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• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şehir Parkı Arazisine Park Değil Plaza Yapacak

İstanbul Kartal’da Soğanlık’ta bulunan şehir 
parkı arazisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
plan tadilatı ile ranta açıldı. E-5 kara yolunun he-
men yanında bulunan içerisinde bir gölet ve eski 
bir taşocağının bulunduğu bir kısmı askeri alan 
bir kısmı ise şehir parkı olarak ayrılan alan, asıl 
olarak ticaret ve konut alanına dönüştürüldü. İn-
şaat alanının yüzde 60’ı ticaret yüzde 40’ı konu-
ta ayrılırken geri kalan alan da kısmen spor tesis 
alanı, kısmen park, kısmen de raylı toplu taşıma 
istasyon alanı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Meclis 
Üyesi İbrahim Doğan, bakanlığın kamu yararı-
nı hiçe saydığını belirterek yaşam alanlarını rant 
uğruna imara açtığını söyledi. Kartal’da haliha-
zırda yeşil alanlar, park alanları, okul alanları ve 
deprem toplanma alanlarının plan tadilatlarıyla 
konut ve plazalara dönüştürüldüğüne vurgu ya-
pan Doğan, “zorunlu kalınması yani kamu yararı 
olması halinde donatı alanı imara açılacaksa açı-

lan alan büyüklüğünde donatı aynı bölgede ayrıl-
ması gerekir” dedi.

"Bakanlık bu uygulamayla  gerek İBB ve gerek-
se Kartal Belediyesi’ni baypas ederek yetkilerini 
yok saymıştır. Çünkü yerel belediyelerin temel 
görevlerinden biri de şehri planlamaktır. Şu anda 
askıda bulunan bu plan kamu yararı taşımıyor ve 
imar mevzuatına, plan ilkelerine, yasalara aykırı-
dır” diyen Doğan, plana itiraz edeceğini söyledi.

(Sendika.Org)

• Karaköy Limanı’nın Kapanması Nuruosmaniye’de Yankılandı
Tarihi Nuruosmaniye Caddesi’nde de işler iyi 

gitmiyor. Esnaf sıkıntılı. Sorun diğer önemli cad-
delerle aynı. “Kruvazier turizmi bitti. Alışveriş 
yapan turist sayısı azaldı. Kazançlar düştü, kiralar 
yüksek kaldı…”

Son dönemde İstiklal ve Bağdat caddeleri ile 
Kapalıçarşı gibi İstanbul’un en işlek cadde ve 
çarşılarındaki sıkıntı gündemde. Bu caddeler-
de işler neden iyi değil, neden durgun? Bu konu 
tartışılıyor.

Bu caddenin en ünlü mağazaları Lapis ve Baza-
ar54 daha önce satılmıştı. Son dönemde Assos ka-
patmış. YKB şubesi kapanmış. Üç katlı Starbucks 
gitmiş. Yerine, zemin katında çalışan Caribou 
gelmiş. McDonald’s gitmiş. Altı ay önce caddeye 
taşınan Guzucu yeniden gidiyor. İçinde 81 dük-
kan bulunan Orient pasajının yarısının boş oldu-
ğu belirtildi. Bölgedeki esnafa göre Nuruosmani-
ye Caddesi, Türkiye turizmindeki gerilemeden 
etkileniyor ancak fazlası var. Bir esnaf, “Cadde 
kruvazier turizmine çok bağlı. Karaköy’de inşaat 
var, liman kapalı. Kruvazier gemileri yanaşamı-
yor. Zengin Körfez turisti de gelmiyor. Asyalılar 
geliyor. Çinliler, Japonlar, Endonezyalılar. Çok 

alışveriş yapmıyorlar. Birçok dükkan el değişti-
riyor” diyor.

Çınar Halı yetkilisi David Evyapan şöyle diyor: 
"Cadde kötü, sene sonunda kapatacak çok dük-
kan var. Kiralar yüksek. Dükkanlar şahıs yerle-
ri. Fiyatı herkes kendi kafasına göre belirliyor. İş 
kaybı yüzde 90’larda diyebilirim. Geçen yıl 10 iş 
yaptıysak bu sene bir. Burası turistik bölge. Gel-
meyince olmuyor. Sultanahmet’te, Vezneciler’de 
Çarşı’nın iki çıkışında bomba patlıyor. Turistte 
güven kaybı var. Kapalıçarşı’nın ana caddesinde 
13 dükkan boş. Yer bulamazdınız. Girişinde si-
lahlı polisler bekliyor. Görüntü iyi değil. 25 – 30 
yıldır böyle bir şey görmedik” (Dünya).

http://sendika11.org/2016/10/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-sehir-parki-arazisine-park-degil-plaza-yapacak/
http://www.dunya.com/ekonomi/karakoy-limaninin-kapanmasi-nuruosmaniyede-yankilandi-haberi-334829
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• 250 Yıllık Binayı Betonla Sıvadılar
İSTANBUL Valiliği’nin karşısında yer alan, 18. 

yüzyıl mimarisi Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi’nde 
yapılan ‘restorasyon’ çalışması ile tarihi yapı, ori-
jinal taş bina görüntüsünden uzaklaştı. Beton sıva 
ile sıvanan, dış cephesi kiremit rengine boyanan 
250 yıllık yapı tanınmaz hale geldi. Tarihi ya-
pıdaki bu çalışmayı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Hürriyet’in sorusu üzerine öğrendi. 

