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Denizi doldurma projeleriye İstanbul 
Boğazı'nın giderek daraldığı belirtildi. Yerel yö-
netimlerin, yer bulamayınca, iki kıtayı birleştiren 
30 kilometre uzunluğundaki Boğaz’a göz diktiği 
yorumu yapıldı. Boğaz’ı doldurmanın çok çeşit-
li teknikleri var. Uzmanlar ise doldurmanın kent 
ekosistemini bozacağını söylüyor.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahra-
man “Kentin ekosistemini bozuyoruz. Kentsel 
alanları özelleştirdik, üzerine gökdelen, AVM ya-
pıldı. Şimdi yeni kentsel alanlar oluşturmak için 
denizi dolduruyoruz. Boğazı’mızı korumak için 
dünyaya söz vermiştik. Durum çok vahim. Yetki-
lileri Boğaz’a dolgu projelerinden uzak durmaya 
çağırıyorum.” dedi.

Emirgân
İBB tarafından yaptırılan Emirgân sahil yolu, 

2014 yılında genişletildi. 700 metrelik sahil kesi-
minde, önce denize kazıklar çakıldı, ardından be-
tonlama işlemine geçildi. Projede 2 metre genişli-
ğinde bisiklet yolu, 6 metre genişliğinde ek yaya 
yürüme yolu bulunuyor. Boğaz 8 metre daralır-
ken, sahil yolu da 8 metre genişlemiş oldu.

Kuleli Askeri Lisesi
İstanbul Boğazı kıyısındaki Kuleli Askeri 

Lisesi’nin sahiline “Geometrik Düzenleme” adı 
altında, kazıklı yol yapılıyor. İhalesi geçen yıl 
yapıldı. Projenin şartnamesinde, okulun önün-
deki 320 metre uzunluğundaki sahilin, yaklaşık 

• "Denizi Doldurarak Boğazdaki Ekosistemi Bozuyoruz"

25 metre genişletileceği belirtildi. Sahile 1200 
adet çelik boru kazık çakılacak. Boruların toplam 
uzunluğu 7 bin metreyi bulacak. 750 ton çimen-
to, 1150 ton demir kullanılacak.

Kanlıca-Çubuklu
Çubuklu-Kanlıca arasındaki sahil yolu için, ge-

çen yıl genişletilme kararı alındı. Kazıkları ta-
mamlanan projeyle, beton set yapılacak. İBB ve 
Beykoz Belediyesi işbirliği ile başlatılan Boğaz sa-
hili yolu yapım çalışmaları, kazıklı yol sistemiyle 
denize doğru 10 metre genişleyecek. Projeyle ilk 
etapta Çubuklu İskelesi ile Kanlıca arasında 1200 
metrelik sahil yolu gerçekleştirildi. Beykoz’a doğ-
ru uzatılacak ikinci etabın da tamamlanmasıyla 3 
kilometrelik sahil yolu inşa edilmiş olacak.

Üsküdar
Yıllardır konuşulan Üsküdar Meydan 

Projesi’nin de deniz doldurularak yapılacağı or-
taya çıktı. Dolgu kazıklama sitemiyle yapılacak. 
Proje sonunda, denizde 12 bin metrekarelik bir 
teras oluşturulacak.

Beykoz
Beykoz’da, Torunlar Gayrimenkul’ün 49 yıllı-

ğına kullanım izni aldığı Beykoz Paşabahçe’deki 
Tekel Fabrikası’nın arazisine de kazı, dolgu dü-
zenlemesi yapılacak. Sahili doldurulacak araziye 
otel yapılması planlanıyor.

(T24)

http://t24.com.tr/haber/durum-cok-vahim-denizi-doldurarak-istanbul-bogazindaki-ekosistemi-bozuyoruz,378734
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• Küçükarmutlu'da Yıkıma Karşı Ortak Direniş

• Ergene Nehri; Yüzde 20'si Su Gerisi Zehir!

Japon mühendisler tarafından “en sağlam ze-
minlerden” biri olduğu ispatlanan Küçükarmut-
lu Mahallesi, bir kez daha “riskli alan” ilan edildi. 
Yıkıma karşı örgütlenme çalışması başlatan ma-
halleli ise ortak hareket etme kararı aldı. 

Yıllarca “kentsel dönüşüm"e karşı mücadele 
eden İstanbul’un ilçesi Sarıyer’e bağlı Küçükar-
mutlu Mahallesi, resmi adıyla Fatih Sultan Meh-
met Mahallesi, şu aralar yine “kentsel dönüşüm”le 
karşı karşıya. 

