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TÜRKİYE’DEN HABERLER

• Kentsel Dönüşümde Yönetmelik Değişti
6306 sayılı kentsel dönüşüm yasanın uygulama 

yönetmeliği değişti.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat 

Ali Güvenç Kiraz, kentsel dönüşüm sürecinde ya-
şanan sıkıntıların büyüklüğü nedeniyle neredey-
se yönetmelikte çok ciddi ve süreci hızlandıran 
değişikliklerin yapıldığını ve artık neredeyse jet 
hızında bir kentsel dönüşüm süreci yaşanacağı-
nı söyledi.

Kiraz yapılan değişiklikleri şöyle özetledi: 

• Riskli alanlarda Danıştay’ın iptallerinin önüne 
geçebilmek için planlama ve alt yapı hizmetle-
ri yetersiz, imar mevzuatına aykırı, alt yapı ve 
üst yapıda hasar meydana gelmiş bölgelerde bu 
kriterlerden biri veya birkaçının yüzde 65’ı ora-
nında bir bozulma meydana gelmiş ise artık bu 
bölgeler ‘Riskli Alan’ olarak ilan edilebilecekler.

• Riskli alan ilanlarında en az 15 bin metrekare 
olması gerektiğine ilişkin hüküm değiştirilmiş 
olup bu zorunluluk kaldırıldı.

• Riskli yapı tespiti yapacak olan kuruluşlarda ça-
lışacak olan personele Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığından sertifika alınması zorunluluğuna 
Bakanlık tarafından belirlenecek kurum ve ku-
ruluşlarca da sertifika düzenleme hakkı getirildi. 

• Riskli yapılarda tapuda kayıtlı malik ölmüşse 
mirasçılık belgesi çıkarmaya, kayyum atamaya 
veya yine tapuda son kayıtlı malik adına işlem 
yapmaya Bakanlık yetkili olacak. Maliki ölmüş 

taşınmazlarda mahkemelerde yaşanan sorun 
çözülecek.

• Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına 
giren taşınmazlarda da artık kentsel dönüşüm 
uygulaması yapılabilecek.

• Tahliye süreleri sonunda elektrik, su, doğal-
gaz hizmetlerinin durdurulması zorunlu hale 
getirildi.

• Mevcut tahliye süreleri sonunda yıktırılmayan 
binalar ile ilgili artık maliklerin anlaşmalarının 
beklenmesi inisiyatifi tamamen kaldırıldı. 2 ay-
lık denetimler yapılacak ve yıktırılmayan bina-
lar Afet Riski sebebiyle kolluk kuvveti desteği 
ile mülki amirlikçe yıktırılacak. Bir önceki yö-
netmelikte var olan durum apartman veya si-
telerde 2/3 ile anlaşma sağlanamaması sebebiy-
le aylar ve yıllara varan uzamalara sebebiyet 
veriyordu.

• Riskli alan veya riskli yapılarda artık yapı yıkıl-
madan 2/3 ile karar alınabilecek.

• 2/3 ile alınan karara iştirak etmeyen 1/3 arsa pa-
yının açık artırma sureti ile satılması için artık 
binanın yıkılmış olması şartı kaldırıldı. Böylece 
2/3 ile karar alınması ve toplantı sonrasında ka-
rara katılmayanlara 15 günlük uyarı ihtarname-
sinin gönderilmiş olması yeterli hale getirildi.

• Harç muafiyetine yönelik olarak belediyelerin 
almış oldukları harç ve ücret muafiyeti kaldırıl-
mış olup belediyeler harç almaya devam edecek 
(Hürriyet).

http://www.hurriyet.com.tr/kentsel-donusumde-yonetmelik-degisti-40264605
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• İstanbul Barajları Alarm Veriyor
İstanbul’da baraj doluluk oranları alarm veriyor. Ge-

çen yıl kışa girerken bugünlerde toplam doluluk oranı 
yüzde 68.75 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 
şu anda 37.6.

Geçtiğimiz yıl yoğun yağışların ardından yüksek do-
luluk oranına ulaşan Alibeyköy barajında ise suların çe-
kilmesiyle birilikte tarihi kemerler artık karada kaldı. 
Eskiden balıkların yüzdüğü alan ise şu anda mera görü-
nümüne büründü.

İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajla-
rın doluluk oranlarında düşüş yaşanıyor. İstanbul baraj-
larında 2016 yılının mart ayında toplam doluluk oranı 
87.35’e çıkmıştı. Ancak daha sonra, sonbahar aylarında 
beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle doluluk oranı 
37.6’ya kadar indi.

İstanbul barajlarındaki en büyük dü-
şüş ise Papuçdere barajında yaşandı. Pa-
puçdere barajında geçen yıl bu zaman-
lar yüzde 68.75 olan doluluk oranı bu yıl 
yüzde 20.91’e kadar geriledi. Yani bu yıl 
Papuçdere barajında geçen yıla oranla yüz-
de 46.61 daha az su var. Geçen yıla oran-
la su rezervi düşüşü Istarancalar Barajı'nda 
yüzde 40.61 ve Kazandere Barajı'nda yüz-
de 39.27 olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un 
Anadolu yakasının önemli ihtiyacını kar-
şılayan Ömerli Barajı'nda ise geçen yıla 
oranla yüzde 38.65 daha az su var.

