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TÜRKİYE’DEN HABERLER

• Biz Betona ‘‘Beton’’ Deriz!
İstanbul Kent Savunması 6 Ocak günü yaptığı 

açıklamayla Kabataş Beton Martı Projesi hakkın-
da yapılan eleştirilere projenin mimarı Hakan Kı-
ran tarafından açılan tazminat davalarına cevap 
verdi. Açıklamanın bir kısmı şöyle:

"Kentin önemli tarih ve kültür varlıklarını ba-
rındıran Kabataş’a aktarma merkezi adı altında 
devasa bir beton blok konduracak olan Hakan Kı-
ran, projesini eleştiren TMMOB Mimarlar Oda-
sı İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Sami Yılmaztürk ve ÇED Danışma Ku-
rulu Sekreteri Mücella Yapıcı ile yaşam savunu-
cuları arkadaşlarımız hakkında tazminat davaları 
açmıştır.

İstanbul’un dokusunun ve kültürünün yok edil-
mesine, tarihi siluetinin daha fazla tahrip edilme-
sine ve bu kadim kentin, alışveriş merkezleri ve 
oteller cehennemine dönüşmesine karşı TMMOB 
Mimarlar Odası’nın başlatmış olduğu hukuki sü-
reç ve bu çerçevede kamuoyu ve basın ile paylaşı-
lan bilimsel ve teknik açıklamalar, anlaşılan pro-
jenin hem mimarı hem yüklenicisi olan Kıran’ı 
telaşa düşürmüştür.

Nasıl düşürmesin? İnşaatın başlama tarihi 10 
Ağustos 2016 iken revize edilen projenin Koru-
ma Kurulu kararı 6 Ekim 2016, ÇED gerekli değil-
dir kararı ise 26 Ekim 2016 tarihlidir. Üstelik plan 
değişikliği de hala askıya çıkartılmamıştır. Hem 
suçlu hem güçlü Kıran, projesindeki hukuksuz-
lukların ve ihlallerin son derece farkındadır ve 
bunların üstünü örtmek için sırtını yerel yöneti-
me dayamıştır.

Süleymaniye bölgesinin tarihi dokusuyla uyuş-
mayan devasa gövdesi ve metal saçaklarıyla ancak 
bir "karşı miras" temsili, bir Mimar Sinan karşıtlı-
ğı olabilecek Haliç Metro Köprüsü ucubesini inşa 
ederek muhteşem Süleymaniye Camii’nin ve tüm 
Haliç siluetinin görsel bütünlüğünü katleden, 
Sinan’ın eşsiz eserine kentin farklı açılarından 
bakıldığında tek/çift minare/ler ekleyen, bir baş-
ka önemli eseri Sokollu Mehmet Paşa Camii’nin 
manzarasını tahrip eden Hakan Kıran’ın yeni he-
defi Mimar Sinan’ın özel eseri Molla Çelebi Ca-
mii ile Tanzimat'ın zarif eseri Dolmabahçe Camii 
arasındaki kordondur. Prof. İlber Ortaylı’nın da 
altını çizdiği üzere Mimar Sinan ile yarıştığını sa-
nan bu zatın ‘‘…fonksiyonu adeta İstanbul kıyıla-

rındaki Mimar Sinan’ı gölgelemeye çalışmaktır!’’
Aktarma merkezi adı altında hayata geçirilmek 

istenen tarih ve kültür kırımı ve 36,869 metre-
karelik deniz dolgulu doğa katliamı projesi, Mi-
mar Sinan’ın özel eseri Fındıklı’daki Molla Çelebi 
Camii’nden başlayıp Dolmabahçe’ye, ünlü mi-
mar Balyan’ın Bezmiâlem Valide Sultan Camii’ne 
uzanacak ve Dolmabahçe Sarayı’nı da etki alanı 
içine alacaktır. Denizden bakıldığında, Saray’ın 
siluetinin yanına herhangi bir yapıyı yakıştırabil-
mek için yüzlerce kez düşünülmesi gerekirken, 
Kıran’ın tepeden inme ‘’ben yaptım oldu’’ projesi 
tarihi bölgeyi ve özellikle Sinan’ın denizden gö-
rünümü eşsiz Molla Çelebi Camii’ni gölgeleye-
cek, dahası Kabataş’tan görünen tarihi İstanbul 
manzarasını da bloke edecektir."

[Açıklamanın tamamını okumak için tıklayınız]
(İstanbul Kent Savunması)

https://www.facebook.com/IstanbulKentSavunmasi/posts/1834034126885038
https://www.facebook.com/IstanbulKentSavunmasi/posts/1834034126885038
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Türkiye'nin turizm açısından zor bir sene ola-
rak geride bıraktığı 2016'da İstanbul'a gelen ya-
bancı turist sayısında yüzde 26'lık bir düşüş 
görüldü.

2000 yılından beri ilk defa yabancı turist sayı-
sında bir azalma yaşandığı görülürken en büyük 
kayıp Haziran ayında gerçekleşti.

2016'da turizmde gelir kaybı 7,6 milyar doların 
üzerinde olabilir

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 
açıkladığı verilere göre Haziran ayında İstanbul'a 
gelen turist sayısında önceki yıla göre yüzde 
35.2'lik bir kayıp yaşandı.

2016 yılında bir tek Ocak ayında önceki yıla 
göre yüzde 0.1 ile artış kaydedildiği görüldü. 
Onunda dışında bütün aylarda İstanbul'a gelen 
turist sayısında azalma yaşandı.

