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T Ü RK İYE’ DEN H ABERLER
• Kadıköy’deki Kurumlardan Taşyapı’ya Tepki
Göztepe’deki Meteoroloji arsasına ayrıcalıklı
imar hakkı kullanarak dört gökdelen yapan Taşyapı, Kadıköy belediyesine ait camilere, parklara
ve kültür merkezlerine el konulması için icra işlemi başlattı.
Yaptığı 9 bin metrekarelik kaçak alandan kaynaklı Kadıköy belediyesinin yaptığı tespitlerin
kendisini zarara uğrattığını iddia eden Taşyapı belediyeye tazminat davası açmıştı. Tartışmalı
bilirkişi raporuyla davayı kazanan firma belediye taşınmazlarına icra işlemi başlatılması için icra
müdürlüğüne başvurdu.
Kadıköy belediyesine işlerini yavaşlattığı gerekçesiyle tazminat davası açan Taşyapı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından 24’üncü icra
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Kadıköy belediyesinin taşınmazlarına ve banka hesaplarına
el konulmasını istedi.
Öte yandan Kadıköy Kent Konseyi’nin çağrısıyla bir araya gelen 83 kurum yaptıkları basın
açıklamasıyla, Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne
ait camilere, parklara ve kültür merkezlerine
el konulması için başlattığı icra işlemine tepki
gösterdi.
Basın açıklamasını Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer okudu.
Taşyapı’nın başlattığı icra işlemiyle el konul-

mak istenen yerler arasında Fikirtepe Camii, Fikirtepe Yeni Camii, Ali İsmail Korkmaz Parkı,
Moda Parkı, Koşuıyolu Parkı ve Kalamış Gençlik
Merkezi’nin olduğunu söyleyen Yüceer açıklamanın devamında şunlara yer verdi: “Meteoroloji
arazisinin kamu yararı ve şehircilik ilkeleri gözetilmeden Taşyapı’ya devri ve yüksek yoğunlukla
yapılaşmaya açılması aynı zamanda inşaat süreci
baştan sona hukuksuz bir şekilde gerçekleştirmiştir. Kent suçu niteliğindeki bu yapılaşma çevreye, altyapıya, kent dokusuna ve silületine verdiği
zararlar nedeniyle sık sık gündeme gelmekte ve
haklı olarak toplum tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Buna karşın hukukiliği hiçbir şekilde
izah edilemeyecek bilirkişi raporu ve yargı kararı
ihdas edilerek kamu varlıklarına, yurttaşların yaşam değerlerine el koyma cüreti dahi gösterilebilmektedir. Bizler Kadıköy’de yaşayan muhtarlar,
meslek odaları, sendikalar, mahalle dayanışmaları, platformlar, dernekler gibi sivil demokratik
kuruluşlar ve Kadıköy Kent Konseyi olarak; kent
suçu işleyenlerin, kent haklarını gasp edenlerin
hukuksuz yargı kararlarıyla kamu varlıklarına el
koymasını kınıyor ve reddediyoruz. Kadıköy’ümüzü sahip çıkmak, halkın varlıklarını korumak
için kararlı olduğumuzu ve her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı duyuruyoruz.”
(Diken/Evrensel)
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• İstanbul’da 1 Yıllık Hafriyat Bilançosu : 18 Ölüm
getiriyor. İstanbul’da yıllık 40 milyon metreküp
civarında hafriyat çıkıyor. Anadolu Yakası Hafriyatçılar Derneği Genel Sekreteri Asım Gezgin,
“Araçların aşırı büyük, şoförlerin deneyimsiz ve
eğitimsiz olması, bazı yolların dar olması, maddi
olarak zarar etmemek için araçların daha fazla sefer atmasının gerekiyor olması kazaların sayısını
arttırıyor” dedi (Milliyet).

İstanbul’da son 1 yılda en az 18 kişi hafriyat
kamyonlarının karıştığı kazalarda can verdi. Sadece Kadıköy’de yaşanan can kaybı 5.
İstanbul’da devam eden kentsel dönüşüm ve
kentsel yenileme projeleri, pek çok sorunu da
beraberinde getirdi. İstanbul’da 18 ilçede kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bin 300 hektar alan
bulunuyor.
Ölümlü Kazalar Arttı
Başta Kadıköy ve Beyoğlu gibi nüfusun yoğun
olarak ikamet ettiği ilçelerde ilan edilen riskli
alanlar İstanbulluları da yakından etkiliyor.
Kadıköy Kent Dayanışması ilçede her ay yaklaşık 100 binaya inşaat izni verildiğine, birçok mahallenin şantiyeye dönüştüğüne ve kaza riski taşıdığına dikkat çekiyor.
Hızla ilerleyen kentsel dönüşüm ve yenileme
projeleri, alanlardan çıkan hafriyatı taşıyan kamyonların karıştığı ölümlü kazaları da beraberinde