2010 yılı sonrası, Fatih Belediyesi’ne tahsis edi-
len bina uzun yıllar boş tutulunca belediyenin 
muvaffakiyeti alınarak binanın kullanım hakkı 
Bağımsız Sanat Vakfı’na verildi. Bu vakıf, bina-
ya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayını 
almadan müdahale etti. Binaya günümüz modern 
binalarında uygulanan dış cephe kaplama yön-

temiyle fileli beton sıva uygulaması yaptı. Sıva-
nın üzerini de dış cephe boyası ile kiremit ren-
gine boyadı. Oysa tarihi yarımada içinde 1. Grup 
tescilli binaların boyanması, sıvanması fiziki mü-
dahaleye girdiği gibi Koruma Kurulu kararı ge-
rektiriyor. Kurul onayı alınmadan yapılan her 
türlü fiziki müdahale ise 2863 sayılı yasa kapsa-
mında hapis cezası ile cezalandırılıyor. Tarihi bi-
naya uygulanan yanlış sıvada, kısa süre sonra çat-
lamalar ve ayrıklar oluştu. Bunları kapatmak için 
yeniden inşaat başlatıldı. Ayrıca binanın bahçe-
sine de betondan duvar örüldü. Fatih Belediye 
Başkanlığı’ndan kendilerinden basit onarım ruh-
satı alınmadığı ve binada yapılan uygulamalardan 
bilgileri olmadığı söylendi (Hürriyet).

• Belediye Cihangir Roma Parkı'na 'Tümden' Giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cihangir’in 
nadir yeşil alanlarından ve simgelerinden biri 
olan Roma Bahçesi’nde sosyal tesis yapımında 
mahallelilerin tepkisine rağmen ısrarlı. Geçen 
hafta başlayan inşaat çalışmaları, Cihangirlilerin 
protestosu ve temel kazma sırasında arkeolojik 
buluntular çıkması üzerine durdurulmuştu. An-
cak Beyoğlu Belediyesi’nden yapılan yazılı açık-
lamada, tesisin yapılacağı belirtildi. Açıklamada, 
“İBB arkeolojik park ve sergi alanını, yeşil alan 
olarak yeniden düzenleyecek ve tesisin de işlet-
meye alınmasıyla tüm bölgenin güvenliği, bakımı 
ve kullanımı yaşam kalitesini yükseltecektir” de-

nildi; ‘Roma Bahçesi’nin yaşam kalitesinin yük-
seltileceği’ öne sürüldü (Duvar).

http://www.hurriyet.com.tr/250-yillik-binayi-betonla-sivadilar-40262936
http://www.gazeteduvar.com.tr/hayat/2016/10/29/belediye-cihangir-roma-parkina-tumden-giriyor/
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Karada Rüzgar Enerji Santralleri ve taş ocakla-
rı, denizlerde balık çiftliklerinin yol açtığı eko-
lojik sorunlarla boğuşan Karaburun’a bir kötü 
haber daha geldi. Yarımadanın büyük bir bölü-
münde jeotermal sondaj çalışmaları başlıyor.

Mordoğan’dan Sarpıncık’a kadar uzanan çok 
geniş bir alanda başlayacak olan jeotermal son-
daj çalışmaları için İzmir Valiliğince ‘ÇED gerekli 
değildir’ kararı verildi. Jeotermal Kaynak Arama 
Sondajı çalışmalarında ilk etapta Saip, Bozköy, 
Eğlenhoca ve Hasseki köylerinde toplam 6 adet 
sondaj çalışması yapılacak. Çalışma yapılacak 
alanlar 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planın-
da Çayır-Mera ve Turizm Tesis alanı olarak gös-
teriliyor. Yine de bazı alanların özel mülkiyet 
içerisinde olması dikkat çekiyor. Konutlara çok 
yakın mesafelerde (150 m - 470 m arasında) açıl-
ması planlanan jeotermal kuyularının çevresel 
etkilerinin göz ardı edilmesi ve bu sondajlar için 
‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmesi yöre halkı-
nı endişelendiriyor.