İstanbul'a 2016 yılında toplam 9 milyon 204 
bin turistin geldiği görülüyor. Bu rakam 2015 yı-
lında ise 12 milyon 415 bin'di. Türkiye'yi ise 2015 
yılının ilk 11 ayında 34.7 milyon yabancı turist 
ziyaret etmişti. Bu rakam 2016'ya geldiğimizde 
ise 24 milyon yabancı turiste kadar indi.

Rusya'dan İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi 
sayısında ise yüzde 39,1'lik bir kayıp söz konusu.

• İstanbul’a Gelen Yabancı Turist Sayısı 16 Yıl Sonra İlk Defa Düştü

• "Ulaşım Hizmeti, Domates Fiyatı Gibi Belirlenemez"

2015 yılının Kasım ayında Rus jetinin düşürül-
mesinden sonra Türkiye ile Rusya arasında orta-
ya çıkan gerilim, Rus turist sayısında özellikle yaz 
aylarında büyük düşüş yaşanmasına neden oldu.

Türkiye genelinde Suriye iç savaşının bölgede 
yarattığı jeopolotik riskler ile Türkiye'de yaşanan 
saldırıların ardından güvenlik endişelerinin art-
ması, yabancı turist sayında azalma görülmesine 
yol açtı (BBC).

Mimarlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tara-
fından toplu taşıma zam yapılmasına tepki göster-
di. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan, "Gökçek her zamanki gibi, top-
tancı davranarak bilimsel kriterlerden uzak zam 
yapıyor. Bir metre metro yapıp ulaşım altyapısını 
geliştiremedi. Tüm toplu taşımı  içinden çıkıla-
maz eziyete dönüştürdü. Üstüne yaptığı zamlarla, 
toplu taşıma kullanımını azaltacak, tarifeyi arttı-
racak bir sistemle süreci tıkıyor” dedi.

Kent Merkezleri Tıkanacak
Candan, sözlerine şöyle devam etti: “Telefe-

rik yapılırken bu kadar pahalı bir yatırımı yapma 
demiştik. İnsanları alıştırmak için ücretsiz yaptı. 
Bunun parası da bizden çıktı. Şimdi de amacı dı-
şında kullanılıyor diyerek paralı hale getiriyor. 
Belediye zam açıklamasında teleferiğin amacı dı-

şında kullanılması nedeniyle ücretli hale getiril-
diğini söylüyor.  Ankara şu anda  ulaşım altyapısı 
tıkanmış bir kent.  Bu zamlarla daha çok özel araç 
ve taksi kullanımı ile kent merkezleri tıkanacak”

Mimarlar Odası  Ankara Şubesi Kent İzleme 
Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, mimar ulaşım 
uzmanı Erhan Öncü de zamları şöyle değerlen-
dirdi: “Bu zamların belli bir mantığı yok. Bilim-
sel hesaplaması yok. Artış formülü yok. İstediği 
gibi işleticilerle bir olup , ‘kamu hizmeti’ niteli-
ğindeki bu hizmeti,  manav domates fiyatı belir-
ler gibi belirleyip açıklıyorlar. Vatandaş, oligapol 
bir pazar olduğu için kullanmaya mecbur.  Zaten 
hizmetin kötülüğü ve yüksek maliyeti nedeniyle 
geçebilenler otomobile geçti.  Milleti otomobile 
zorluyorlar sonrada yollar yetmiyor diye müte-
ahhitlere  yol ihale ediyorlar” (Yapi.Com.Tr).

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı (2016)
2015'e göre aylık değişim oranı

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38518309
http://www.yapi.com.tr/haberler/ulasim-hizmeti-domates-fiyati-gibi-belirlenemez_153890.html
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• “Bakanları Ergene’de Yüzmeye ve Balık Tutmaya Trakya’ya Bekliyoruz”

• Toki 76 Arsayı 'Açık Artırma' Yöntemi İle Satışa Çıkardı

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan 
Yüceer, Trakya’nın kanayan yarası zehir saçan 
Ergene Nehri’ni bir kez daha Meclis gündemi-
ne taşıdı. TBMM Başkanlığına Başbakan Binali 
Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru öner-
gesi veren Yüceer, Istranca Dağları’ndan doğarak 
Ege Denizi’ne dökülen, bir zamanlar Trakya’ya 
hayat veren, geçtiği topraklara bereket saçan 280 
kilometrelik Ergene Nehri’nin, fabrikaların bı-
raktıkları kimyasal atıklar, kentsel ve evsel atık-
lar nedeniyle simsiyah aktığını belirtti.

Sonuçlar Korkuttu
Yüceer, yaklaşık 300 bin dekarlık birinci, ikin-

ci ve üçüncü sınıf tarım alanlarının beslendiği 
en büyük akarsu olan Ergene Nehri’nin Edirne 
Uzunköprü ilçesinden geçen bölümünde her ay 
yapılan düzenli su ölçümleri sonucunda, Hükü-
metin Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çer-

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın 
da aralarında olduğu çeşitli illerde toplam 971 bin 
623 metrekare büyüklüğündeki 76 arsayı "Açık 
Artırma" yöntemi ile satışa çıkardı.

İdareden yapılan yazılı açıklamada, Ada-
na, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Diyarba-
kır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Konya, Ordu, Sivas 
ve Trabzon'da toplam 971 bin 623,81 metreka-
re büyüklüğündeki 76 arsanın satışa sunulduğu 
belirtildi.