İlk olarak 2012 yılında riskli alan ilan edilen 
Balta Limanı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
ayağında yer alan Küçükarmutlu’da, halk kara-
ra tepki göstererek konuyu mahkemeye taşımış-
tı. Danıştay tarafından 2013 yılında iptal edilen 
karar, bu kez Bakanlar Kurulu kararıyla 5 Aralık 
2016 tarihinde mahalle tekrar riskli alan ilan edi-
lerek, kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

Uzunköprü Belediyesi’nin kasım ayında akre-
dite laboratuvarda yaptırdığı analize göre Ergene 
Nehri’nin sadece beşte biri su. Geri kalan beşte 
dörtlük kısım ise niteliği belirsiz sıvı olarak ad-
landırıldı. Nehrin içinde siyanürden kurşuna bir-
çok elementin bulunduğu tespit edildi. Bu kirlili-
ğin sebebi olarak nehre günde arıtılmadan atılan 
240 bin metreküp evsel atık su, 460 bin metreküp 
de sanayi atığının sebep olduğu belirtildi.

4’üncü Sınıf Su
Analiz sonuçlarına göre Ergene Nehri’nin su 

kalitesi 4’üncü sınıf kirletilmiş su olarak geçiyor. 
Dünya standartlarına göre bu en kirlenmiş su ve 
yanına dahi yaklaşılmaması gerekiyor.

1 litre ergene suyunda; 30 mikrogram siyanür, 
10 mikrogram yağ ve gres, 124 mikrogram sülfat, 
0.5 mikrogram kadminyum, 0.5 mikrogram kur-
şun bulunuyor.

Hedefler Tutmadı
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hakkın-

daki Başbakanlık Genelgesi 13 Haziran 2013 ta-
rihinde yayımlandı. Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu plan, Ergene’yi kur-
taracak 15 eylem içeriyor” diye duyurmuştu pla-
nı.  Buna göre dere yatakları temizlenecek, be-
lediyelere ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tara-
fından, “işgalci” olarak yaftalanan mahalle sakin-
leri, 18 Aralık’ta yaptıkları halk toplantısı ile yı-
kımlara karşı örgütlenme çalışması başlattı. Halk, 
toplantıda komisyon belirleyerek mahallenin yı-
kılmasına karşı ortak hareket etme kararı aldı.

(Evrensel)

kurulacak, nehir boyunca dağılmış düzensiz sa-
nayi tesisleri ‘Islah Organize Sanayi Bölgeleri’nde 
toplanacak, ortak atık su arıtma tesisleri kurula-
cak ve tarladan fabrikaya kadar nehrin temizliği 
için sıkı denetimler yapılacaktı.

Kâğıt üzerinde yapılması gereken her şey plan-
da vardı. Bakan Eroğlu planın hedeflerini ise 4. 
sınıf kalitesindeki nehir suyunun 2016’da 3. sınıf, 
2020’de ise 2. sınıf su kalitesine ulaştırılması ola-
rak açıklamıştı. Geçen ay yapılan analizlerde ise 
durumun değişmediği, nehir suyunun halen 4. sı-
nıf su kalitesinde olduğu görüldü.

(T24)

https://www.evrensel.net/haber/301107/kucukarmutluda-yikima-karsi-ortak-direnis
http://t24.com.tr/haber/ergene-nehri-yuzde-20si-su-gerisi-zehir,379103
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• ‘Beton Martı Projesi’ne ‘Beton’ Demek Suç Oldu!

• Arkeolojik Sit Alanlarının Dereceleri Düşürülüyor!

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk 
ve ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapı-
cı hakkında, Kabataş’taki Martı Projesi’ne “Beton 
Martı Projesi” dedikleri için dava açıldı. 

TMMOB, Ağustos 2016’da başlanan “Deniz 
Terminali İskeleleri Dolgu ve Yakın Çevresi Re-
vizyonu Projesi”ni Kabataş’ın kültürel, tarihi ve 
doğal dokusunu betonlaştıracağı, sahili halka ka-
patacağı, İstanbul’un silüetini bozacağı gibi ge-
rekçelerle eleştirdi. Basına verdiği demeçlerde 
projeyi “Beton Martı Projesi” olarak nitelendiren 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk 
ve ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Ya-
pıcı hakkında proje müellifi tarafından tazminat 
davası açıldı. 

Açılan davaya tepki gösteren Sami Yılmaztürk, 
“Tazminat davası açarak meslek odamızı sustur-
maya çalışıyorlar fakat biz susmayacağız” dedi. 
(Evrensel).

Ankara Mimarlar Odası Şubesi Başkanı Tez-
can Candan Karakuş, haftalık kent gündemi de-
ğerlendirmesi toplantısında Sincan Temelli böl-
gesinde bulunan Galatlılar döneminde kalma 
Kedi Kayası Höyüğü’nün arkeolojik sit alanı de-
recelendirilmesinin düşürülmesini gündeme ta-
şıdı. Karakuş, “Höyüğün arkeolojik sit sınırları 
değiştirilmiştir ve imara açılaması anlamına ge-
liyor. Bu durum kabul edilemez” dedi. Sincan 
Temelli bölgesinde bulunan Galatlılardan kalan 
Kedi Kayası’nın 1994 yılında 1. derece arkeolo-
jik sit alanı olarak tescillendiğini ve koruma altı-
na alındığını belirten Karakuş, “Ancak son olarak 
yapılan değerlendirmelerle birlikte koordinatla-
rın belirlenmesi sürecinde höyüğün 1. ve 3. dere-
ce arasında arkeolojik sit sınırları değiştirilmiştir. 
Bu kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Nevşehir bölgesinin  Ankara  Mimarlar Odası 
sınırları içerisinde bulunduğu için Nevşehir’e yö-
nelikte açıklamalarda bulunan Karakuş, geçmiş 
dönemlerde gündeme taşıdıkları UNESCO kültür 
mirası listesinde yer alan Kapadokya’ya ilişkin 
olarak da açıklamalarda bulundu. Hem Sincan 
hem de Nevşehir örneğinde olduğu gibi kültür 
miraslarının kıyıma uğradığını savunan Karakuş, 
“Kendi tarihini, kendi geçmişini sahiplenmeyen, 