‘Çok Endişeliyiz’
Karaburun Kent Konseyi Çevre Komisyonu 

Başkanı İpar Buğra Dilli, jeotermal ruhsat alan-
larının çok büyük bir bölümünün deniz kıyısın-
da olduğuna dikkat çekerek “Buraların önemli bir 
bölümü de doğal SİT alanı. Ruhsat alanları içeri-
sinde kültürel SİT alanı da var ki bu alanın geniş-
letilmesine dönük yeni çalışmalar da yapılıyor. 
İmar alanları, konut alanları, tarım ve SİT ko-
rumasındaki bu kadar geniş bir alanın jeotermal 
arama sahası olarak ilan edilmesi bizi çok büyük 
bir endişeye sevk ediyor. Bununla ilgili çalışma-
larımızı yapıyoruz” dedi (Evrensel).

• Karaburun’da Bu Kez Jeotermal Endişesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayın-
lanan genelge ile il müdürlüklerine verilen Temiz 
Hava Eylem Planı hazırlama görevi kapsamında 
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce İzmir 
ilinde hava kalitesinin arttırılması için yapılacak-
lar belirlendi.

Valilik başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğü koordinasyonunda oluşturulan komis-
yonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversi-
tesi Çevre Bilimleri Araştırma Merkezi,  İl Emni-
yet Müdürlüğü,  İl Jandarma Komutanlığı, İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir 
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Çevre Mühen-
disleri Odası,  ESHOT Genel Müdürlüğü, Odun 
ve Kömürcüler Odası, İzmirgaz A.Ş., İzmir Şoför-
ler ve Otomobilciler Odası yer aldı.

Hazırlanan Temiz Hava Eylem Planı’nda 
İzmir’in genel durumu masaya yatırılırken, 8 
adet hava kalitesi izleme istasyonlarının aylık, 
yıllık ve kış dönemlerinin 24 saatlik ortalama-
larından mevcut durum tespiti yapılacak. Ayrı-

• İzmir'in Temiz Hava Eylem Planı Hazır

ca meteoroloji verileri, kurum/kuruluşlarca ya-
pılan çalışmalar ve alınabilecek önlemler ve bu 
önlemlere ilişkin uygulama takvimi ile ilgili bel-
geler yer alacak. Planın emisyon envanteri ve bu 
veriye bağlı olarak hazırlanan gridleme, modelle-
me ve hava kirliliği dağılım haritaları çalışmaları-
nı içeren 2. bölümünde İstanbul Teknik Üniver-
sitesi ile birlikte çalışıldı.

Plana göre ilk olarak Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nda 
çalışmalara başlanırken gerekli dönüşüm çalış-
malarının yapılması ile doğalgaz kullanım oranı-
nın arttırılması için çalışmaların yapılması sağ-
lanacak. Kentsel dönüşüm ile birlikte binalarda 
ısı yalıtımı yapılması sağlanacak. Ayrıca Mahal-
li Çevre Kurulu’nda yaz sezonu boyunca sıcak su 
temini amacıyla kalorifer kazanlarının yakılma-
masına, güneş enerjisi ile jeotermal vb. kaynak-
ların kullanımının teşvik edilmesi, hususunda 
alınan karar ile ısınma kaynaklı kirliliğin azaltıl-
ması işlemi yapılacak.

(Yapi.Com.Tr)

https://www.evrensel.net/haber/294150/karaburunda-bu-kez-jeotermal-endisesi
http://www.yapi.com.tr/haberler/temiz-hava-eylem-plani-hazir-iste-3-yillik-yol-haritasi_151572.html
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Proje Okul Uygulamasına Tepkiler Devam Ediyor:

                   "Laik Eğitim İçin Son Durak"
“Projeniz Değiliz” platformu, Kadıköy Beledi-

yesi Evlendirme Dairesi’nde proje okulları 
konu alan bir panel düzenledi. Panelde ko-
nuşan veliler ve öğretmenler, projenin ip-
talini istedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Türkiye’nin en 
gözde okullarının da yer aldığı 155 proje okulda 8 
yıl ve üzeri çalışan müdür ve öğretmenleri tayin 
etmesine tepkiler sürüyor. Proje okul kapsamına 
alınan okulların veli ve mezunlarının oluşturdu-
ğu “Projeniz Değiliz” platformu da 21 Ekim Cuma 
günü Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde 
panel düzenledi. Panele, veli ve öğretmenlerin 
yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Panelde söz 
alan veliler, proje okul uygulamasına karşı tep-
kilerini dile getirdi. “Projeniz değiliz. Okuluma, 
öğretmenime dokunma” pankartının açıldığı pa-
nelde, idare hukukçusu Prof. Dr. İştar Gözaydın 
ise velilerin sorularını cevapladı. 

“Öğretmenlerin Ruhu Alındı”
Panelin ilk konuşmasını Kadıköy Anadolu Li-

sesi velileri adına Uğur Yıldırım yaptı. “Okulu-
muzdan zorla koparılan her öğretmenin ruhunun 
alındığını gördük.” diyen Yıldırım, öğrencile-
rin bu okullarda eğitim alabilmek için fazlasıyla 
emek harcadığını belirtti. Bu emeklerin karşılığı-
nın ise alınmadığını söyleyen Yıldırım, “Ne bizle-
rin ne de çocuklarımızın hakkı bu değildi. ‘Proje 
okul uygulaması neden yapılıyor?’ diye sorduğu-
muzda ise haksız duruma düşüyoruz. Hukuki sü-
recin sıkı bir takipçisiyiz. Çocuklarımız için eli-
mizden geleni yapacağız. Mücadelemizden geri 
dönmeyeceğiz.” diye konuştu.