Bu arsaların konut, ticaret, turizm, sanayi, 
akaryakıt ve servis, küçük sanayi sitesi, depola-
ma, spor tesisi, sosyal kültürel tesis, otel, üniver-
site, özel ilköğretim ve ortaöğretim okulu nite-
liğinde olduğu ifade edilerek, müzayedenin 26 
Ocak Perşembe günü 13.30'da TOKİ'nin Anka-
ra Bilkent'teki merkezinde ve İstanbul'daki TUR-
YAP Genel Müdürlük Müzayede Salonu'nda ya-
pılacağı duyuruldu.

Müzayede kapsamında Antalya'nın Muratpaşa 
ilçesi Bahçelievler'deki 40 bin metrekarelik tica-
ret ve turizm alanı niteliğindeki taşınmazın yüz-
de 25 peşin 36 ay vade ile satılacağı belirtilerek, 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de satışa çıkacak diğer 
yerlerle ilgili şu bilgiler verildi:

çevesinde yürütülen çalışmalarda alındığını id-
dia ettiği önlemlerin hiçbir işe yaramadığının bir 
kez daha ortaya çıktığını söyledi.  Yüceer, 4. de-
rece kirli su halini alan ve tek bir canlı yaşama-
yan nehrin Uzunköprü’de yapılan ölçümlerinde, 
suyun içerisinde 30 mikrogram siyanürün yanı 
sıra, 10 mikrogram yağ ve gres, 124 mikrogram 
sülfat ile ağır metaller içerdiğinin tespit edildiği-
ni bildirdi.

Saroz da Kirleniyor
Ergene Nehri’nin sadece geçtiği bölgeleri de-

ğil, Meriç Nehri ile birleşerek döküldüğü Saroz 
Körfezi’ni de kirlettiğini kaydeden Yüceer,  yapı-
lan bilimsel araştırmaların Ergene çevresinde ya-
şayanların kansere yakalanma oranının 3 kat faz-
la olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. 

(Saray Gazetesi)

"Ankara, Yenimahalle Yakacık'ta, küçük sana-
yi sitesi ve depolama alanı niteliğindeki 47 adet 
parsel (beş ayrı lot olarak) yüzde 25 peşin 60 ay 
vade, Etimesgut Aşağıyurtçu'da üniversite alanı 
yüzde 15 peşin 48 ay vade ile özel ortaöğretim te-
sis alanı ise peşin olarak satışa sunulacak.

İstanbul Başakşehir ve Kâğıthane'de bakım ve 
akaryakıt tesis alanları niteliğindeki taşınmazlar 
yüzde 25 peşin 6 ay vade ile yine Başakşehir'de 
bulunan sosyal kültürel tesis alanları yüzde 15 
peşin-48 ay vade ile özel ilköğretim alanı ise pe-
şin olarak satılacak.

İzmir Bornova Doğanlar'da 135 bin 750 met-
rekarelik, toplu iş yeri, ticaret, Belediye Hizmet 
Alanı, akaryakıt+LPG ve servis istasyonu ile oto-
park alanı nitelikli taşınmaz yüzde 25 peşin 24 ay 
vade ile İzmir Konak Kültür Mahallesi'nde bulu-
nan 12 bin 826 metrekarelik Ticaret, Turizm, Ko-
nut ve Park alanı niteliğindeki taşınmazın yüzde 
25 peşin-24 ay vade ile satışı yapılacak."

(AA)

https://saraygazetesi.com/bakanlari-ergenede-yuzmeye-balik-tutmaya-trakyaya-bekliyoruz/
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/toki-76-arsayi-acik-artirma-yontemi-ile-satisa-cikardi/723193


TÜRKİYE’DEN HABERLER

‘Sürmene’de Yapılaşma Olmayacak’ Diyen Bakana:
Güvercinlik’te Oteller Yükseliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, 
Sürmene’de kül olan 20 hektarlık (yaklaşık 16 fut-
bol sahası) orman alanının yapılaşmaya açılma-
yacağı yönündeki açıklaması, akıllara Bodrum’da 
dokuz yıl önceki yangın sonrası otellerle ‘donatı-
lan’ Güvercinlik Koyu’nu getirdi.

Katar Emiri Gelmişti
Yangının ardından özellikle sosyal medyada, 

18 Aralık 2016’da Trabzon’daki ‘Türkiye-Katar 
Yüksek Stratejik Komite İkinci Toplantısı’ için 
kente gelen Katar emirinin  ziyaretine dikkat 
çekildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şeyh Tamim 
bin Hamad el Tani’yi Trabzon Havalimanı’nda 
karşılamış, daha sonra iki lider Trabzon semala-
rında helikopterle ‘yatırım’ yapılması planlanan 
alanları gezmişti.

‘Trabzon Da Nasibini Alacak’
Aynı akşam Trabzonspor’un Akyazı Stadı’nın 

açılışında konuşan Erdoğan, 15 anlaşma imzala-
dığı emir el Tani’nin Trabzon’da yapmak istedi-
ği yatırımları şu sözlerle açıklamıştı: “Katar’da 
yapılan ilk toplantıdaki 17 imza atmıştık. Bugün 
de 15 anlaşma imzaladık. Bu 17 anlaşma yürü-
yor. Şimdi de bu attığımız imzalarla yeni adımlar 
atıyoruz. Bunlardan Trabzon da nasibini alacak. 
Bugün helikopterle Trabzon’un dağları üstünde 
dolaşırken, o kar dolu dağların zenginliğine hay-
ran kaldı, ‘Niye buralarda kayak tesisleri yapmı-
yorsunuz?’ diye sordu. Temenni ederim ki onlara 
da kavuşuruz. Onların alt yapısını ayrıca yapma-
mız lazım. Onun için oteller yapmaya hazır ol-
duklarının da müjdesini verdiler.”  