kendi tarihsel sürecine sahip çıkmayan ve sev-
meyen bir bakış açısının olduğunun altını çizmek 
gerekiyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak 
kültür miraslarının korunması ve gelecek kuşak-
lara aktarılmasında her türlü sorumluğu alarak 
mücadeleye devam edeceğimizi, yargı süreçleriy-
le birlikte bu tür istismarda bulunan tahrip eden 
kişilere yönelikte soruşturma dahi teftiş kurulu-
na başvuru ve daha her türlü işlemi yapacağımı-
zı bir kez daha ifade ediyorum” açıklamasında 
bulundu.

 (Yapi.Com.Tr)

https://www.evrensel.net/haber/300695/beton-marti-projesine-beton-demek-suc-oldu
http://www.yapi.com.tr/haberler/arkeolojik-sit-alanlarinin-dereceleri-dusuruluyor_153247.html
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• ŞPO’dan Avrasya Tüneli Raporu: Trafik Yoğunluğu Katlanarak Artacak
Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi, 20 

Aralık'ta açılışı yapılan Avrasya Tünel Projesi’ne 
ilişkin rapor hazırladı. ŞPO, Tarihi Yarımada’da-
ki trafik yoğunluğunun Avrasya Tüneli’yle katla-
narak artacağına dikkat çekti.

Özel Araç Kullanımını Teşvik
47 sayfalık raporda ‘projenin ulaşıma dayalı ya-

ratacağı etkiler’ bölümünde trafik yoğunluğunun 
artacağına işaret edilerek şöyle dendi: “Tarihi Ya-
rımada ve yakın çevresinde mevcut karayolu ağı-
nın ve taşıma kapasitelerinin artmasına neden 
olacaktır. Sahil koridoru boyunca artması muh-
temel bu trafik yoğunluğunun yaratacağı cazibe 
ekseni, Tarihi Yarımada bütününde ve özellikle 
sahil kesimi ile etkileşim halindeki bölgelerde, 
yaya erişimini ve toplu ulaşımı geri plana iten, 
özel araç kullanımını teşvik edici bir etki ortaya 
koyacaktır.”

Daha Kalıcı Yoğunluk
ŞPO, Tarihi Yarımada’daki mevcut yol, kavşak 

ve şerit artırımının dahi Avrasya Tüneli’nden ge-
lecek trafiği kaldıramayacağını belirterek raporda 
şu ifadelere yer verildi: “Bağımsız ulaşım uzman-
larınca projenin Tarihi Yarımada sahil korido-
runa getireceği trafik hacmine, projede önerilen 
takviye kavşak ve yol düzenlemelerinin yanıt ve-
remeyeceği ve Avrupa yakasında proje hattının 
yükünü dağıtacak yeni otoyol bağlantılarına ih-
tiyaç duyulacağı belirtilmiştir. Bu nedenle pro-
jenin Yedikule, Zeytinburnu ve Merter’e kadar 
-en az 2×2 şeritli ve otoyol niteliğinde- yeni bir 
yol yapımını gerektireceği ve bu yeni otoyol tak-
viyesinin ek kavşaklarıyla birlikte projenin top-
lam maliyetini ve Tarihi Yarımada çevresindeki 
ulaşımı daha kalıcı bir yoğunluğa sürükleyeceği 
kaçınılmazdır.”

Yapılaşma Baskısı Artacak
Raporda ayrıca üst ölçekli planlarda Avras-

ya Tüneli’nin trafik çözümüne katkısının olma-
yacağının söz konusu plan raporunun ‘ulaşım 
analiz’ bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı 
kaydedildi.

Tarihi Yarımada’da yapılaşma baskısının arta-
cağına dikkat çekilen ŞPO raporunda “Araç tra-
fiğinden arındırılmaya çalışılan bu alanda, proje 
sonucu lastik tekerlekli araç ulaşımı arttırılarak 

kentsel ve tarihi sit alanı olan Tarihi Yarımada’da 
yeni ve yoğun yapılaşmaların geliştirilmesi yö-
nünde baskı artacak, yaya ulaşımı ve turistik faa-
liyetler olumsuz yönde etkilenecektir” dendi.