“Biat Etmeyeceğiz”
Avni Akyol Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ni 

temsilen ise Semra Ok konuştu. Velisi olduğu 
okulda eğitim görebilmenin oldukça zor olduğu-
nu belirten Ok, çocuklarının, birçok zorlu sınav-
dan geçerek eğitime başladığını vurguladı. Oku-
la yeni gelecek öğretmenlerin ise yeterli nitelikte 
olup olmadığının bilinmediğini söyleyen Ok, “Bu 
sene YGS’ye girecek birçok çocuğumuz var. Fa-

kat okulda dersler işlenmiyor. Benim çocuğum 
üç gündür okula gitmiyor. Derslerin işlenmediği-
ni söylüyor. Proje okulu, laik ve bilimsel eğitime 
darbe olarak görüyorum. Öğretmenlerimize ya-
şatılan bu sürgünü asla kabul etmeyeceğiz. Size 
biat etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“4 Bin Öğretmen Sürgünde”
Eğitim Sen 2 No’lu Şube, 4 bin öğretmenin 

norm fazlası ilan edilerek zorunlu tayin edilmesi-
ne ilişkin 22 Ekim Cumartesi günü basın açıkla-
ması yaptı. Kadıköy 2 No’lu Şube’de gerçekleşen 
basın açıklamasında, “4 bin öğretmen çok uzak il-
çelere resen sürülüyor” pankartı açıldı. 

Basın açıklamasını Eğitim-Sen 2 No'lu Şube 
Başkanı Turgut Yokuş yaptı. İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nün, yapması gereken çalışmaları 
yapmadan 4 bin öğretmeni mağdur ettiğini söy-
leyen Yokuş, “Neye göre atama yaptıkları belli 
değil. Öğretmenlerin puanlarını ve sıralamasını 
açıklamıyorlar. Bu durum, yasal zeminde ve yargı 
önünde kendilerinin bile altında kalkamayacak-
ları mağduriyetlere neden olacaktır. İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nü uyarıyoruz. ‘Ben bil-
diğimi okurum’ durumu kendilerine de pahalıya 
mal olacağından, vazgeçmeye çağırıyoruz.” dedi.

(Gazete Kadıköy)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9362
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9362
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Torunlar Center’deki asansör katliamında 
bilirkişi raporu, “asli kusurlu kişileri” bula-
madığını söylüyor. Savcı da bulamamış, 
yoksa bilirkişi görürdü. Bunu göremeyen 
bilirkişiler olayın “kasten” ya da “bilinç-
li taksirle” değil, “taksir” ve “tali kusur”la 
meydana geldiğini görüyor. Yani yargıcın 
yerine geçiyor. İnşaattaki iş cinayeti siste-
mini niye görmüyor bilirkişi? Çünkü o da 
cinayete yol açan hatalı yargı uygulama-
larının bir parçası.
Torunlar gökdelenlerini bilmeyen var mı? 

İstanbul’un yeni siluetinin, göğü yırtan cam, 
çelik ve beton kulelerin ünlülerinden. Yeni 
Türkiye’nin büyüklük saplantısını ve yükselme 
tutkusunun heyulaları. Egemenlerin “yatay kent-
leşmeye dayalı medeniyet”leriyle övündüğü bir 
ülkede, övüngenleri yalanladığı görmezden geli-
nen kuleleri. 10 işçinin mezar taşı.

Evet, bu kulelerin temelinde 10 işçinin kanı 
var. Hatırlayalım: İstanbul’da, eski Ali Sami Yen 
Stadı’nın bulunduğu arazideki inşaatta 6 Eylül 
2014’te asansör 32’inci kattayken düşmüş, 10 işçi 
canından olmuştu.

En Uzun Tutukluluk 162 Gün
20 Şubat 2015’te davada tutuklu sanık kalmadı. 

En uzun tutulan üç kişi, 162 gün kalmıştı cezae-
vinde. Bu tutuklananlar kimdi peki? Korkmayın, 
patronlar değildi elbette: 25 Aralık 2014’te tahli-
ye olan Adem Akyıldız asansör teknikeriydi. Şu-
batta bırakılan Önder Türksoy şantiye şefi, Murat 
Aytimur proje müdürü, Turgay Dalkılıç da yine 
asansör teknikeriydi. Yaka renkleri az farklıy-
sa da işçi aslen hepsi. Savcı, “birden fazla kişinin 
ölümüne sebebiyet vermek” suçlamasıyla tutuk-
lamıştı bu isimleri 11 Eylül’de. İddianamede 25 
şüpheli vardı ve “TAKSİRLE 10 kişinin ölümüne 
sebebiyet vermek” ithamıyla 2.5 yıldan 22.5 yıla 
kadar hapis cezası istiyordu.