Orman Bakanı ‘Yapılaşma Yok’ Dedi
Yangının ardından, bu ziyaret hatırlatılıp böl-

genin yatırım için ranta açılacağı iddiası dile ge-

tirilirken, hükümet adına ilk açıklama Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’ndan geldi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan 
Eroğlu, bölgenin yapılaşmaya açılmayacağı sö-
zünü verdi: “Yanan orman sahalarını 1 yıl içeri-
sinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati suret-
te başka maksatla tahsis edilemez. Hükümetimiz 
döneminde yanan bir metrekare dahi orman ala-
nı başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı 
yıl ağaçlandırılmıştır.”

Güvercinlik'te Ağaç Yerine Otel Yükseliyor
Eroğlu’nun açıklaması, Muğla Bodrum’daki 

Güvercinlik Koyu’nun yangın sonrası durumunu 
hatırlattı.

Güvercinlik Koyu’nda dokuz yıl önce çıkan 
yangında, yaklaşık 150 hektarlık halep çamı ve 
kızıl çam ormanı kül olmuştu. O dönemin yetki-
lileri, bölgenin yeniden ağaçlandırılacağını, yapı-
laşmaya açılmayacağı sözünü vermişlerdi.

Ne var ki aradan geçen zaman devlet yetkilile-
rini yalancı çıkardı (Diken).

Bazı twitter kullanıcıları da yangın hakkında 
kuşkularını ifade etti:

#Sürmene
#Bir insanın parmağı olmadan kış ortasında gü-

zelim orman nasıl yanar?! Doğa senden ne çekti 
be insanoğlu!

#42 yıllık Trabzonluyum. 42 yıldır bu şehirde 
yaşıyorum. Bu şehirde ilk defa orman yandığını 
gördüm. Hem de en gözde mesire yerimiz.

#Yaz mevsiminin en kurak zamanlarında bile 
bu bölgede çıkmayan yangın bu zamanda çıkıyor. 
Kafamda deli sorular???

#Kış ortasında yangın çıktı ve cayır cayır yanı-
yor. Çam kokusu değil, rant kokusu var.

http://www.diken.com.tr/surmenede-yapilasma-olmayacak-diyen-bakana-guvercinlikte-oteller-yukseliyor/
http://www.diken.com.tr/surmenede-yapilasma-olmayacak-diyen-bakana-guvercinlikte-oteller-yukseliyor/
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• 2016 Yılında İse En Az 1970 İşçi Yaşamını Yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ya-
yınadığı raporla 2016 yılının iş cinayet-
leri bilançosunu çıkardı. Raporun ay-
rıntılı hali ise önümüzdeki günlerde 
yayınlanacak.

Rapor verileri ülkemizde her geçen yıl 
iş cinayetlerinin artma eğiliminde oldu-
ğunu gösteriyor.

2013 yılında en az 1235 işçi,
2014 yılında en az 1886 işçi,
2015 yılında en az 1730 işçi,
2016 yılında ise en az 1970 işçi yaşamı-

nı yitirdi...
2014 yılında tarihimizin en büyük işçi 

katliamı olan Soma’nın yanısıra birçok 
toplu işçi ölümü yaşanmış ve 1886 işçi-
nin yaşamını yitirdiği bir yıl yaşamıştık. 
Geçen yıl Soma’sız 1730 iş cinayeti vardı. 
Bu yıl ise 1970 işçinin aramızdan ayrılma-
sı sorunun çözümünün yasa vb. ile değil 
işçi örgütlenmelerinin önünün açılması 
ile olacağını gösteriyor. Yoksa işçi sağlığı 
ciddi bir alarm vermekte!

2016 yılında iş cinayetlerinin ¾’ü altı 
işkolunda gerçekleşti...

İnşaat, Yol işkolunda 442 işçi,
Tarım, Orman işkolunda 389 işçi,
Taşımacılık işkolunda 265 işçi,
Ticaret, Büro işkolunda 124 işçi,
Belediye, Genel İşler işkolunda 109 işçi,
Metal işkolunda ise 96 iş cinayeti 

yaşandı...
2016 yılında iş cinayetlerinin yaş grup-

larına göre dağılımı ise şöyle...
14 yaş ve altında 18 işçi,
15-17 yaş aralığında 38 işçi,
18-27 yaş aralığında 294 işçi,
28-50 yaş aralığında 998 işçi; 
51-64 yaş aralığında 399 işçi;
65 yaş ve üstünde 77 işçi;
Yaşını tespit edemediğimiz/bilmediği-

miz 146 işçi yaşamını yitirdi...
GüvenliÇalışma.Org

http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18227:aralik-ayinda-en-az-141-isci-2016-yilinda-ise-en-az-1970-isci-yasamini-yitirdi&catid=149:is-cinayetleri-raporlari&Itemid=236
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Mersin'deki düzcam fabrikasının çatısına 6 me-
gavat gücünde güneş enerjisi santrali kuracakla-
rını belirten Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Kırman, montaj çalışmalarının bu yılın ilk çeyre-
ğinde başlayacağını söyledi.

Karbon ayak izlerini küçültmeyi hedefledikle-
rini ifade eden Ahmet Kırman, "Bu yılın ilk çey-
reğinde montaj çalışmalarının başlaması plan-
lanıyor. Montaj tamamlandığında çatı üzerine 
monte edilmiş santraller arasında dünyadaki en 
büyük 5 projeden biri olacak. Böylece fabrikamız 
yenilebilir enerjiden elektrik üretecek" dedi.