“Proje sonrasında 1. derece öneme sahip olacak 
olan Kennedy Caddesi’nin yaratacağı çekim etki-
si ve erişim üstünlüğü, bu yolun yakın çevresin-
de ulusal ve uluslar arası pek çok yeni yatırımın 
şekillenmesine ve hem nüfus hem de yapılaşma 
üzerinde yoğunluk arttırıcı bir etki yaratılmasına 
neden olacaktır” ifadelerine yer verilen raporda 
Tarihi Yarımada’nın gerek siluetini gerekse yaya 
odaklı dolaşım ve toplu taşımaya dayalı ulaşım 
yaklaşımlarını yakın gelecekte tehdit edecek olan 
olası yeni yatırım potansiyelinin, koruma planla-
rı ve kararlarını da zorlayıcı koşullar yaratacağı 
kaydedildi.

(Diken)

Tüneli inşa eden Yapı Merkezi ile Güney 
Koreli SK E&C şirketinin ortak kurduğu Av-
rasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ 
(ATAŞ), 25 yıl tüneli işlettikten sonra dev-
lete devredecek.

Tünelden araç geçiş ücretleri açılış yılında 
tek yönde otomobiller için 4 Dolar artı KDV, 
minibüsler için ise 6 dolar artı KDV olacak.

Devlet firmaya, Avrasya Tüneli’nden yıl-
lık 25 milyon araç geçiş garantisi verdi, bu 
da günlük 68 bin 500 araç anlamına geliyor. 
Bu kadar araç geçmezse aradaki geçiş parası 
farkı firmaya, hazine garantili olarak devlet 
tarafından ödenecek.

http://www.diken.com.tr/spodan-avrasya-tuneli-raporu-trafik-yogunlugu-katlanarak-artacak/


6

TÜRKİYE’DEN HABERLER

• Kış Saatine Geçilmemesi Tasarruf Değil İsraf Getirdi

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO), elekt-
rik tüketim istatistikleri üzerinden yaptığı çalış-
ma, kış saati uygulamasından vazgeçilmesinin 
tasarruf sağlamazken tersine israfa yol açtığını 
ortaya koydu. Kasım ayında ekonomideki yavaş-
lamaya ve sıcaklıklar mevsim normallerinde sey-
retmesine rağmen elektrik tüketiminde rekor ar-
tış yaşandı. EMO yaptığı açıklamada, yaz saatinin 
kalıcılaştırılması uygulamasından vazgeçilerek, 
Türkiye coğrafyasına uygun kış ve yaz saatlerine 
geçilmesi gerektiğini bildirdi.

EMO'nun yaptığı açıklamadan bazı kısımlar 
şöyle:

TEİAŞ`ın elektrik tüketim istatistikleri baz alı-
narak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 
yapılan çalışmaya göre; kış saati uygulamasın-
dan vazgeçilmesi tasarruf sağlamadığı gibi tüke-
timi artırıcı bir etki yarattı. Son 5 yılın Kasım ayı 
tüketimlerine bakıldığında bu yıl ilk kez elekt-
rik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 
düzeyinde rekor artış gösterdi ve 22.7 milyar ki-
lovat saat ile en yüksek düzeye ulaştı.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranlarına ba-
kıldığında bu yılın Kasım ayında düşüş olmamak-
la birlikte ciddi bir artıştan da söz edilememekte-
dir. Üstelik bu yıl Kasım ayında geçen yılın aynı 
ayına göre kapanan şirket sayısı arttı. Geçen yıl 
Kasım ayında tasfiye edilen ve kapanan şirket 
sayısı toplamı 3 bin 337 iken, bu yıl 4 bin 234 
oldu. Açılan şirket, kooperatif ve gerçek kişi tica-
ret işletmelerine bakıldığında da, geçen yıl Kasım 
ayında 8 bin 915 olan sayı, bu yılın aynı ayında 9 
bin 21 oldu. Dolayısıyla elektrik tüketiminde ka-
sım ayında gerçekleşen artışın sanayi üretimi ile 
açıklanması da mümkün değildir.

Tüm bu veriler, hükümetin yaz saati uygula-
masını kalıcılaştırıp, kış saatini kaldırmasıyla 
elektrik tüketiminde Kasım ayında manipülatif 
bir artışa neden olduğunu göstermektedir. Özel-
likle elektrik tüketiminin yoğun olduğu İstanbul, 
Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi büyük iller-

de sabah okula ve işe gitmek için gün doğmadan 
kalkılmak zorunda kalınması hane tüketimlerini 
artırmıştır. Hükümet; hem yurttaşlara sıkıntı ve-
ren, hem dış dünyayla iletişim açısından sorunlar 
yaratan, hem trafik kazalarında artışa neden ol-
duğu belirtilen, hem de elektrik tüketiminde ta-
sarruf değil israf yaratan bu uygulamadan bir an 
önce vazgeçmelidir. Enerji Bakanlığı`nın gerek-
siz ısrarı nedeniyle zor durumda kalan kurumlar 
kendileri çözüm üretmeye çalışmak zorunda kal-
maktadırlar. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı okul 
saatlerinin ileri alınması için çalışma başlattığını 
açıklamıştır.