Savcılık, 21 Ekim 2014’te “patron” ve “yöne-
tim” katındaki dokuz kişi için “takipsizlik” kararı 
vermişti; üçü patrondu: Torunlar GYO Yönetim 
Kurulu Başkanı Aziz Torun. Torunlar GYO Yö-
netim Kurulu Üyesi Yunus Emre Torun. Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun… İtirazlar 
reddedildi. Patron tutuklanır mı hiç? İşçinin işi 
çalışmak, memleketin ekonomisine katkıda bu-
lunmak. İşin fıtratında olan şeyler için patron hiç 
suçlanır mı? Hem patronlar bu davada yedi aileye 
“tatmin edici miktarda para” verip, şikayetlerin-
den vazgeçirdiler. Ne iyi patronlar, mahkemeler-
de tazminat için aileleri süründürmediler, daha 
ne yapsınlar?

(...)
Tespit ettikleri “eksikler” yani tespit edeme-

dikleri sorumlular, savcının da tespit etmedikle-
ri, edemedikleridir. Nasıl kabul edilmiş o zaman 
bu iddianame? Nasıl olacak, klasik iş cinaye-
ti usulü nedeniyle: İş yerinde cinayete yol açan 
ihmalkârlıklar her yargılandığında, birkaç başka 
işçinin birkaç ay ya da yıl ceza aldığı şekilde bi-
ter. Savcının işi patronları ayıklamaktır. Bilirki-
şilerin işi ayıklamayı onaylayıp belirsizleştirmek-
tir. Hatta bir de öleni suçlamayı bilmek var işin 
içinde: Bilirkişi raporunda, ölen işçilerden Hı-
dır Ali Genç’in kusurunu buluyor ve ilan ediyor. 
Yoksa, bu kadar önemli eksiklikler tespit edilip, 
“sorumlular”ın tespit edilmemesi nasıl açıklanır? 
Bir de raporda bir ifade var, soyadı “Torun” olan 
biri o asansöre binmek yerine kaç katı yürüye-
rek çıkıp iniyor. Bir bildiği olmalı, ama sormak 
ne savcıya ne bilirkişiye düşer. Patron o. Hasılı 
bilirkişi raporunda çalışma şekli, işleyiş, yönetim 
ve organizasyondaki eksiklerin sonucu görülü-
yor, ama kendisi görülmüyor. Sonucu biz de gör-
dük oysa: 10 can…

(Duvar / Ali Duran Topuz).

• 'Torun'lar Niye 32 Kat Merdiven Çıkar?

http://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2016/10/28/torunlar-niye-32-kat-merdiven-cikar/
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Sulukule, 2005’te alınan kentsel dönüşüm ka-
rarından bu yana oldukça çalkantılı süreçler-
den geçti. Mahallede 2007’de başlayan yıkımı, 
2010’da yapılan lüks inşaatlar takip ederken; ta-
mamı yerinden edilen Romanlar, Taşoluk’taki 
TOKİ konutlarına gönderildi.

Ne var ki Romanlar, Taşoluk’ta kalamadılar. 
Her şeyden önce, ağırlıklı olarak şehir merkezin-
de ve eğlence sektöründe çalışan bu insanlar, ula-
şım olanaklarından bile yoksundular. Bir, iki, üç 
derken… Günler işsiz ve ekmeksiz, bomboş geç-
meye başladı. Sonunda kiralarını da ödeyemez 
duruma geldiklerinde tek bir seçenek kalmıştı: 
Sulukule’ye geri dönmek.

Aileler, parça parça geri döndüler ama Suluku-
le eski Sulukule değildi. Mahallede huzur yoktu, 
hakaretler, kavgalar ve çatışmalar birbirini kova-
lıyordu. Mahalleli bu durumu “Kentsel dönüşüm-
cüler insanlar arasında haksızlık yaptılar. Karde-
şi kardeşe düşman ettiler” sözleriyle yorumluyor. 
Doğruydu ama eksikti, çünkü düşman olan yal-
nızca kardeşler değildi. Zira bugün Sulukule’de 
demirden bir sürgülü kapı, mahallenin ‘temiz’ 
olan tarafını ‘kirli’ tarafından ayırıyor.

Daha açık konuşmak gerekirse, kentsel dönü-

• Rant, Sulukule’yi İkiye Böldü

şümün gerçekleştirildiği taraftaki lüks konutlar-
da yaşayan Suriyeliler, demir bir kapı aracılığıyla, 
Romanların yaşadığı taraftan izole ediliyor. Bunu 
yapan da Fatih Belediyesi.

Roman bir genç, “O tarafa geçmemizi istemi-
yorlar, bizi istemiyorlar, bizden rahatsız olu-
yorlar, zaten onun için çektiler araya duvarları” 
diyor.