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan 
Alibeyköy Barajı'nda ise benzer durum-
lar yaşanıyor. Şu an doluluk oranı yüzde 
35.65 olarak kayıtlara geçen barajda su çe-
kilme oranı bazı bölümlerde 100-150 met-
reyi buluyor. Eskiden baraj sularıyla dolu 
olan alanlar artık yeşillenmiş meralar gö-
rünümünde. Eskiden suyun içinde bulu-
nan baraj havzasındaki tarihi kemerler ise 
artık tamamen karada ve suya yaklaşık 150 
metre uzakta kalmış durumda.

Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapı-
lan açıklamada önümüzdeki 3 aylık süre 
içerisinde sıcaklığın mevsim normallerinin 
üzerinde, uzun yıllardır hesaplanan kış sı-
caklık ortalamalarının 1 veya 2 derece üze-
rinde olacağı belirtilmişti (DHA).

• Ataköy'deki Yat Limanına Onay Çıktı
Ataköy sahiline yapılması planlanan mega yat lima-

nı projesinin geleceğine ilişkin Bakırköy Belediyesi ta-
rafından düzenlenen 'kamuoyu araştırması'ndan proje-
ye onay çıktı.

Saat 09:00'da başlayan ve 17.00'de sona eren oylama-
da 3 bin 458 oy kullanıldı. Noter huzurunda sayılan oy-
lamada, sandıktan projeye onay çıktı. bin 988 kişinin 
'Evet' oyu kullandığı kamuoyu araştırmasında, bin 451 
kişi projeye karşı yönde oy kullandı. 19 oy da, geçer-
siz sayıldı. Bakırköy Kaymakamlığı, daha önce mega 
yat limanına yönelik referandum düzenleyeceğini açık-
layan Bakırköy Belediyesi'ne OHAL'i gerekçe göstere-
rek izin vermemişti. Bakırköy Belediyesi bunun üzerine 
Özgürlük Meydanı'na kurduğu sandıklarla Referandum 
(Halk oylaması) yerine 'kamuoyu araştırması' yaptığını 

duyurmuştu.
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yap-

tığı yazılı açıklamayla "Belediyemiz ta-
rafından yapılan kamuoyu araştırmasına 
geniş katılım sağlayan ve demokratik hak-
larını kullanan Bakırköy halkına çok te-
şekkür ederim. Çıkan sonucun hukuk ve 
Belediyemiz açısından bağlayıcı tarafı yok-
tur. Fakat halkımızın ortak akıl, çoğulcu-
luk ve katılımcılık açısından sandığa irade 
yansıtmaları önemlidir. Belediyemiz tara-
fından hukuki süreç dikkatle takip edile-
cektir" dedi.

(BirGün / Bakirkoy.Bel.Tr)

http://www.dha.com.tr/istanbul-barajlari-alarm-veriyor_1371959.html
http://www.birgun.net/haber-detay/atakoy-deki-yat-limanina-onay-cikti-134533.html
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• Bisikletler Belediyeden,
Pedal Çevirmek Çanakkale’den! 

Yeni bisiklet yolları, park alanları ve geçtiği-
miz aylarda başlayan akıllı bisiklet kiralama uy-
gulamasıyla bisikletli sayısının gittikçe arttığı 
Çanakkale’de, bisiklet dostu adımlar atılmaya de-
vam ediyor. Çanakkale Belediyesi, 1100 bisikleti 
Çanakkale halkı ile paylaşmaya hazırlanıyor.

Çanakkale Belediyesi ile Çanakkale Halk Sağ-
lığı Müdürlüğü arasındaki “Fiziksel Aktivitenin 
Arttırılması” işbirliği ve “Bisiklet Yolu Yapımını 
Destekleme” protokolü kapsamındaki çalışmala-
rı nedeniyle, Çanakkale Belediyesine bisiklet ve-
rildi. Müjdeyi “Bisikletiniz bizden, özgürce pe-
dallamak sizden” sloganıyla duyuran Çanakkale 
Belediyesi’ne 7 Kasım Pazartesi gününden itiba-
ren başvuran ilk 1100 kişi, bu bisikletleri altı ay 
boyunca ücretsiz kullanabilecek. Altı ay sonunda 
bisikletin kullanım hakkı yeni birine geçebilece-
ği gibi, belediyenin kararıyla aynı kullanıcıda bir 
süre daha devam edebilecek.

Bisikletlilerin trafikte rahat ve güvenli olma-

larının sağlanması için çalışmalarını, 2015 yılı 
kasım ayında yürürlüğe giren bisiklet yollarına 
dair yönetmeliğe göre  yürüten Çanakkale Be-
lediyesi, şimdiye kadar 15 kilometre bisiklet yo-
lunu birbirine entegre ederek düzenledi. Hedef, 
Çanakkale’de her yere bisikletle ulaşılması ve bi-
siklet kullanımının yaygınlaşması.

(Yeşil Gazete)

• Valilikten Onay Geldi:

Türkiye’nin İlk Monorayı Yola Çıkıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 

milyon TL öz kaynakla yapılan Türkiye’nin en 
büyük fuar alanı Fuar İzmir’e ulaşımı kolaylaş-
tıracak monoray projesine İzmir Valiliği’nden 
Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) onayı geldi.

Gaziemir’deki yeni fuar alanına ulaşımı kolay-
laştıracak dev proje için Büyükşehir, İZBAN Es-
baş durağı ile Fuar İzmir arasında hizmet verecek 
monoray projesi için dosyayı hazırladı.