Kişilerin ya da kurumların gereksiz ısrarları 
ya da elektrik şirketlerine para kazandırmak için 
değil kamu yararı kapsamında düzenlemeler ya-
pılması zorunludur. Bu çerçevede yazın geçilen 
GMT+3 noktasının kalıcılaştırılması uygulama-
sından vazgeçilerek, Türkiye coğrafyasına uy-
gun kış ve yaz saatlerine geçilmelidir. EMO`nun 
yaptığı çalışmaya göre, enerjinin verimli kullanı-
mı açısından en uygun nokta GMT+2:30`dur ve 
yaz saati uygulamasında da GMT+3 yerine ileri 
bir nokta olarak GMT+3:30 diliminin seçilmesi 
tasarrufu artıracaktır.

(EMO.org.Tr)

http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=116231&tipi=3&sube=0#.WGI54FOLSUk
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Karikatürist Tuncay Akgün'ün çizgi karakteri 
"Bezgin Bekir" artık Kadıköy Belediyesi Karika-
tür Evi'nde karikatür sevenleri karşılayacak.

Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy Belediyesi tara-
fından yaptırılan Turhan Selçuk’un çizgi roman 
kahramanı  “Bir İstanbul Beyefendisi Abdülcan-
baz” heykeli Karikatür Evi'ne konmuştu. Şimdi 
de "Bezgin Bekir" heykeli Karikatür Evi'nin bah-
çesinde yerini aldı.

Bezgin Bekir karakterinin yaratıcısı Tuncay 
Akgün, Heykeltraş Yunus Tonkuş, Leman Dergisi 
çizeri Erhan Candan ve Kadıköy Belediye Başka-
nı Aykurt Nuhoğlu'nun katılımıyla "Bezgin Be-
kir" heykeli Karikatür Evi bahçesine yerleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda açılan Karikatür Evi, çocuk-
lar ve gençlerin karikatüre olan ilgisini arttırma-

Bezgin Bekir Kadıköy'de Yatıyor

• Çocuklar Felsefeyle Tanışıyor
Her salı günü Kadıköylü çocuklara ücretsiz ola-

rak felsefe öğreten Türkiye Felsefe Kurumu Ço-
cuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran Direk, 
“Çocuğun düşünce sistemini ve hayalgücünü kul-
lanmasını sağlamak lazım” diyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma 
Türkiye’nin “eğitim yetersizliğini” bir kez daha 
ortaya koydu. 72 ülkede 15 yaşındaki 540 bin öğ-
renci arasında yapılan Uluslararası Öğrenci Per-
formansı Değerlendirmesi’nin sonuçlarına göre 
Türkiye’nin 50. sırada yer alması, ülkedeki eğitim 
siteminin yeniden sorgulanmasına neden oldu. 

Peki, çocuklar neden kaliteli eğitim alamıyor? 
Bu soruya kafa yoran pek çok eğitimci var kuş-
kusuz ki. Onlardan biri de emekli felsefe öğret-
meni Nuran Direk. Türkiye’nin pek çok yerinde 
40 yıl boyunca öğrencilere felsefe öğreten Di-
rek, 1992 yılında, üyesi olduğu Türkiye Felsefe 
Kurumu’nun (TFK) bir toplantısı için gittiği Bal-
kanlarda, Bulgar bir meslektaşının sunduğu bildi-
ri sayesinde yeni bir kavramla tanışmış; “çocuklar 
için felsefe”…

Felsefenin efsane hocası Prof. Dr. İoanna 
Kuçuradi’nin teşvikiyle bu alana eğilen Nuran 
Direk, 1992’den yani TFK Çocuklar İçin Felsefe 
Birimi kurulduğundan beri bu bölümün başkan-
lığını yürütüyor.  Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 
İstanbul’daki yurtlarında gönüllü olarak çocuk-

ları felsefeyle buluşturmuş olan, “Küçük Prens 
Üzerine Düşünmek” adlı da bir kitap yazan Di-
rek, bir yandan da çocuklarla felsefe yapmayı 
sürdürüyor. O çocuklardan bazıları da Kadıköy-
lü. Zira Nuran Direk, Kozyatağı’ndaki 19 Mayıs 
Çocuk ve Gençlik Etüt Merkezi’nde ücretsiz ola-
rak Çocuklar İçin Felsefe seminerleri veriyor bir 
süredir. Her salı günü 17.30-19.00 saatleri ara-
sında çocukları felsefeyle tanıştıran Direk, Kü-
çük Prens kitabı üzerinden felsefe kavramlarını 
anlatıyor.

3. sınıf öğrencileri yani 9 yaşındaki çocuk-
lar, Küçük Prens’i okuyup anlatıyorlar. Kadıköy 
okullarında öğrenim gören çocuklar, 4’er haftalık 
felsefe derslerine ücretsiz katılabiliyor. Bu çalış-
manın, Kadıköy Belediyesi’nin tüm etüt merkez-
lerinde  sürdürülmesi hedefleniyor.