• Dünyanın 5. Büyük Santrali Mersin'de Kurulacak

“Arazi Yönetimi” YEM Yayın'dan Çıktı
Son dönemde üzerinde sıkça ko-

nuşulan ve tartışılan “kentsel dö-
nüşüm ve yanlış arazi kullanım ka-
rarları” konularında yeni bir kitap 
yayınlandı. Kitabın tanıtım bülte-
ninde şu ifadeler yer alıyor:

Arazi Yönetimi, dünyadaki ara-
zi yönetim süreçlerini irdeleyip ül-
kemiz koşullarına uygun, özgün bir 
arazi yönetim sistematiği oluştura-
rak, bunu Geomatik (Harita-Jeode-
zi-Fotogrametri), İnşaat, Çevre, Or-
man, Ziraat Mühendisliği, Şehir ve 
Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, 
Mimarlık, Hukuk, Kamu Yönetimi 
vb. disiplinlerde rol alan tüm aktör-
lerin ilgisine sunma amacı taşıyor.

Dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan olan “arazi kıt-
lığı” ve “yanlış arazi kullanım kararları”; kentlerin kontrol edi-
lemeyecek bir hızda büyümesi, tarım arazilerinin tarım dışı fa-
aliyetlere (yerleşim, sanayi vb.) açılması, yoğun arazi talebi ve 
sürdürülebilir çevre ilkelerinden uzak arazi politikaları sonu-
cunda ortaya çıkmıştır. Dünya arazisini tüm sakinlerinin yararı-
na yönelik olarak en iyi şekilde kullanmak, yönetmek ve kalıcı 
kılmak için ülke, kent ve kır ölçeğinde arazi yönetimine ihti-
yaç vardır. Arazi yönetimi için mülkiyet kullanımına ilişkin bil-
giler ve dökümler olması, mülkiyete ilişkin karar verilmeden 
önce bunların dikkatlice incelenerek analizlerinin yapılması 
gerekmektedir.

Prof.Dr. Nihat Enver Ülger, Türkiye için arazi yönetim siste-
minin kurulması konusunda gereken teorik ve pratik altyapının 
verilmeye çalışıldığı, çeşitli değerlendirmeler yapılarak değer-
lendirmelerin sonucunda da ülkemizde arazi üzerinde mülki-
yet-kullanım-hukuk ekseninde, anayasal düzlemden mülkiye-
tin tesciline kadar olan sürecin hemen her aşamasında eksik ve 
sorunlu durumların süregeldiğinin saptandığı bu kitabı hazırla-
ma amacını bu durumu şöyle özetliyor:

“Ülkemizde işgal, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, kır-kent 
dengesizliği gibi sorunlara imar afları, afet riskli alanların dö-
nüştürülmesi, 2B arazilerinin doğrudan satışı vb düzenlemeler-
le çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak kopuk, dağınık ve 
parçacıl niteliklere sahip bu çözüm arayışlarının arazi yöneti-
minin nihai amacına ulaşılmasında yetersiz kaldığı açıktır. Bir 
arazi yönetim sisteminin kurulması gerekliliğini ortaya koymak 
amacıyla hazırladığım bu kitapta, arazi yönetim sisteminin ya-
pısını şekillendirebilecek niteliklere sahip olduğu varsayılan bir 
arazi yönetimi paradigmasının, ülkemiz arazi yönetimindeki so-
runların çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyorum…”

(YEM Kitabevi)

"Cam Sonsuz Kere Dönüştürülebilir"
Enerji verimliliği kapsamında sürdürdükleri di-

ğer projelerden de bahseden Kırman, bu kapsam-
da 22 ilde 16 bin 700 cam kumbarasından top-
lanan 670 bin ton camın geri dönüştürüldüğünü 
belirtti. Camın yüzde 100 ve sonsuz kere hiçbir 
kalite kaybına uğramadan dönüştürülebildiğini, 
bunun enerji tasarrufu sağladığını söyleyen Kır-
man "Bir adet cam şişe üretmek için girdi olarak 
bir adet cam şişe atığı kullanmak yeterlidir. Bir 
adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 
25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırma-
ya yetecek kadar da elektrik tasarrufu sağlamak 
mümkün" ifadelerini kullandı (Dünya).

http://www.dunya.com/sektorler/enerji/dunyanin-5-buyuk-santrali-mersinde-kurulacak-haberi-344878
http://www.yemkitabevi.com/kitap/arazi-yonetimi-491058
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• Atıklar Geri Dönüşüme
Kadıköy Belediyesi geri dönüşümü olan atık-

ları toplayarak ekonomiye yeniden kazandırıyor. 
Bu amaçla ilçede muhtarlıklar ve Kadıköylüler-
le birlikte projeler yürütüyor. Elektronik atık-
lar, ambalaj atıkları, cam atıklar, kullanılmış pil 
ve kullanılmış yağlar toplanarak geri dönüşümü 
sağlanıyor. Böylece hem ülke ekonomisi hem de 
çevre kazanıyor.