• İstanbul Yeni Yıla Dev Borçla Giriyor

Yeni Yatırım Neredeyse Yok
Balyalı'ya göre, bütçede dikkat çeken bir konu
da arsa satışlarının 2016'ya oranla yüzde 100 artması. 2017 yılında arsa satışlarından beklenen gelir 1 milyar 465 milyon. 2016 yılında bu rakam
sadece 800 milyon liraydı. Satışa çıkarılan arsaların tamamının gelir amaçlı satışa sunulan büyük arsalar olduğuna dikkat çeken Balyalı, “Günü
döndürmek ya da müteahhitlerin parasını ödemek için bu kadar büyük miktarda bir borçlanma
yapmak ve arsa satmak ne kadar doğru” diye sordu. 2016 yılı yatırım bütçesi 8 milyar 365 milyon
liraydı. 2016 yılı yatırım bütçesinin yüzde 36'sı
devam eden yatırımlara, yüzde 64'ü de yeni yatırımlara ayrıldı. 2017 için devam eden yatırımlara
ise bütçenin yüzde 91'i ayrılmış durumda. Yeni
yatırımlara ayrılan pay ise sadece yüzde 9.
İBB'nin 2015'te 936 milyon lira olan Park ve
Bahçeler Daire Başkanlığı'nın bütçesi 2016 yılında 1 milyar 130 milyona, 2017 yılında ise 1 milyar 330 milyona çıktı. Deprem ve Riskli İşler Daire Başkanlığı'na ise bu rakamın sadece 10'da biri
ayrılarak 148 milyon lira olarak belirlendi. Karayolları tünelleri yapımı için ise 1 milyar 255 milyon lira ayrılmış durumda.
(Sözcü)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı
bütçesi; İSKİ, İETT ve şirket ciroları ile birlikte
toplam 42 milyar lira olarak belirlendi. İBB’nin
kendi bütçesi de 18.5 milyar lira olarak açıklandı. Gider bütçesi; 13 milyar 900 milyon liralık gelir tahmini, 4 milyar 600 milyon liralık net
borçlanma ile denkleştirildi. Bu durumda giderlerin yüzde 25’inin borçlanma ile karşılanması
planlanıyor.
İBB Bütçesi'ni analiz eden CHP İBB Plan ve
Bütçe Komisyonu üyesi Mali Müşavir Tarık
Balyalı'nın tespitine göre, belediyenin borçlanma miktarında önceki yıllara göre ciddi bir artış
meydana geldi. İBB 2015 yılında 2.4 milyar, 2016
yılında 3.4 milyar lira borçlanırken bu miktar 2
yılda neredeyse yüzde 100 artarak 4.6 milyar liraya çıktı. 2017 yılı borçlanma miktarının yüzde 60'ı yani 2.8 milyarı yurtdışı borçlanma olarak
gerçekleşecek. Yatırım programına göre 2017 yılında yapılacak tüm büyük yatırımlar için ihtiyaç
duyulan dış kaynak sadece 1 milyar 811 milyon
lira. Balyalı, geriye kalan 1 milyar liralık borcun,
borç ödemek için kullanılacağını kaydetti.
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• Osmangazi Köprüsü’nde İndirim mi Yapıldı?
2016 yılının temmuz ayında açılışı yapılan Osmangazi Köprüsü’yle ilgili tartışmalar bitmiyor.
Geçtiğimiz hafta köprü geçiş ücretinin 65 TL’ye
düşeceğinin müjdelenmesiyle birlikte Yap-İşletDevret modeliyle yapılan köprünün kamu maliyesi açısından yarattığı zarar tekrar gündeme
gelmiş oldu. Söz konusu indirimin köprüye yeterince talep olmamasının ve hazineye yarattığı
yükün tescillenmesi anlamına geldiği birçok uzman tarafından ifade edildi.
Hatırlanacağı gibi, Osmangazi Köprüsü’nün
de içinde olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldı. 4 etaptan
oluşan otoyol projesinin her bir etabı için işletme hakkı 16 yıllık hasılat garantisiyle 22 yıllığına inşaatı yapan firmaya verildi. Etaplardan ilkini
oluşturan ve Osmangazi Köprüsü’nü de kapsayan
Gebze-Orhangazi arası kısım için günlük 40 bin,
Orhangazi-Bursa arasını kapsayan ikinci etap için
günlük 35 bin, Bursa-Balıkesir arasını kapsayan
üçüncü etap için günlük 17 bin ve Balıkesir-İzmir
arasını kapsayan dördüncü etap için ise günlük 23
bin araçlık geçiş garantisi verildi. Bu geçiş miktarlarının altındaki kullanımlarda aradaki fark 16
yıl boyunca hazineden firmaya aktarılacak.
Geçtiğimiz hafta köprü geçiş ücretinde yapılan
indirime dair Cumhuriyet Gazetesi’nden Çiğdem
Toker 1 Ocak 2017 tarihli “Kandırmayın Bizi Sayın Bakan” başlıklı yazısında bazı noktaların altını çizdi. Çiğdem Toker’in yazısının konuyla ilgili
kısmı şöyle:
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, yeni yıl müjdesini (!) vermiş:
“Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinde yüzde 20
indirim yapacağız” Öyle bir açıklama ki; bilmeyeni kandırıyor, bileni yok sayıyor. Hem kandırıp hem yok saydığı için de sahte bir tevazu