Sulukule’de olanlar bu kadarla da sınırlı de-
ğil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fatih 
Belediyesi’nden gelen yetkililer, mahalleye geri 
dönen Romanlara anket çalışması yapmaya baş-
lamış. Yapılan ankette, “Evinizden memnun mu-
sunuz?”, “Uyuşturucu kullanımı arttı mı?”, “Suç 
oranından rahatsız mısınız?” şeklinde sorular so-
rulmuş. Anketin en önemli özelliği ise, kentsel 
dönüşüm öncesinde yapılan anketle birebir aynı 
olması.

Sulukule’ye yeniden kentsel dönüşüm yolla-
rı, Romanlara da yeniden mağduriyet tablosu gö-
züküyor. Sulukule esnafı, “Çok zorluklar çektik, 
çok. Hiçbirimize hakkımızı vermediler, hepimizi 
buralardan gönderdiler. Bir daha istemeyiz aynı 
şeyleri” diyor.

(BirGün / Meltem Yılmaz)

Sulukule’de kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği taraftaki lüks konutlarda yaşayan zengin 
Suriyeliler, demir bir kapı aracılığıyla, Romanların yaşadığı taraftan ayrılmış durumda. Ro-
manlar, bu durumu “O tarafa geçmemizi istemiyorlar, bizi istemiyorlar” şeklinde açıklıyor. 
Şükrü Pündük ise, “Kentsel dönüşümün kardeşi kardeşe düşman ettiğini gördük” diyor.

http://www.birgun.net/haber-detay/rant-sulukule-yi-ikiye-boldu-133494.html
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• Yolda Geçen Süre Çalışma Saatine Eklenecek
Avrupa Birliği bünyesindeki en yüksek mah-

keme olma özelliği taşıyan Avrupa Adalet Diva-
nı kararına göre AB sınırları içinde, ofiste değil 
de sahada çalışılan işlerde işe gidip gelme süre-
leri çalışma süresi olarak sayılacak. Ayrıca, yıl-
lık izni sırasında rahatsızlanan çalışanın hasta ol-
duğu günler izin olarak sayılmayacak. Kararların 
ortaya çıkmasındaki temel sebep ise İspanya'da-
ki bir güvenlik sistemi şirketi ile çalışanı arasında 
geçen bir dava. 

"Türkiye için de bağlayıcı"
AAD kararını değerlendiren avukat Cevat Kaz-

ma, çıkan kararın Türkiye'yi de bağladığını ve 
uygulanmak zorunda olduğunu açıkladı. 

AAD'nın aldığı kararların Türkiye'deki mah-
kemeler açısından bağlayıcı olduğunu belirten 
Avukat Cevat Kazma, alınan kararlarla birlikte, 
pazarlama ve satış temsilcileri, elektrik ustası, gaz 
tesisatçısı, bakım görevlisi gibi meslekleri yapan 
kişilerin işe gidiş geliş saatlerinin çalışma süresin-

den sayılacağını ifade etti. 
Diğer önemli bir karar ise yıllık izin dönemle-

riyle ilgili. Avukat Cevat Kazma, yıllık izni sıra-
sında rahatsızlanan çalışanların hasta olduğu gün 
sayısının bundan böyle yıllık izin günlerinden 
düşmeyeceğini belirtti. Çalışanlar o günleri diler-
se izinlerine ekleyebilecek ya da daha sonra kul-
lanabilecek (Yapi.Com.Tr).

• Bir İphone Fiyatına Evinizin Tüm Elektriğini Bir Rüzgar Türbininden Karşılayın
Bazı bölgelerine elektrik gitmeyen Hindistan’da 

bizim gibi hidroelektrik santrallerinin ülkeye ge-
tireceği yarar ve zararları tartışa dursun, iki Hin-
distanlı genç hem ekolojik dengeyi koruyacak 
hem de enerji krizini geçmişte bırakacak bir pro-
je geliştirdiler.

Projenin yapılacağı Athirapally şelalelerini ko-
rumak isteyen bu iki genç, Arun ve Anoop Geor-
ge, Avant Garde Innovation adlı bir şirket kurarak 
düşük masraflı ama bir evin elektriğini üretecek 
kapasiteye sahip bir rüzgar türbini tasarladılar. 
Tavan vantilatörü büyüklüğündeki bu türbin, her 
gün 5 kW elektrik üretmekte ve sadece 750 dola-
ra yani 2300 Türk lirasına mal olmakta.

Hedeflerinin enerji fakirliğinin önüne geç-
mek olduğunu belirten iki kardeş, dağıtılmış, ye-
rel ve yenilenebilir enerjinin temiz bir doğa ve 
ekonomik ve sosyal değişimin anahtarı olduğunu 
belirtiyor.