Toplamda 2.2 kilometre uzunluğundaki mo-
noray sistemi, gidiş-dönüş çift hat olarak hizmet 
verecek. Araç depolama ve bakım onarım tesis-
lerinde kurulacak olan işletme kontrol merkezin-
den (OCC) işletilecek projede trenler sürücüsüz 
olarak çalışacak.

Türkiye'de İlk Kez
Yükseltilmiş kolonlara yerleştirilecek kirişler 

üzerinde çalışacak monoray sistemi, İZBAN’ın 

ESBAŞ istasyonundan başlayacak ve Akçay 
Caddesi’ni keserek Çevreyolu-Gaziemir Kavşa-
ğı-Çevreyolu paralelinden devam ederek Fuar 
İzmir’e ulaşacak (Ege'de Sonsöz).

https://yesilgazete.org/blog/2016/11/03/bisikletler-belediyeden-pedal-cevirmek-canakkaleden-1100-bisiklet-halka-ucretsiz-dagitilacak/
https://yesilgazete.org/blog/2016/11/03/bisikletler-belediyeden-pedal-cevirmek-canakkaleden-1100-bisiklet-halka-ucretsiz-dagitilacak/
http://www.egedesonsoz.com/haber/valilikten-onay-geldi-turkiye-nin-ilk-monorayi-yola-cikiyor/938659
http://www.egedesonsoz.com/haber/valilikten-onay-geldi-turkiye-nin-ilk-monorayi-yola-cikiyor/938659


5

TÜRKİYE’DEN HABERLER

• Suadiye Sanat Atölyeleri Açıldı
Kadıköy Suadiye Mahallesinde bulunan Os-

manlı Padişahı II. Abdülhamit dönemi Maliye 
Bakanı Reşat Paşa tarafından, kızı Suad Hanım 
adına 1900’lerin başında Suadiye Camii çarşı ile 
birlikte inşa edilen tarihi çarşı, geçtiğimiz yıl Ka-
dıköy Belediyesi’nin çalışmalarıyla aslına uygun 
olarak yenilendi.  Sanat Atölyeleri olarak kulla-
nacak olan 9 adet dükkân Kadıköylülerin kulla-
nımına açıldı. 6 Kasım Pazar günü açılışı yapı-
lan Sanat Atölyelerine CHP Meclis Başkan Vekili 
Akif Hamza Çebi, Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı, oyuncu 
Levent Üzümcü ve çok sayıda Kadıköylü katıldı.

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başka-
nı Aykurt Nuhoğlu yaklaşık 110 sene önce ma-
rangoz, kalaycı vb olarak kullanılan dükkanların 
şimdi Sanat Atölyeleri haline dönüştürüldüğünü 
hatırlattı. Ülkenin sıkıntılı günlerden geçtiğini 
belirten Nuhooğlu “Ama hayatı devam ettirece-
ğiz. Biliyoruz ki; Cumhuriyet çok kolay kurulma-
dı. Ona sahip çıkacağız” dedi.

CHP Meclis Başkan Vekili Akif Hamza Çebi 
yaptığı konuşmada; “Ülkemiz çok sıkıntılı günler 

içinde bütün siyasi partiler buna yoğunlaşmış du-
rumda. Böyle bir gündem varken burada böylesi 
güzel bir sanat faaliyetinin içinde olmak gerçek-
ten mutluluk verici bir olay. Kadıköy belediye-
miz gerçekten güzel hizmetlere imzasını atıyor. 
Sanatın kültürün dışlandığı bir ortamda sanata 
sahip çıkan bir anlayışı ortaya koymak gerçekten 
tebrike değer saygı duyulacak bir olay” dedi.

Kadıköylülerin büyük ilgi gösterdiği Suadiye 
Sanat Atölyeleri’nde resim, ahşap, seramik, sa-
nat malzemeleri ve cam olarak düzenlenmiş se-
kiz adet atölye ve bir tane de kafe bulunuyor.

 (Kadikoy.Bel.Tr)

• Kadıköy Belediyesi Habitat III’e Katıldı
HABITAT III Konferansı, dünyanın birçok 

ülkesinden katılımlarla, 17-20 Ekim 2016’da 
Ekvador’un başkenti Quito’da gerçekleşti. Kadı-
köy Belediyesi’nin de katılımcıları arasında oldu-
ğu zirveye Kadıköy Belediye Başkan Yardımcı-
sı Mimar Bahar Yalçın, CHP İlçe Meclis Üyeleri 
Yüksek Mimar Ülkü Koçar, İnşaat Mühendisi Ha-
tice Ülkü Özer, AKP Meclis Üyesi Mimar Göksel 
Öksüz ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Toplum-
sal Eşitlik Birimi’nden sosyolog Yonca Güneş Yü-
cel katıldı.