(Gazete Kadıköy)

yı, onlara okuma ve çizme alışkanlığı kazandır-
mayı hedefleyen programların yer aldığı atölye 
çalışmaları ve söyleşiler düzenliyor.

(Kadikoy.Bel.Tr)

http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/bezgin-bekir-kadikoyde-yatiyor
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9682
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• Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor
Japan Times’ın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Yoshihide 

Suga, Monju’nun yeniden çalıştırılmasının zaman ve maliyet 
açısından uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle santralin devre-
den çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Japon yetkililer, ülkenin sınırlı doğal enerji kaynaklarına al-
ternatif olarak yapılan Monju’nun yerine yeni bir santral yap-
mayı planlıyor.

Faaliyete başladıktan 250 gün sonra arızalanan Monju sant-
rali, kullandığı nükleer yakıtın atıklarını tekrar kullanma 
özelliğine sahipti. Yaklaşık 9 milyar dolara mal olan santralin 
22 yıl faaliyet göstermesi öngörülmüştü.

Manju santralinin yaklaşık 3,2 milyar dolara mal olacak sök-
me çalışmalarının 2047 yılında tamamlanacağı tahmin edili-
yor (Yapi.Com.Tr).

Çin, atmosferdeki karbondioksit dağılımı ve yoğunluğunu 
belirlemek için TanSat adlı karbon emisyonu izleme uydusu 
fırlattı.

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, ülkenin kuzeybatı-
sında bulunan Gansu eyaletinde Ciuçien Uydu Fırlatma Mer-
kezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle başarıyla 
yörüngeye gönderildi.

Dünya'ya yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yörüngeye ko-
numlanacak uydunun üç yıl görev yapması planlanıyor. Uydu 
dünya çapında karbon emisyonu bilgisi toplayacak.

TanSat, Çin'de iklim değişikliğinin etkilerinin araştırılması 
ve meteoroloji tahmin kabiliyetlerinin arttırılması için de kul-
lanılacak (Dünya).

• Çin Karbon Emisyonu İzleme Uydusu Fırlattı

• Obama Kuzey Kutbu'ndan Petrol Çıkartılmasını Yasakladı
Görevi bırakmaya hazırlanan ABD Başkanı Barack Obama, 

ABD'nin kuzeyindeki ülke karasularında petrol ve doğalgaz 
çıkartılmasını süresiz yasakladı.

Hamle, Obama'nın Ocak'ta görevi bırakmadan önce bölge-
yi koruma girişimi olarak görülüyor. Seçilmiş başkan Donald 
Trump taraftarlarının, Obama'nın bu kararını geri çevirmesi 
zor olabilir. Kanada da Washington ile birlikte, kendi Kuzey 
Kutup bölgelerinde benzer bir adım attı. Beyaz Saray kararın 
"güçlü, sürdürülebilir ve yaşayabilir bir Kuzey Kutup eko-
nomisi ve ekosistemi" için alındığını açıkladı. Yasağa gerek-
çe olarak ayrıca kültürel ihtiyaçlar, vahşi yaşamla ilgili kay-
gılar ve bölgenin petrol sızıntılarına karşı tehdite açık olması 
gösterildi.

Kanada kararı beş yılda bir gözden geçireceğini duyurur-

ken, Obama'nın koyduğu yasak kalıcı 
olacak. Karar başkanlara bu yetkiyi ve-
ren 1953 tarihli bir yasaya dayanıyor.

Friends of the Earth kuruluşu "Hiç 
bir başkan daha önce kıyı bölgelerinin 
doğalgaz ve petrol araması için kira-
lanmasının engellenmesi kararını ge-
riye çevirmedi. Donald Trump kara-
rı geri çevirmeye kalkarsa, kendisini 
mahkemede bulur" dedi.

Ancak Amerikan Petrol Enstitüsü 
"süresiz yasak" diye bir şey olmadığını 
ve Trump'ın kararı geri almasını um-
duklarını söyledi (BBC).

http://www.yapi.com.tr/haberler/japonya-9-milyar-dolarlik-nukleer-santrali-kapatiyor_153225.html
http://www.dunya.com/dunya/cin-karbon-emisyonu-izleme-uydusu-firlatti-haberi-342751
http://www.bbc.com/turkce/38387857
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• Dünyanın İlk Güneş Paneli Döşenmiş Yolu Fransa’da

• Hava Kirliliği Halkı Sokaklara Döktü

Fransa’nın Normandy bölgesinde bulunan 
Tourouvre-au-Perche köyü güneş panellerini ça-
tıdan yola indirdi. Böylece köy dünyanın ilk gü-
neş paneli döşenmiş yoluna sahip oldu.