Küresel elektrik üretiminin %3,4’ü ile dünya-
nın en fazla 6. elektrik tüketen ülkesi Hindistan’da 
bu rüzgar türbinlerinin geleceği açık gibi gözü-
küyor. Çünkü, yerel hükümetlerin çoğu bölgeye 
elektrik götürmesi için yüksek miktarlarda yatı-
rım yapması gerekiyor.

750 dolarlık masrafı ile normal bir rüzgar tür-
bininden neredeyse 10 kat daha ucuz olan bu tür-
bin, kırsal bölgelere, tarım alanlalarına ve köyle-
re uygun bir şekilde inşaa edilmiş.

Birleşmiş Milletlerin de dikkatini çeken pro-
je şirketi “BM Herkes için Yenilenebilir Enerji” 
yarışması kapsamında 1 milyar dolarlık yatırım 
alma şansını yakaladı. Rüzgar enerjisi üretimi ko-
nusunda Çin, ABD ve Almanya’dan sonra 4. olan 
Hindistan belki bu projelere daha fazla yatırım 
yaparak, hidroelektrik santrallerin çevreye vere-
ceği zararlardan kendini koruyabilir, Athirapally 
şelaleleri gibi güzellikleri koruyabilir (Yeşilist).

http://www.yapi.com.tr/haberler/yolda-gecen-sure-calisma-saatine-eklenecek_151628.html
http://www.yesilist.com/bir-iphone-fiyatina-evinizin-tum-elektrigini-bir-ruzgar-turbininden-karsilayin/
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• 2020'de canlı popülasyonunun 3'te 2'si yok olabilir!

WWF Yaşayan Gezegen Raporu'na göre, önlem alınmaması durumun-
da 2020 itibarıyla yeryüzündeki canlı popülasyonunun yüzde 67'si yok 
olma riskiyle karşı karşıya kalabilir

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Yaşayan 
Gezegen Raporu'nda, önlem alınmaması duru-
munda 2020 itibarıyla yeryüzündeki canlı popü-
lasyonunun 3'te 2'sinin (yüzde 67) kaybedilebile-
ceği uyarısında bulundu.

WWF tarafından iki yılda bir hazırlanan ve 
dünyanın mevcut durumunu özetleyen Yaşayan 
Gezegen Raporu'nda, 1970-2012 yılları arasında 
omurgalı canlı nüfusunda (memeliler, balıklar, 
kuşlar, iki yaşamlılar, sürüngenler) ortalama yüz-
de 58'lik genel bir düşüş olduğu vurgulandı.

Bu azalmanın, karasal türlerin popülasyonla-
rında yüzde 38'lik, denizde yaşayan popülasyon-
larda yüzde 36'lık, tatlı su popülasyonlarında ise 
yüzde 81'lik bir düşüş anlamına geldiği belirtilen 
raporda, hiçbir önlem alınmaz ve bu gidişat de-
vam ederse, 2020 itibarıyla dünyadaki canlı po-
pülasyonunun yüzde 67'sinin (yaklaşık 3'te 2'si) 
tamamen yok olabileceği ifade edildi.

Bilim insanlarının "Antroposen" adı verilen 
yeni bir jeolojik çağa girildiğini vurguladığı ra-
porda, bu çağda insan etkisiyle iklimin hızla de-
ğiştiği, okyanusların asitlendiği, canlı topluluk-
ların yok olduğu ve bütün bu değişimlerin bir 
insanın yaşam süresi içerisinde ölçülebilecek bir 

hızla gerçekleştiği kaydedildi.
Raporda, dünyadaki canlı yaşamını yok oluşa 

sürükleyen 5 büyük tehdit olduğu ileri sürülerek, 
"Yaşayan Gezegen Raporu 2016, canlı yaşamını 
tehdit eden beş büyük soruna dikkat çekiyor; ha-
bitat kaybı ve bozulması, türlerin aşırı tüketimi 
(hem hayvan hem bitki), kirlilik, istilacı türler ve 
hastalıklar ve iklim değişikliği." denildi.

Habitat kaybının önde gelen nedenlerinin ise 
sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları, or-
mansızlaşma ve tatlı su sistemlerindeki değişik-
likler olduğu ancak tehditlerin çoğunlukla bir-
birini etkilediği dile getirilen raporda, gidişatı 
tersine çevirecek 5 öneri şöyle sıralandı:

"Doğal sermayenin korunması (koruma alan-
larının genişletilmesi gibi), adil kaynak yönetimi 
(politik kararların gıda, su ve enerjiye adil erişimi 
desteklemesi gibi), mali akışların yeniden yön-
lendirilmesi (finans kuruluşlarının kömüre de-
ğil sürdürülebilir enerjiye yatırım yapması gibi), 
üretim ve tüketim için dirençli piyasalar yarat-
mak (sosyal maliyetlerin hesaba katılması gibi), 
enerji ve gıda sistemlerinin dönüştürülmesi (ye-
nilenebilir enerjiye geçiş gibi)."