Sürdürülebilir kentsel gelişme politikalarının 
uygulanmasında temel aktör konumunda olan 
yerel yönetimlerin kentsel politika ve yöntemle-
rinin tartışıldığı zirvede birçok hükümetin, eko-
nomik gelişim dinamiği olarak gördüğü konut 
ekonomisinin kent yoksulluğunu üretmeyi sür-
dürdüğü; nisbi düzeyde saplanan “ekonomik ge-
lişkinliğin” insani konut planlamasına yansımadı-
ğı ifade edildi. Ülkelerin genellikle konut sorunu 
ile başa çıkmada faydacı ve popüler tutumlar, 

hamleler geliştirdiklerine dikkat çeken akade-
misyenler, STK ve meslek odaları temsilcileri, 
birçok hükümetin serbest piyasanın baskıladığı 
strateji ve politikaları yeğlediğini, hükümetlerin 
her geçen yıl kolektif yaklaşım ve pratiklerden 
gittikçe uzaklaştıklarını aktardı.

Konut sorunu kapsamında tartışılan bir diğer 
gündem ise mültecilik ve göçmenlikti. Ulusla-
rarası, bölgesel çatışmaların sonucunda yaşanan 
göçün ve mülteciliğin siyaset yapıcılar tarafından 
çok yönlü ele alınması gerekli politik, ekonomik, 
sosyal ve kültürel düzeyde birbirini tamamlayıcı 
ve çeşitli dinamiklere sahip gerçekliği olduğuna 
işaret edildi. Bunun için de Birleşmiş Milletler’in 
“diyalog” içerikli yönteminin, kamusal alanın iyi-
leştirilmesinde, düzenlenmesinde, planlamasın-
da hala geçerli bir argüman olduğu ileri sürüldü. 
Yine karşılıklı “diyalog”un sonuç vermesi için de 
kamusal alanın belirlediği programın, ulusal hü-
kümetler nezdinde çalıştırılması gerektiği vurgu-
landı (Gazete Kadıköy).

http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/suadiye-sanat-atolyeleri-acildi
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9400
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WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Eskişe-
hir Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülebilir şe-
hircilik çalışmaları kapsamında binalarda enerji 
verimliliğini desteklemek ve iş birlikleri için uy-
gun ortam yaratmak amacıyla sektördeki paydaş-
ları bir araya getiren 'Binalarda Enerji Verimliliği 
İçerik Geliştirme Çalıştayı' düzenledi.

Dünya'da 23 şehrin üye olduğu Binalarda 
Enerji Verimliliği Platformu'na 6 pilot ilden biri 
olarak Türkiye'den seçilen Eskişehir, platform 
kapsamındaki çalışmalarını sürdürülebilir şehir-
ler, hareketlilik, kentsel gelişme ve iklim değişik-
liği alanda çözümler geliştiren Dünya Kaynakla-
rı Enstitüsü (WRI) ile yürütüyor. Bu kapsamda 
sektördeki paydaşları bir araya getirmeyi amaç-
layan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 'Bina-
larda Enerji Verimliliği İçerik Geliştirme Çalışta-
yı' düzenledi.

Açılışta konuşma yapan Başkan Büyükerşen, 
yaşlı dünya üzerinde yaşamımızı sağlayan temel 
fonksiyonları hızla yitirdiğimizi ifade etti. Bü-
yükerşen "Bu sürecin tersine çevrilmesi ve ya-
vaşlamasına katkıda bulunmamız yine bizim 
sorumluluğumuzda. Yerel yönetimlerin bina ve-
rimliliği hakkında politika geliştirilmesi amacıy-
la düzenlenen bu çalıştay son derece önemli. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz 
Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bu kapsamda uy-
gulama alanı olmasını bir fırsat olarak görüyo-
rum. Türkiye'de ilklere imza atan bir şehir ola-
rak yeni yol haritaları çiziyoruz. Biz bu dünyayı 

çocuklarımız ve torunlarımızdan emanet aldık. 
Dünyamıza en iyi şekilde bakmalı ve bu emane-
ti en güzel şekilde sahiplerine bırakmalıyız" dedi. 
Eskişehir'in hem kendisi hem de Dünya adına 
önemli bir misyon üstlendiğini belirten Büyü-
kerşen, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü 
Arzu Tekir ise 'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'nda 
olan yenilikçi ve gelişime açık bir şehir olan Es-
kişehir ile birlikte olmaktan mutluluk duydukla-
rını ifade ederken 2030 yılına gelindiğinde ener-
ji verimliliğindeki küresel iyileşme oranını iki 
katlamak için yerel yönetimlerin oynadığı rolün 
önemine değindi.

Çalıştaya Washington'dan katılım gösteren 
WRI Bina Verimliliği Yöneticisi Eric Mackres 
ise, enerji verimliliği alanındaki iyi uygulamala-
rın takip edilmesi halinde binalarda enerji ihti-
yacının 2050 yılına kadar tüm dünyada üçte biri 
kadar azaltılabileceğinin vurguladı.

(WRI Türkiye)

• Eskişehir’de Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştayı Yapıldı

• CHP, '80. Madde'yi AYM'ye Taşıdı
CHP, Yatırımların Proje Bazında Desteklen-

mesi ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin ipta-
li için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP'den yapılan açıklamada, söz konusu ka-
nunun toplam 14 maddesi için anayasaya aykırı 
olduklarından iptaline ve uygulanmaları halin-
de giderilmesi güç ya da olanaksız zarar ve du-
rumlar olacağı gerekçesiyle AYM'ye başvuruldu-
ğu bildirildi.

Yüksek Mahkeme'den iptal davası sonuçlanın-
caya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına için 
karar verilmesini de talep eden CHP'nin itiraz et-

tiği maddeler arasında çevreci grupların tepkisini 
çeken 80. madde de var.