Köyün yolunun 1 kilometrelik kısmı, 2800 
metrekare elektrik üreten panellerle döşenmiş. 
Yolun açılışı ülkenin Çevre Bakanı Segolene Ro-
yal tarafından yapılmış. Paneller yolu kullanan 
yaklaşık 2000 araca karşı korumak için koruyucu 
reçine ve silikon ile kaplanmış. Bu kaplama ayrı-
ca lastiklerin yolu daha iyi kavramasına yardımcı 
oluyor. The Guardian’ın haberine göre Wattway 
isimli bu teknolojinin yoldaki sokak lambalarına 
ve köydeki 3400 kişiye gelecek iki yıl için enerji 
sağlaması bekleniyor.

Aslında bu yeni bir fikir değil. Hollanda 
Amsterdam’da daha küçük bir proje olarak nor-
mal yola değil bisiklet yoluna 2014 yılında uygu-
lanmıştı. Eğer proje başarılı olursa Çevre Bakanı 
Royal ülkenin bütün yollarında her bir kilomet-
rede bir yapılmasını istiyor. Fransa da şu anda 
toplamda 1 milyon kilometre yol bulunmakta.

Tabi bu teknolojinin bir de maliyeti bulun-
makta. 1 kilometrelik yol yaklaşık 5.2 milyon do-
lara mal olmuş. Projenin değeri bu yüzden ol-
dukça sorgulanmakta. Fakat yolun üreticisi Colas 
firması maliyeti düşürmek adına çalışmalara de-
vam edeceklerini açıkladı.

(Kuaza.Com)

Moğolistan'da yüzlerce kişi ülkede artan hava 
kirliliğini protesto etmek üzere sokaklara dökül-
dü. Ülkede 5 yaşından  küçük çocuk ölümlerinin 
en önemli sebebi, hava kirliliğinden kaynaklanan 
zatürre ve diğer solunum yolu rahatsızlıkları.

Başkent Ulan Batur'da hükümet binalarının 
yer aldığı meydanda toplanan  protestocular elle-
rinde "Çocuklarımızın geleceği için temiz hava!", 
"Kirli hava  sessiz katil!", "Nefes alamıyoruz!" ya-
zılı pankartlar taşıdı.

Sıfırın altında 20 dereceye aldırış etmeyen pro-
testocular, hükümetten  çocuk sağlığını olumsuz 
etkileyen hava kirliliğiyle mücadele konusunda 
harekete  geçmesini talep etti.

Protestonun organizatörlerinden iki çocuk an-
nesi Purevkhuu Tserendorj,  "Bu konuda o kadar 
umutsuz durumdayız ki yetkililerin öfkemizi ve 
hayal  kırıklığımızı görmeleri için bu protestoyu 

düzenledik." dedi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

(UNICEF) tarafından şubat  ayında yayınlanan 
raporda, Moğolistan'da hava kirliliğinden kay-
naklanan zatürre  ve diğer solunum rahatsızlık-
larının, ülkede 5 yaşından küçük çocuk ölümleri-
nin en  önemli sebebi olduğu kaydedilmişti.

Nüfusu 3 milyon olan Moğolistan'da başkent 
Ulan Batur'da 1,3 milyon  kişi yaşıyor. Ulan Ba-
tur, dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu 
on şehirden  biri.

UNICEF, Ulan Batur'un bazı kesimlerinde ye-
tişen çocukların, kırsal  bölgelerde büyüyenlere 
kıyasla daha sağlıksız ciğerlere sahip olduğu, bu-
nun,  çocukların gelecekte kronik solunum ra-
hatsızlıklarına yakalanma riskini  arttırdığı uya-
rısında bulunmuştu.

(Milliyet)

https://kuaza.com/haber/teknoloji/dunyanin-ilk-gunes-paneli-dosenmis-yolu-fransada
http://www.milliyet.com.tr/hava-kirliligi-halki-sokaklara-dunya-2368105/
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• Detroit’te Kentsel Tarım
ABD’de Michigan Şehir Tarımı Girişimi (MİU-

Fİ) kentsel tarıma başladığını duyurdu. Proje sağ-
lıklı ve doğal gıdayı tüketiciye en yakın noktadan 
ulaştırmakla kalmayacak aynı zamanda yaklaşık 
iki bin kişiye iş olanağı sağlayacak. Proje sayesin-
de hem bölge insanları daha uygun fiyattan taze 
besin satın alabilecek hem de bu satıştan elde edi-
len gelirler yoksul kişilere dağıtılacak. Michigan 
Şehir Tarımı İnsiyatifi yalnızca bununla da kal-
mayıp küçük kent arazilerinin doğru kullanılma-
sıyla nelerin kazanılabileceğini yetkililere anlat-
mak istiyor.