Kadıköy'de günlük 600 ton çöp toplanıyor. Bu 
atıkların %12’si ise geri dönüşebilen malzemeler-
den oluşuyor. Çöpe giden atıkların %45’ini kağıt, 
%23’ünü plastik, %18’ini cam, %9’unu metal ve 
%5’ini de tekstil atıkları oluşturuyor.  Kadıköy 
Belediyesi'nden yapılan açıklamada; 2016 yılında 
Kasım ayına kadar toplanan ambalaj atık mikta-
rının da 8600 ton olduğu ifade edildi. Kadıköy’de 
yüzde 86 oranıyla en çok cam atık toplanıyor. 
Bunu yüzde 84 ile atık piller, kağıt takip ediyor.

3 Mahallede Proje Uygulanıyor
Kadıköy Belediyesi atıkların geri kazanımı ko-

nusundaki çalışmalarına 2015 yılında hız verdi. 
2015’te önce Erenköy, 2016’da Sahrayıcedit ve 
Caddebostan’da pilot çalışma başlattı. Erenköy 
Mahallesi’nde 26 adet ambalaj atık kumbarası, 43 
Adet cam atık kumbarası, Caddebostan’da 6 adet 
ambalaj 30 adet cam atık kumbarası, Sahrayıcedit 
Mahallesi’ne de 24 adet ambalaj, 25 adet atık cam 
kumbarası yerleştirildi. Bunun yanı sıra her ma-
hallede muhtarlıklarda bir atık getirme noktası 
bulundurulması kararlaştırıldı. İlk önce mahalle 
mahalle mevcut durum tespit ve verimlilik çalış-
ması yapıldı. Hazırlanan projeye göre nerelere ne 
özellikte kumbaraların yerleştirileceği belirlendi.  
Meclis kararı alındı. Daha sonra bununla ilgili ta-
nıtım, broşür, afiş görsel çalışmaları yapıldı. 

Tonlarca Atık Geri Kazanıldı
Erenköy, Sahrayıcedit ve Caddebostan Mahal-

leleri’ndeki pilot uygulamayla tonlarca atık geri 
dönüştürülerek, ülke ekonomisine yeniden ka-
zandırıldı. Erenköy’de 29 buçuk ton ambalaj atığı 
toplandı. Yaklaşık 5 ayda Caddebostan’da 7,2 ton, 
Sahrayıcedit’te de iki ayda 5 ton geri dönüştürü-
lebilir atık toplandı. Bunun yanı sıra Erenköy’de 
22 ton, Caddebostan’da 45,4 ton, Sahrayıcedit’te 
de 66 ton cam atık toplandı. Genel toplamda 21 
mahalleli ilçenin sadece bu 3 mahallesinde yakla-
şık 375-376 ton atık geri kazanıldı. 

2017’de Suadiye, Bostancı, Koşuyolu, Kozyata-
ğı ve Ondokuz Mayıs Mahalleleri’nde de proje-
nin uygulanacağı belirtildi. 2019’un sonuna ka-
dar bütün mahallelerde bu sistemin uygulanması 
planlanıyor.

İskân Aşamasında İsteniyor
Kadıköy Belediye Meclisi kararınca ruhsat baş-

vuru, iskan aşamasında da Çevre Müdürlüğü’nden 
bir uygunluk raporu verilmesi sözkonusu. Yani, 
bir binaya iskân alınırken, binadaki konut sayı-
sına ve niteliğine göre kumbara miktarı ve hacmi 
belirlenip, müteahhitten atık kumbarası temin 
etmesi, bina projesinde buna bir yer hazırlama-
sı isteniyor. Böylece binanın atık toplama sistemi 
hazır olmuş oluyor.

Okullara Destek
Projenin sosyal sorumluluk tarafı da bulunu-

yor. Kadıköy Belediyesi, toplanan atık miktarın-
dan elde edilen gelirin %10’unu bu mahallelerde-
ki okullara, eğitime destek amacıyla bağışlamayı 
planlanıyor. 

Şule Sümer, “Bu da şu demek. Mahalleli ne ka-
dar çok ambalaj atığı biriktirirse o kadar çok ken-
di mahallesindeki okuldaki eğitime destek vermiş 
olacak. Bizim amacımız herkesin geri dönüşümü 
isteyerek yapması” dedi.

Akıllı Telefon Kolaylığı
Kadıköy Belediyesi, vatandaşların atıklarını 

nasıl değerlendirebileceği konusunda yardımcı 
olacak başka bir çalışmayı da yakında uygulama-
ya koyacak. Hazırlanan program sayesinde akıllı 
telefon veya tabletlerden vatandaşlar bulunduğu 
nokta, konuma göre en yakın atık kumbarasının 
yerini öğrenebilecek. Kadıköy Belediyesi Bilgi İş-
lem Müdürlüğü bu uygulama üzerinde çalışıyor.

(Gazete Kadıköy) 

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9751
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• Hollanda Trenleri Gücünü
   Rüzgardan Alıyor!

Hollandalı demir yolu şirketi NS tarafından 
işletilen tüm elektrikli trenler 1 Ocak 2017 iti-
bariyle enerjisini yalnızca rüzgardan alıyor. Bu 
sayede NS, enerjisinin tamamını rüzgar ile kar-
şılayan dünyanın ilk demir yolu şirketi oldu.

Enerjisini Eneco isimli firmadan sağlayan NS 
günde 600,000 yolcuya hizmet eden 1,200,000 
tren seferini 2018’in sonuna geldiğimizde 
CO2-nötr olarak gerçekleştirecek.

NS ve Eneco arasındaki anlaşma aslında çok 
yakın tarihte, 2015’te imzalandı. Anlaşmaya 
göre hedef 2018 yılına gelindiğinde tüm elekt-
rikli trenlerin %100 rüzgar enerjisi ile çalışma-
sıydı, ancak hedefe 2017’de ulaşıldı. Bu durum 
bize gerçekten niyet edildiğinde nelerin başa-
rılabileceğini çok açık bir şekilde gösteriyor.