Bu maddeye göre, Ekonomi Bakanlığı tara-
fından desteklenmesine karar verilen yatırımla-
ra ilişkin olarak Bakanlar Kurulu'na, proje bazlı 
yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, 
ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hü-
kümler için istisna getirilebilme veya yatırımla-
rı hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal 
ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilme yetkisi 
verilmesini öngörüyor.

(Yapi.Com.Tr)

http://wrisehirler.org/haberler/eski%C5%9Fehirde-binalarda-enerji-verimlili%C4%9Fi-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1
http://www.yapi.com.tr/haberler/chp-80-maddeyi-aymye-tasidi_151720.html
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Kamuoyuna “mega projeler” olarak takdim 
edilen, en büyüklerini İstanbul Üçüncü Havali-
manı, Üçüncü Köprü, Avrasya Tüneli ile Gebze-
İzmir Otoyolu yatırımlarının oluşturduğu pro-
jeler ekonomik, ekolojik, hukuk ve mali istikrar 
açısından mercek altında tutuluyor, sıkça eleşti-
riliyor, kamu maliyesi için önemli bir kara delik 
tehdidi olarak görülüyorlar.

“Mega projeler” özünde Kamu-Özel İşbirli-
ği (KÖİ) projeleri ve son tahlilde özelleştirme-
nin türevi sayılıyorlar. Kamu arazisi, kıyı, akarsu, 
maden gibi kamusal varlıkların mülkiyeti kamu-
da kalsa da işletme ve kullanma hakkını sözleş-
melerle özel firmalara bırakma operasyonu olan 
KÖİ projeleri geniş anlamda özelleştirme süreci-
nin devamı.

Türkiye’de yapımı süren KÖİ projelerinden 
en büyük dördünün yatırım büyüklüğü sürmek-
te olan 34 projenin üçte ikisine ulaşıyor. Bu dört 
“mega proje” içinde, Üçüncü Havalimanı 14 mil-
yar dolarlık yatırımı ile (yüzde 38 pay) diğer pro-
jelerden ayrışıyor. Söz konusu dört mega projenin 
üçü İstanbul’dad. Avrasya Tüneli ve İstanbul’un 
Kuzey ormanları sınırlarında yer alan Üçüncü 
Havalimanı ile Üçüncü Köprü ve henüz tasarı 
aşamasında olan Kanal İstanbul birbirini besle-
yen projeler olarak tasarlanmış durumda.

Hükümet KÖİ projelerini büyümenin ana gücü 
olarak takdim ediyor ve bunlarla “tek kuruş” 
kamu kaynağı kullanmadan özel yerli-yabancı 
sermayenin yatırıma teşvik edildiğini belirtiyor.

Buna karşılık KÖİ’leri eleştiren kimi muha-
lif partiler, meslek kuruluşları ve sivil inisiyatif-
ler, projelerin rantabl olmadığını, sürdürülebilir 
ve sağlıklı büyüme, ulaşım, enerji politikalarına 

• “Mega Projeler”den Kara Delik Tehdidi

dayanmadığını, eş-dost kapitalizmi ürünü, kayır-
macı olduğunu belirtiyorlar. Bunların yanı sıra 
projelerin fizibiliteleri sorgulanıyor, şeffaflıktan 
uzak yapıları eleştiriliyor. Projeler, kamu deneti-
mine açık olmayan yapıları, çevre, tarih ve kültür 
varlıklarına özensizlikleriyle de tepki topluyorlar.

Kamu denetim ve envanter eksikliğinin kamu 
maliyesine tatsız sürprizler yapmasından endi-
şe ediliyor. Bu projelerin tümünde yapımcı yer-
li-yabancı firmalara garantiler verilmiş durumda. 
Örneğin, toplam işletme süresi 15 yıl olan Geb-
ze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi için 40 mil-
yar TL (yaklaşık 13 milyar dolar) toplam talep ga-
rantisi verildi. İşletme süresi sekiz yıla yakın olan 
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (Üçüncü Boğaz 
Köprüsü dâhil) için de 6 milyar dolara yakın talep 
garantisi sağlandı. Üçüncü Havalimanı için Dev-
let Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ilk 12 yıl 
için toplam 6.3 milyar avroluk sadece dış hat ve 
transitleri kapsayan yolcu garantisi sağladı. Av-
rasya Tüneli için garanti edilen araç geçişi günde 
70 bin. 25 yıl işletme hakkı tanınan sağlık kam-
püslerine kamu hastaneleri kiracı olacak ve Kal-
kınma Bakanlığı verilerine göre, kiracı olduğu 
sürece 27 milyar dolar kira ödeyecek.

Bu garantiler, ekonominin en az yılda yüzde 
4-5 dolayında büyüyeceği varsayımına dayan-
dırılıyor. Oysa Türkiye bu projelerin ihale edil-
diği 2013-2014’ten bu yana düşük büyüme pa-
tikasına inmiş ve ortalama büyüme yüzde 2.5-3 
bandına düşmüş durumda. Önümüzdeki yıllar 
için umulan yüzde 5 büyüme hedefleri ise dış 
kaynak girişindeki zayıflama dikkate alındığın-
da çok gerçekçi görünmüyor. Dolayısıyla proje-
ler tamamlandığında umulan gelir elde edilemez 
ise Hazine, garanti edilen tutarları firmalara öde-
mek durumunda kalacak ve bütçede kara delikler 
oluşacak.