(T24)

http://t24.com.tr/haber/2020de-canli-populasyonunun-3te-2si-yok-olabilir,367441
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• Paris’in Kent Hafızasını Taşıyan Dükkanları
Kendi kentlerimizde doku sürekli değişse ve 

mekanlar politikalara bağlı olarak yerlerini baş-
kalarına bıraksa da, düyanın birçok kentinde 
kentler hafızasıyla birlikte yaşıyor.

Pixarprinting ve fotoğrafçı Sebastian Erras, 
Paris’in hikayesini dükkan vitrinleriyle anlatan 
Paris re-tale serisini yarattı.

Erras, butikler, zanatkar dükkanları, pastane, 
restoran, berber, kuru temizlemeci dükkanları-
nın yıllanmış cephelerinden oluşan bir geçit su-
nuyor. Kentin gündelik hayatına değer katan bu 
dükkanların her biri, kendine özgü, dekoratif, 
renkli, eklektik cepheleri gururla taşıyor (Kot0).

• Çin Düğüm Sanatından Esinlenen Bir Yaya Köprüsü
Uluslararası tasarım ofisi NEXT Architects, 

Çin'in Changsha kentinde ikonik bir yaya köp-
rüsü tasarladı.

Geçtiğimiz haftalarda kullanıma açılan çelik 
köprü, 185 metre uzunluğunda ve 24 metre yük-
sekliğinde. Lucky Knot isimli proje, yoldan ge-
çenleri etkileyecek benzersiz bir tasarım oluş-
turulması amacıyla 2013'te açılan uluslararası 
davetli yarışma ile elde edilmiş.

Köprü, çeşitli yüksekliklerdeki kotları birbiri-
ne bağlayarak nehir kıyıları, sokak, yükseltilmiş 
park alanı arasında geçiş yaratıyor. Köprünün son 
biçimi tüm bu rotaları bir düğüm haline getirme 
fikriyle oluşmuş. Mobius şeridinden esinlenilerek 
tasarlanan köprü, aynı zamanda Çin düğüm sana-
tına referans veriyor. Antik Çin dekorasyon sana-
tında düğüm, şansı ve refahı simgeliyor.

Yoğun kentte kamusal mekanın üretimine kat-
kı sağlamayı hedefleyen köprü, rekreasyonel, 
ekolojik ve turistik aktivitelere elverişli olacak 
şekilde tasarlanmış. Köprü; nehir, Meixi Gölü ve 
Changsha kentinin manzarasının izlenebileceği 
bir bakı noktası oluşturuyor (Arkitera).

http://kot0.com/parisin-kent-hafizasini-tasiyan-dukkanlari/
http://www.arkitera.com/haber/27781/cin-dugum-sanatindan-esinlenen-bir-yaya-koprusu
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• Çevre Kirliliğine Yaratıcı Bir Vurgu:

                           Çöplerden Yapılmış Dev Hayvan Heykelleri
Sanatçı Arthur Bordalo, 1987 ‘de Lizbon’da doğ-

du. Kendisi doğduğu zamanı anlatırken “Açgözlü 
ve materyalist bir jenerasyona aidim.” diyor. Ya-
şadığımız dünyanın sorunları, Bordalo’nun yara-
tıcılığının kaynağı aslında: Çok hızlı ve çok şey 
tüketiyor, bir eşyanın ömrünü uzatmak için çaba 
harcamıyoruz. Ama onun da dediği gibi, “Birinin 
atığı, bir diğerinin hazinesi olabilir.”

Dikkat çekici birçok projeye imza atan Arthur, 
“Big Trash Animals” (Büyük, Çöpten Hayvanlar) 
ile alışılmışın dışında hayvan heykellerini sokağa 
taşıyor. Bu heykelleri sıra dışı yapan, malzemele-
rini tamamen geri dönüştürülmüş atıkların oluş-
turması. Bizim çöp dediğimiz her şey, unuttuğu-
muz çevre kirliliği gerçeğiyle yüzleştiriyor bizi.

“Doğanın kendini ifade etmesi” fikri çalışma-
nın ilham kaynağını oluşturuyor. Doğa kendini 
yansıtıyorsa, bu durumda hayvanlar yıkıma uğ-
ramış materyallerden oluşabilir. Yanmış lastik-
lerden, hasarlı ürünlerden ve çöp kutularından… 
Bu parçalar bir tilkiye veya pelikana benzeyene 
kadar üst üste yığılır, kaynaşır ve görselin gerçek-
çiliğinin tamamlanması için sprey boyayla boya-
nır. Dikkatli bakarsanız, tel örgüleri, terk edilmiş 
arabaları ve sahibini kaybetmiş bisiklet tekerleri-
ni görebilirsiniz (Nolm.Us).

http://www.nolm.us/cevre-kirliligine-yaratici-bir-vurgu-coplerden-yapilmis-dev-hayvan-heykelleri/
http://www.nolm.us/cevre-kirliligine-yaratici-bir-vurgu-coplerden-yapilmis-dev-hayvan-heykelleri/
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