Dahası demir yolu firması enerji tüketimi-
ni yıllık %2 oranda azaltmakta kararlı -ki fir-
ma 2005’ten bu yana toplam enerji tüketimini 
%30 oranında azaltmış durumda. Ayrıca, Es-
sent isimli firmayla yaptığı yeni anlaşma saye-
sinde istasyon, bekleme salonları ve ofislerinin 
ısıtmasını biyogaz ile sağlamayı planlayan NS 
yenilenebilir enerji konusunda iddialı.

(Yeşil Gazete)

• 2040’ın Kazananı Rüzgâr Ve Güneş
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Dünya 

Enerji Görünümü 2016 (World Energy Outlook 
2016) raporuna göre, gelecek yıllarda gerçekleşe-
cek küresel enerji sistemindeki büyük dönüşüm-
lerin bir sonucu olarak, 2040 yılında enerji tale-
bi karşılama yarışının kazananları yenilenebilir 
enerji ve doğalgaz olacak.

Rapora göre hükümet politikaları ve enerji 
sektöründeki maliyetlerin düşmesi ile önümüz-
deki 25 yılda yenilenebilir enerji üretimi iki katı-
na çıkacak ve enerji verimliliğinde iyileşme sağ-
lanacak. Doğalgaz rolünü genişletirken kömür ve 
petrolün payları gerilemeye devam edecek.

IEA’nın İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, rapor-
la ilgili açıklamasında “Önümüzdeki 25 yılda do-
ğalgaz, özellikle de rüzgâr ve güneşi net kazanan-
lar olarak görüyoruz” dedi. Birol, “Fakat, küresel 
enerjinin geleceği ile ilgili tek bir hikâye yok. 

Uygulamada devlet politikaları buradan nereye 
gideceğimizi belirleyecek” diye belirtti. Dr. Fa-
tih Birol, “Yenilenebilir enerjiler gelecek yıllarda 
çok büyük ilerleme kaydediyor ancak kazançları 
büyük ölçüde elektrik üretimi ile sınırlı kalıyor. 
Yenilenebilir öykünün bir sonraki sınırı muaz-
zam büyüme potansiyelinin bulunduğu endüstri, 
yapı ve ulaşım sektörlerinde kullanımlarını ge-
nişletmek” ifadelerini kullandı (BirGün).

https://yesilgazete.org/blog/2017/01/07/hollanda-trenleri-gucunu-ruzgardan-aliyor/
https://yesilgazete.org/blog/2017/01/07/hollanda-trenleri-gucunu-ruzgardan-aliyor/
http://www.birgun.net/haber-detay/2040-in-kazanani-ruzgar-ve-gunes-142179.html
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• Kentsel Dönüşümde Yeşil Tasarımlar
Ülkemizde gördüğümüz kentsel dönüşüm ör-

nekleri iş kazalarına açık şantiyeler, tasarlanma-
mış yapılar, rant üzerine düşünülmüş çözümler 
üzerine odaklanırken, dünyada; terkedilmiş, çev-
re ve insan için zararı olan, kullanılmayan, atık 
olmuş yapılar, mekanlar ve bölgelerin tekrar ya-
şama dahil edilmesi ve rehabilitasyonu için kul-
lanılan örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Böyle 
iyi şeyler de oluyormuş diye görebilmek, “kent-
sel dönüşüm” konusuna olan allerjik bakış açımı-
zı bir nebze hafifletebilmek için sizlere lafı çok 
uzatmadan umut verici ve özendirici örnekleri 
anlatmak istiyorum.

ChonGae Nehir Kanalı Parkı
1394 yılında Seul’ün başkent seçilme sebebi 

olan bu nehir Kore’nin siyasi, kültürel ve sosyal 
bir merkeziydi. Tam 450 yıl boyunca atık sular 
doğrudan ChonGae nehrine sızdı. Artan nüfus ve 
sanayileşme ile kirliliği yıllar içinde had safhaya 
ulaşan bu nehir kent için sağlık tehlikesi ve yok-
sulluğun sembolü haline geldi. 1960’lı yılların or-
talarında bir de nehrin üstüne otoyol inşa edildi. 
Gelelim yenilenme hikayesine bir gün Güney ve 
Kuzey Kore’nin gelecekte yeniden birleşmesini 
vurgulamayı hedefleyen bir yarışma açılır. Mik-
young Kim Design’da bu yarışmayı Kuzey ve Gü-
ney Kore’nin 8 ilinin her birinden bağışlanan ye-
rel taşın kullanılması yoluyla bu politik gayreti 
simgeleyen bir kanal restorasyon projesi ile ka-
zanır. Ancak proje sadece barışı simgelediği için 

önemli değil elbet, proje sonunda Seul Belediye-
si, 2005 yılında San Francisco’daki Dünya Tekno-
loji Ağı’ndaki suyolu restorasyon çabaları nede-
niyle Dünya Teknoloji Ödülü’nü kazandı çünkü 
arıtma sistemi, su kalitesini II. Sınıfa getirerek su-
yun güvenli bir şekilde halkla yeniden birleşme-
sini sağladı.

Projenin tamamı, bu alandan daha fazla rüzgar 
geçirebilmek için hava kirliliğini azaltmada etkili 
olmuştur. Nehrin yenilenmesinden önce bu alan-
da varolan ısı tutma sorununu azalttı. Tüm bun-
larla beraber Cheonggyecheon Nehri’nin ekosis-
temi, bölgedeki 213 yeni kuş türü, balık ve diğer 
organizmaları teşvik ederek de restore edildi.