Devam eden KÖİ yatırımlarının tamamlanma-
sının önündeki engellerin yanı sıra işletmeye ge-
çişle birlikte yaşanabilecek mali sorunların na-
sıl aşılacağı da bilinmiyor. Sırada Kanal İstanbul, 
Çanakkale Köprüsü ve İzmir Otoyolu, üç katlı 
Boğaz tüneli gibi daha iddialı projelerin ihaleleri 
var. Bunlar da merakla izleniyor.

 (Al-Monitor / Mustafa Sönmez)

http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2016/11/turkey-megaprojects-threaten-black-hole-coffer.html
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• 300 Milyon Çocuk Hava Kirliliği Kurbanı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

(UNICEF) dünyada 300 milyon çocuğun aşı-
rı hava kirliliğinden etkilendiğine dikkat çekti. 
UNICEF'in açıkladığı raporda hava kirliliğinin 
en çok Güney Asya, Ortadoğu ve Afrika ile Doğu 
Asya ve Pasifik Bölgesi'nde yaşayan çocuklara za-
rar verdiği belirtildi. Rapora göre her yedi çocuk-
tan biri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
belirlenen sınırın altı katı üzerindeki hava kirlili-
ğine maruz kalıyor.

Marakeş'teki Dünya İklim Konferansı öncesin-
de devlet ve hükümet başkanlarına hava kirliliği-
nin önemli ölçüde azaltılması çağrısında bulunan 
UNICEF, hava kirliliğinin her yıl beş yaşın altın-
daki 600 bin çocuğun ölümüne yol açtığını kay-
detti. UNICEF İcra Kurulu Direktörü Anthony 
Lake, çevreye saçılan zehirlerin çocukların he-
nüz tam gelişmemiş olan akciğerleri kadar beyin-
lerine de zarar verdiğini ve hiçbir toplumlun bu 
duruma katlanamayacağını söyledi.

Dünyanın en kirli kentlerinin başında Onitsha 
(Nijerya), Zabol (İran), Gwallor (Hindistan) Ri-
yad (Suudi Arabistan) ve Peşaver (Pekistan) ge-
liyor. Listede Kuzey Amerika ve Avrupa yer al-
mıyor. ‘Çocuklara Temiz Hava' başlıklı araştırma 
raporu uydu verileri baz alınarak hazırlandı.

DSÖ kriterlerine göre kirli sayılan havadan 
etkilenen gençlerin sayısı iki milyarı buluyor. 
Hava kirliliğine yol açan faktörlerin başında mo-

torlu araç ve sanayi emisyonlarının yanı sıra çöp 
yakma ve toz geliyor. Zatürre ve solunum yolu 
rahatsızlıklarına yol açan uygulamalar arasında 
açık ateşte yemek pişirmek ve ateş yakarak ısın-
mak da bulunuyor (Deutsche Welle).

• Paris İklim Anlaşması Yürürlüğe Girdi
Geçen sene Türkiye de dahil 200'e yakın ülke 

tarafından imzalanan ve sera gazı salınımlarını 
azaltmayı hedefleyen Paris Anlaşması 4 Kasım'da 
resmen yürürlüğe girdi.

Paris Anlaşması, yüzyılın ikinci yarısına kadar 
dünyada fosil yakıt kullanımını devreden çıkar-
mayı ve dünyanın ortalama ısısını, sanayileşme 
öncesi ısı düzeylerinin en az 2 santigrat derece 
altına düşürmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler, sera gazı salımının, 2030 
yılına kadar küresel ısınmanın uluslararası dü-
zeyde kabul edilmiş hedefini 12 ile 14 milyar ton 
arasında aşacağı tahminini açıkladı. Yaklaşık 200 
ülkenin temsilcileri bu hafta Fas'ın Marakeş ken-
tinde bir araya gelecek ve iki hafta boyunca Paris 

Anlaşması'nın ayrıntılarını, politikalarını, tekno-
loji ve finansman ihtiyaçlarını görüşecekler.

(Haber Türk)

http://www.dw.com/tr/300-milyon-%C3%A7ocuk-hava-kirlili%C4%9Fi-kurban%C4%B1/a-36207227
http://www.haberturk.com/dunya/haber/1319450-paris-iklim-anlasmasi-bugun-yururluge-girdi
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• Mega Şehirleri Gelecekte Hangi Sorunlar Bekliyor?
Dünyada halihazırda 29 mega kent bulunuyor ve bu rakam günden güne artıyor. Kullanıla-

bilir alan küçülmeye devam ettikçe nüfusun, binaların ve altyapıların konsantrasyonu kat-
lanarak artıyor.

Bu kentlerin büyük bir kısmı iklim değişikli-
ği ve aşırı hava olaylarına karşı çok duyarlı olan 
deniz seviyesine yakın olan kıyı bölgelerde yer 
alıyor. Bununla birlikte, dünyanın pek çok böl-
gesinde yaşam süresi de artıyor. 2030’da, dünya 
nüfusunun yüzde 15’i 60 yaşından daha büyük 
olacak. Bu trend mega kentlerde de geçerli ola-
cak. İstanbul, 14,16 milyonluk nüfusuyla dün-
yanın en büyük 15’inci mega kenti konumunda. 
İstanbul nüfusunun 2030 yılında yüzde 2,53 ora-
nında büyümeyle yaklaşık 17 milyon olması ve 
dünyanın en kalabalık 20’inci mega kenti konu-
muna gelmesi bekleniyor.