‘Temiz Gıdaya İhtiyaç Var’
İnsiyatifin kurucusu olan Tyson Gersh, 4 yıl-

dır benzer sosyal sorumluluk projeleri yaptıkla-
rını insanların projelerine yoğun talep gösterdi-
ğini projenin kaybedeninin olmadığını söyledi. 
Ekim alanı olarak oldukça küçük bir alan seçen 
Gresh , büyük şehirlerde yaşayan insanların te-
miz ve doğal gıdaya ihtiyacı olduğunu , aynı za-
manda varoşlarda yaşayan maddi imkanı ol-
mayan kişilerinde temel ihtiyaçları için paraya 
ihtiyacı olduğunu, bu tür projelerin sayısı artığı 
takdirde sorunların azalacağını söyledi . Michi-
gan Şehir Tarımı İnsiyatifi’nin projesi endüstriyel 
tarımın ilaçlı gıdalarına karşı büyük şehirlerimi-
ze örnek olarak doğal ve sağlıklı gıda ihtiyacımı-
zın karşılanmasını ve küçük üreticilerin ekono-
mik gelire sahip olmasını sağlayabilir. İnisiyatif, 

boş bir apartman dairesini de hem cafe hem ta-
rımsal ürünlerin paketlemesinde kullanmak ama-
cıyla satın almış bulunuyor.

2011’De Kuruldu
Michigan Kentsel Tarım Girişimi, Amerika Bir-

leşik Devletleri merkezli kâr amacı gütmeyen bir 
kuruluş. Detroit’in merkezi North End bölgesin-
de en çok bilinen kuruluşlardan olan Michigan 
Kentsel Tarım Girişimi ayrıca Livonia, Batı Met-
ro Detroit banliyosunda dea faaliyet yürütüyor.

Michigan Kentsel Tarım Girişimi, Detroit Or-
taklığı toplantısında bir araya gelen Univer-
sity of Michigan öğrencileri Tyson Gersh ve Da-
rin McLeskey tarafından 2011 yılında kuruldu, 
2012’de resmi olarak kâr amacı gütmeyen bir ku-
ruluş olarak kayıtlara geçti. Şu anda ilk faaliyet-
lerin başladığı nokta North End sitesi kentsel bir 
çiftlik sahası olarak tasarlandı. Detaylı bilgi için; 
http://www.miufi.org/ sitesi ziyaret edilebilir.

Detroit, bir milyona yaklaşan nüfusu ile 
ABD’nin en büyük 11. şehri ve Michigan eyaleti-
nin en büyük şehridir.

(BirGün)

http://www.birgun.net/haber-detay/detroit-te-kentsel-tarim-140855.html
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• Montreal’de Hikaye Anlatan Çemberler
Olivier Girouard ve Jonathan Villeneuve, Ot-

toblix ile birlikte hayata geçirdikleri proje kap-
samında, Montreal’in meydanına ışıklı interaktif 
tekerlekler yerleştirdi.

2 metre çapındaki bu çemberler, kullanıcıla-
rın bel hizalarındaki demiri hareket ettirmesiyle 
müzik ve ışık yayan, dönen görsellerle hikaye an-
latan bir enstalasyona dönüşüyor.

Tasarımcıların zoetrop’tan esinlenerek tasarla-
dığı, 24 görseli içeren 13 farklı hikayeden oluşan 
Loop, 29 Ocak’a dek kentlilerin kullanımına açık 
olacak.

3 aylık bir tasarım sürecinin sonunda Loop, bir 
ya da iki kişinin kullanabildiği bir hikaye anlatı-
cısı olarak kamusal alanda yerini almış.

(Kot0)

Londra Belediye Başkanı Bisiklet Otoyolları İçin Planları Açıkladı
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kentteki 

hava kirliliğini önlemek adına ulaşım aracı olarak 
bisiklete yatırım yapmayı planlıyor. İki otobanın 
yapılması planlanırken 10 yıl içinde günlük bi-
siklet yolculuğu sayısını 1,5 milyona ulaştırmak 
hedefleniyor.

Bisiklet planları için 770-978 milyon Pound 
bütçe ayrıldı. Bu miktar Danimarka ve Hollanda 
gibi bisiklet destekçisi kentlerin altyapı için her 
yıl harcadığı miktara denk geliyor.

Planlarda, arabaların giremeyeceği CS4 ile 
CS9 isimli iki yeni bisiklet otoyolunun açılması 
var. CS4, Tower Bridge ile Greenwich arasında 
bir bisiklet güzergahı sunarken CS9 Olympia ile 
Hounslow'u bağlayacak.

Khan, bisikletin tüm Londralılar için kesin ve 
güvenli bir seçenek olduğunu ifade ederek şunla-
rı söylüyor: "Bisiklet kullanımını güvenli ve ko-

lay hale getirmek, çevreyi kirli havadan arındıra-
rak sağlığımıza fayda sağlarken trafik sorununun 
çözülmesine de katkı sağlayacak. Trafik sorunu-
nu en aza indirmek ve yeni bisiklet altyapılarının 
oluşturulması için çalışmalara devam edeceğiz."

(Arkitera)

http://kot0.com/montrealde-hikaye-anlatan-cemberler/
http://www.arkitera.com/haber/28120/londra-belediye-baskani-bisiklet-otoyollari-icin-planlari-acikladi
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