisiklet-trafigi-araba-trafigini-yendi
https://yesilgazete.org/blog/2016/11/28/isvicre-nukleer-enerjiye-devam-dedi/


11

DÜNYADAN HABERLER

• Kuzey Kutbu’nda Sıcaklık Tarihte İlk Kez Donma Derecesinin Üzerine Çıkabilir

Norveç Meteoroloji Enstitüsü’nde görevli bili-
minsanı Ketil Isaksen, Svalbard’daki yerleşim yeri 
Longyearbyen’de sıcaklığın yıl bitene kadar 0 de-
receye kadar gelmesini beklediklerini söyledi.

Beş ila on yıl önce bu rakamları hayal bile ede-
meyeceğini ve ‘şoke’ olduğunu söyleyen Isaksen, 
“Svalbard, Kuzey Kutbu’nda neler yaşandığını 
göstermek için çok iyi bir nokta” dedi.

Son 73 ayda bölgede sıcaklığın sürekli yük-
seldiğini kaydeden Isaksen, “Barents Denizi ve 
Kara Denizi’nde hala buz olmayan bölgeler var. 
Buraların normalde buzla kaplı olması gerekir-
di” diye konuştu. Normal koşullarda Svalbard’da 
yıllık ortalama sıcaklık eksi 6.7 derece ancak Ku-
zey Kutbu’ndaki sıcaklık artışı kışın normal za-
manda gelmesini ve buzların vaktinde oluşmasını 
engelliyor.

Biliminsanları denizlerdeki buzların erime-
sinin sıcaklığı artırdığını, çünkü buzun güneş 
ışınlarını gökyüzüne geri gönderdiğini, okyanu-
sun da radyasyonun çoğunu emdiğini söylüyor 
(Diken).

• Kentler Nasıl Büyür?: İngiltere
Londra, Coventry ve Milton Keynes gibi bü-

yüme süreçleri birbirinden farklı şekillerde ger-
çekleşen kentlerin yıllar içinde nasıl genişledi-
ğini gösteren bir haritalama yaptı. Tüketici Veri 
Araştırma Merkezi (Consumer Data Research 
Centre) için yapılan haritalama Valuation Office 
Agency’den alınan verilerle işlendi.

Londra’nın kentsel ölçekte genişleme-
si 1940’lı yıllarda kenti çevreleyen yeşil hatla 
sınırlandırıldı.

VOA’dan gelen veriler, çalışma içim 10 yıllık 
zaman dilimleri şeklinde gruplandı. O’brien, her 
bir zaman dilimini ve Galler’deki en yüksek ko-
nut yoğunluğunu içerecek şekilde haritalandırdı.

[Haritaların yüksek çözünürlüklü halini ince-
lemek için haber başlığını tıklayınız.]

http://www.diken.com.tr/bilim-insanlari-uyardi-kuzey-kutbunda-sicaklik-tarihte-ilk-kez-donma-derecesinin-uzerine-cikabilir/
http://kot0.com/kentler-nasil-buyur-ingiltere/
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• COBE'nin Tasarladığı Nørreport İstasyonu'na

   En İyi Ulaşım Binası Ödülü

World Architecture News tarafından her sene 
verilen mimarlık ödüllerinin ulaşım kategori-
sinde kazananlardan birisi COBE'nin tasarladığı 
Nørreport İstasyonu oldu.

World Architecture News (WAN) Awards'un 
Ulaşım kategorisindeki ödülün, kamusal alanları 
canlandırırken seyahat ve erişim imkanlarını ar-
tıran ulaşım binalarına verilmesi amaçlanıyor.

Jüri, ödülün bu seneki versiyonunda kazanan 
iki proje ile beraber finale kalan projelerin tü-
münde güçlü bir tasarım estetiğinin yanı sıra in-
san hareketinin yönetimine dair yenilikçi tasa-
rımlar gördüğünü belirtti.

Nørreport İstasyonu, günde yaklaşık 350.000 
yolcu ile Danimarka'nın en yoğun ulaşım merke-
zi. Yolcu akışlarının etkinliğini göz önüne alarak 

açık ve erişilebilir bir kentsel alan oluşturulması, 
daha önce kaotik, güvensiz ve gürültülü olan bir 
alanı güvenlik, konfor ve verimlilik ile karakteri-
ze bir yere dönüştürüyor.

Binaların ve bisiklet park yerlerinin tasarımı 
ve yerleşimi çevredeki yollardaki yaya hareketi-
ne dayanıyor. Kentin simgelerinden olan bisik-
letler, gizlenmiyor adeta sergileniyor.

(Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/27965/cobenin-tasarladigi-norreport-istasyonuna-en-iyi-ulasim-binasi-odulu
http://www.arkitera.com/haber/27965/cobenin-tasarladigi-norreport-istasyonuna-en-iyi-ulasim-binasi-odulu
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• Binadan Kente Yayılan Bitki Örtüsü

Yüksek katlı yapıların bol bitki ve hayvan yaşa-
mı ile çevre dostu şehirler oluşturmak için kulla-
nılabileceğini göstermek isteyen Mimar Edouard 
François M6B2 Biyoçeşitlilik Kulesi’ni tasarladı.

Tasarımı yapan yerel mimarlık ofisi Maison 
Edouard François projeyi şöyle anlatıyor: "Bina 
yüksekliği ve sürdürülebilirlik arasındaki iliş-
ki şu anda birçok şehir plancısının zihnini meş-
gul eden bir konu. Bunun nedeni, şehirlerin ya-
tay büyümesinin sonlu olması. Bununla birlikte, 
Fransa'da "köy" kentçiliği, şehrin büyüme potan-
siyelini dikkate almadan dikey kentleşmeye karşı 
durmadan direniyor. Projenin hedeflerinden biri 
de bu tereddütleri ortadan kaldırmak."

Paris'teki 37 metrelik bina yüksekliği sınırla-
masına istisna getiren projenin en uzun binası 50 
metre yüksekliğinde. Vahşi doğal alanlardan ge-
len bitkilerle kaplı olan kule, tohumlamanın da 
bir aracı olarak çalışıyor: Rüzgarın birinci sınıf 
tohumları kentsel çevreye yaymasına izin veri-
yor. Yüksekliği, kentsel biyoçeşitliliği yeniden 
canlandırma kapasitesi için önemli bir unsur.

Maison Edouard François'a göre binanın cep-
hesindeki titanyum meshler, binaya ince, dalga-
lı bir karakter kazandıran moire desenleri üre-
tiyor. Böylelikle kule, sadece semt gelişimi için 
bir araç olmakla kalmayıp aynı zamanda Paris'in 
kent manzarasına "yeşil" bir atmosferi eklemeye 
yarayan büyük ölçekli bir geliştirme aracı.

(Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/27978/m6b2-biyocesitlilik-kulesi
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