Daha fazla şehirli
Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre dünya 

nüfusu 2050’ye kadar 9 milyara ulaşacak ve bun-
ların üçte ikisi şehirlerde yaşayacak. Bu neden-
le şehirler altyapı, uygun fiyatlı konut, su, sani-
tasyon, istihdam, sağlık hizmetleri ve ulaşım gibi 
talebin artacağı sorunlarla başa çıkmak zorunda.

Yeşil binalar
Şehirleşme aynı zamanda yeni fırsatlar yaratı-

yor. Los Angeles yakınlarındaki Santa Monica’da 
düşük ücretli çalışanların konut ihtiyacını kar-
şılamak için şehir merkezine yakın, çevre dostu 
ve uygun fiyatlı daireler inşa ediliyor. Colorada 
Mahkeme binası ABD’nin ilk sıfır enerjili bina-
larından biri.

Temiz su
İçme suyu ihtiyacını güvence altına almak için 

şehirler genellikle nehirler ve yeraltı su kaynak-
larına yakın kurulmuştur. Hızla artan şehir nüfu-
sunun ihtiyacını hesaplı, güvenilir ve sürdürüle-
bilir şekilde karşılayabilmek geleceğin en önemli 
ödevlerinden biri. Hindistan’daki birçok şehir ge-
nellikle su sıkıntısından mustarip ve başka bölge-
lerden su getirmek zorunda.

Kentsel tarım
Kentleşme, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

sınırlı olan doğal kaynaklar üzerinde baskı oluş-
turuyor. Yoksulluk çoğunlukla sağlıklı gıdaya 
erişimin önünde engel oluşturuyor. Uganda’nın 
başkenti Kampala’daki kentsel tarım projesiyle 
aileler küçük arazilerinde kendi gıdalarını yetiş-
tiriyor ve fazlasını satıyor.

Bisikletle ulaşım
Okula ve işe gitmek için iyi bir ulaşım siste-

mine sahip olmak vazgeçilmezdir. Fakat artan in-
san sayısı şehir sakinleri ve şehir planlamacıları 
için daha fazla trafik ve stres anlamına geliyor. 
Kopenhag 2025’e kadar sıfır karbon şehir olmak 
istiyor. Kentteki geniş bisiklet ağı kent sakinle-
rini otomobil yerine bisiklet kullanmaya teşvik 
ediyor.

Kirli hava
Hava kirliliği, şehirler için önemli bir sorun ve 

bazı yerlerde sağlığı tehdit eder boyutlarda. Me-
xico City yüksek hava kirliliğiyle biliniyor. Bu 
yılın başlarında hava kirliliği ürkütücü boyutla-
ra ulaştı ve yetkililer otomobillerin trafiğe çık-
masını yasaklayarak halka evde kalmaları çağrı-
sı yaptı.

Geleceğe yatırım
Sera gazı emisyonlarının yüzde 70’i şehirler-

den kaynaklanıyor. Kopenhag, Vancouver, Mal-
mö ve daha birçok şehir emisyonu azaltma konu-
sunda öncü. Almanya’nın Freiburg kentinde de 
çeşitli önlemler alındı. Şehir güneş enerjisi, temiz 
ulaşım ve geri dönüşüme önemli yatırım yapıyor. 
Freiburg 2050’ye kadar sıfır karbon şehir olmak 
istiyor (Deutsche Welle / BirGün).

http://www.dw.com/tr/mega-%C5%9Fehirleri-gelecekte-ne-bekliyor/g-36234596
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• Marakeş’teki İklim Zirvesi Neden Önemli?
Fransa Paris’te Aralık 2015’te düzenlenen zir-

vede iklim krizine çare olması için üzerinde uz-
laşılan ve Nisan 2016’da imzaya açılan Paris An-
laşması 4 Kasım 2016’da resmen yürürlüğe girdi. 
Bilim insanları anlaşma kapsamında masadaki 
vaatlerin yeterli olmadığına işaret ederken taraf 
ülke temsilcileri anlaşma hükümlerinin nasıl uy-
gulanacağı konusunu müzakere etmek için Fas’ın 
Marakeş şehrinde 7-18 Kasım boyunca sürecek 
olan iklim zirvesinde çok sayıda konunun masa-
ya yatırılması bekleniyor.

Paris’te ilk adım atıldı
Hatırlayacağınız üzere uluslararası kamuo-

yu iklim değişikliği ile etkin bir şekilde mücade-
le edebilmek için 12 Aralık 2015 günü Paris’teki 
iklim zirvesinde yeni bir anlaşma metni üzerin-
de uzlaşmıştı. Alkışlar eşliğinde kutlanan ve ka-
muoyuna bir zafer olarak sunulan anlaşma metni 
hem sivil toplum, hem de bilim insanları tarafın-
dan yetersiz olmakla eleştirilmişti.

Hedefler koyuldu
Anlaşma özetle küresel seragazı salımlarının 

içinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısında 
olabildiğince çabuk şekilde azaltılarak küresel sı-
caklık ortalamasındaki bu yüzyıl sonuna doğru 
yaşanacak artışın 2 derecenin olabildiğince altın-
da dizginlenebilmesini hedefliyor.