Gas Works Park
Eski bir kömür gazhanesi olan park 1956 yılın-

da Seatle’ın kömürden doğalgaza geçmesiyle işle-
vini yitirmiş. İşlevini yitiren bu tesis atıl kalmasın 
diye Seatle şehri tarafından park yapılmak üzere 
satın alınmış. Piknik merkezi ve eylence alanına 
dönüştürülen bu parkın tasarımını alanında bir 
çok ödüle sahip peyzaj mimarı Richard Haag yap-
mış. Eski bir endüstri binasını çocuklar için par-
lak boyalı bir labirentin bulunduğu ahşap oyun 
barınağına çeviren Haag’ın bu projesi kirlenmiş 
toprak ıslahında çevresel kirleticileri tüketmek 
ve parçalamak için doğal olarak veya bilinçli ola-
rak tanıtılan mikroorganizmaların veya diğer ya-
şam biçimlerinin kullanılması* ile de bir devrim 
niteliği taşıyor.

(Yeşil Gazete / Kübra Köprülüoğlu Aşanlı)
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https://yesilgazete.org/blog/2017/01/07/kentsel-donusumde-yesil-tasarimlar-kubra-kopruluoglu-asanli/
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• Avrupa Yoksullaşıyor!
Siyasi belirsizliklerin arttığı Avrupa’da eko-

nomiyi canlandırma çabaları sürüyor ancak son 
araştırmalar ekonomik yavaşlamanın halkın ce-
bine çoktan yansıdığını gösteriyor. Avrupa Mer-
kez Bankası’nın (ECB) yaptığı bir araştırmaya 
göre Avrupa halkı yoksullaşıyor ve bölgede zen-
gin ve fakir arasındaki uçurum artıyor.

ECB, Hane Halkı Finans ve Tüketim Anketi’nin 
sonuçlarını yayınladı. 18 Euro ülkesi ile Polonya 
ile Macaristan’da 84 bin ailenin katılımıyla yapı-
lan anket, Euro Bölgesi’nde refah düzeyinin de-
ğişimiyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya koydu. So-
nuçlar, büyük finans krizinin birçok Avrupalıyı 
olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini ve hü-
kümetlerin serveti halkın arasında daha çok yay-
maya ya da refahı artırmaya yönelik çabalarının 
yetersiz kaldığına işaret ediyor.

Anketteki bulgulara göre servet dağılımının 
tepesine bakıldığında; hane halkının en zen-

• M.c. Andersen, Kamusal Alanın Adaletsiz Dağılımını Haritalandırıyor
Mikael Colville-Andersen kentlerdeki yaya-

lastikli araç-bisiklet eşitsiz dağılımını ”mekanın 
küstahlığı” olarak adlandırıyor.

Copenhagenize‘in de kurucusu olan kent plan-
cısı Andersen, bu tanımın, geçen yüzyılda kent 
otoriteleri tarafından tasarlanan çoğu dünya şeh-
rine de uyduğunu söylüyor.

Andersen, düyanın 3 farklı şehri, Calgary, Pa-
ris, ve Tokyo‘da, her bir kent kullanıcı grubu-
na ayrılan alanları görselleştirdi. Diyagramlarda, 

otomobiller için kırmızı, yayalar için mavi, bina-
lar için sarı, bisikletliler içinse mor kullanılmış.

Çıkardığı diyagramlar sonrasında belli tespit-
lerde de bulunan Andersen, ölü alan olarak ta-
nımlanan gri alanların bisikletli ve yayalara ko-
layca ayrılabileceğini düşünüyor.

Tokyo’da diğer örneklere nazaran daha adil bir 
kullanıcı dağılımı olduğunu, çapraz yaya geçişi-
nin farklı yönlerden gelen araçlara karşı yayala-
rın görünürlüğünü arttırdığını söylüyor.

(Kot 0)

gin yüzde 10’luk kesimi toplam servetin yüzde 
51.2’sini elinde tutuyor. En dipte ise hane halkı-
nın yüzde 5’lik kesimde ‘negatif servet’ bulunu-
yor yani bu kesimin borcu elindeki paradan fazla.

Bir ülkede milli gelirin dağılımının eşit olup ol-
madığını ölçmeye yarayan Gini katsayı da yüz-
de 68.0’dan yüzde 68.5’e yükselerek, kıtada eşit-
liğin eskisine göre azaldığına işaret etti. ECB’nin 
hesaplamalarına göre 80’inci ve 20’nci persentil 
arasındaki oran yüzde 2.3 artarak 40.1’den 41.0’a 
yükseldi. Ayrıca en zengin yüzde 5’lik dilimdeki 
hane halkının payı yüzde 37.2’den yüzde 37.8’e 
çıktı.

Eğitim durumu arttıkça servetin arttığı da araş-
tırmadaki bir diğer tespit. Sadece ilkokul eğitimi 
olan 54- 54 yaş arasındaki kişilerin serveti 20 bin 
euro civarında olurken, aynı yaş grubunda lisans 
ve lisansüstü eğitim seviyesindekilerde servet 50 
bin euronun üzerine çıkıyor.

(Dünya)

http://www.dunya.com/dunya/avrupa-yoksullasiyor-haberi-344343
http://kot0.com/m-c-andersen-kamusal-alanin-adaletsiz-dagilimini-haritalandiriyor/
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