Yürürlüğe giren en hızlı anlaşma oldu
Paris Anlaşması’nın Birleşmiş Milletler tarihin-

de (bu öneme sahip anlaşmalar arasında) en hız-
lı yürürlüğe giren anlaşma olduğunun altını çiz-
mekte yarar var. Ancak bunun hemen ardından 
geçen bir yılda üzerinde defalarca yazılıp çizilen 
bir konuyu dile getirmek mühim: Katkılar olduk-
ça yetersiz. Geçen günlerde BM Çevre Programı 
(UNEP) tarafından yayımlanan ‘Seragazı salım-
larında azaltım açığı’ raporunda Paris Anlaşma-
sı kapsamındaki ulusal katkıların tamamı hayata 
geçirilse bile küresel sıcaklık ortalamasındaki ar-
tış bu yüzyılın sonunda 2.9 ila 3.4 dereceyi bula-
bilir. Yani Bülent Ortaçgil’in dediği gibi “sıcak, 
çok sıcak, daha da sıcak” olması işten değil.

Toplumsal hareketler İyimser olmak ve sanki 
planların tümü hayata geçirilmişçesine kutlama 
yapmanın vakti değil. Bu bağlamda Fas’ın Mara-
keş şehrinde düzenlenecek 22. Taraflar Toplantı-
sı (COP22) oldukça kritik. Ülke temsilcileri Paris 

Anlaşması’nı kutlama faslını geçip asıl işin şimdi 
başladığını fark etmeli. Marakeş’te ülke temsilci-
lerinin yüzüne su çalacak ve kendilerine getire-
cek bazı gündem maddeleri mevcut. İşte bu yüz-
den iklim adaletini tesis etmeye çalışan toplumsal 
hareketler de en rahatsız gerçekleri gezegenin 
elitlerinin yüzlerine söylemek için orada olacak.

Yeni bir toplumsal dönüşüme ihtiyacımız var
Etkili veya etkisiz tartışması yanında Paris 

Anlaşması’nın dünya geneline verdiği açık mesaj-
lardan da bahsetmek elzem. Yenilenebilir enerji-
ye yatırımların dünya genelinde tahminlerin çok 
ötesinde hızla arttığını gözlemliyoruz. Başta kö-
mür olmak üzere fosil yakıt endüstrisinin anlaş-
manın imzalanmasından bu yana bir yıl içinde 
bile hatırı sayılır mali kayıplar yaşadığını; sıkıla-
şan çevresel mevzuatlardan ve finansman sıkın-
tılarından dolayı pek çok santralın kapatıldığını 
veya haklarında kapatılma kararı alındığını bi-
liyoruz. Bazı dev yatırım fonlarının ve finansör 
kuruluşların fosil yakıtlara dayalı projelere kay-
nak ayırmaktan vazgeçtiğini görüyoruz. Bunun 
yanında fosil yakıt sübvansiyonlarına dair artan 
bir karşı duruş söz konusu. Yerel yönetimlerden 
özel sektöre, iklim riskleri daha iyi algılanma-
ya ve buna karşı mücadele planları oluşturulma-
ya başlandı. Şimdilik krize çare olarak iklim bili-
minin önerdiği yola uzak olsa da bunlar üst üste 
eklenince anlam ifade etmeye başlıyor denebilir. 
Öte yandan enerji talebinin büyüdüğü bir dünya-
da yenilenebilir enerji de başlı başına bir çözüm 
sunmuyor. Yeni bir toplumsal dönüşüme ihtiya-
cımız var ve bu dönüşümün temelleri çevresel 
karar alma mekanizmalarını yerelleştiren, kamu 
faydasını kârın üstünde tutan politikalarda yatı-
yor. Kuşaklar arası ve sınıflar arası iklim adaleti 
için bundan daha azıyla yetinemeyiz.

(BirGün /
Arif Cem Gündoğan - Ethemcan Turhan)

Marakeş İklim Zirvesi COP22 gündemini 
konferans boyunca www.iklimpostası.org 
adresinden takip edebilirsiniz.

http://www.birgun.net/haber-detay/marakes-teki-iklim-zirvesi-neden-onemli-134566.html
http://www.iklimpostasi.org/
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• Metroların
                Görünmez
                               Yaratıkları

Kentlerin en önemli ulaşım ağlarından olan ye-
raltı metroları için insanları “canavara” dönüştü-
rüyor demek çok da abartılı olmaz! Özellikle de 
işe gidiş ve iş çıkış saatlerinde yaşanan sıkışık-
lıkları, ortaya çıkan kokuları ve inmeye çabalar-
ken geçirilen sinir harplerini düşününce. Fakat 
bu kaos ortamının içinde müzik dinleyerek, ki-
tap okuyarak ya da akıllı telefonlarına gömülerek 
metroda kendi dünyalarını yaratmış çok sayıda 
yolcu var.

Sanatçı Ben Rubin, New York metrosundan al-
dığı ilhamla yukarda saydığımız durumları görü-
nür kılan metro canavarları çiziyor. “Subway Do-
odle” ismini verdiği seri, görünmez olan günlük 
hayat yaratıklarını müzik dinlerken yanınıza iliş-
tirip, okuduğunuz kitaba ortak ediyor (Kot0).

http://kot0.com/metrolarin-gorunmez-yaratiklari/
http://kot0.com/metrolarin-gorunmez-yaratiklari/
http://kot0.com/metrolarin-gorunmez-yaratiklari/
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