içinde “kibir” barındırıyor. Sayın Bakan; bizi ne
kandırabilir, ne de yok sayabilirsiniz? Ne Ulaştırma Bakanlığı bir dükkân, ne de siz indirimle
cebimize para koyuyorsunuz. Ama mademki bu
“indirim” farkını, hükümetinizin yapacağı başka
zamlarla tahsil edip şirkete aktaracağınızı saklıyorsunuz. O zaman biz de gerçekleri -kim bilir
kaçıncı kez- tane tane anlatalım:
İndirim Masalı
65 TL’ye ineceği söylenen o geçişin gerçek tarifesi, bugünkü kurla 145 TL’dir. Osmangazi Köprüsü, “devletin yeterli kaynağı yok” diye, Yapİşlet-Devret modeliyle beş şirkete yaptırıldı.
Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay
şirketleri Otoyol A.Ş.’yi kurdu.
Bakan Arslan’a bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ile köprüyü işletip para kazanan Otoyol A.Ş,
vaktiyle aralarında bir sözleşme imzaladı. Yüce
ve adil devletimiz, otomobil başına “35 dolar +
KDV” tarifesi üzerinden, beş şirkete günde 40 bin
araç için garanti verdi.
Bu tarifenin TL karşılığı, köprünün hizmete açıldığı Temmuz 2016’da, 121 TL’ydi. İlk göz
boyama o tarihte yapıldı. “Yüzde 25 indirimle
açıyoruz” denerek geçiş ücreti 90 TL olarak belirlendi. Aradaki 30 TL’yi, Hazine’nin şirkete zaten ödemek zorunda olduğu bilgisi saklandı. “35
dolar+KDV” ve 40 bin araç garantisi sözleşmede
yazdığı müddetçe, Bakan Arslan isterse “Geçişi 1
TL’ye düşürdük” desin Otoyol A.Ş.’nin keyfine
bir halel gelmeyecekti. Bu saklandı işte.
Daha açılırken olması gereken tarifenin 30
TL altında geçiş ücreti belirlenen Osmangazi
Köprüsü’nde şimdi bir “indirim” daha yapılacak.
Sözleşmeye göre 145 TL ödemesi gereken otomobiller 65 TL ödeyecek. Araç başına 80 TL fark
da bize değil, Otoyol A.Ş’ye ödenecek. Ve hiçbir
bakan bunu kendi cebinden ödemeyecek.
Dolayısıyla Sayın Bakan, Otoyol A.Ş’ye attığınız imza gereği aktarmak zorunda olduğunuz
farkı, halka indirim diye anlatma hakkınız yok.
Bunu yaparken makbul ve uysal “gazetecilerin”,
bu saçmalığı “müjde” olarak vereceğine güveniyor olabilirsiniz.
Ama biz son ana kadar gerçekleri yazacağız.
(Kadıköy Belediyesi Akademi / Cumhuriyet)
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• 2004'te Yapımına Başlanan Ankara Metrosu 5 Ocak'ta Açılıyor
Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO
Genel Müdürlüğü tarafından 2004'te başlanan
Keçiören Metrosu, 7 Mayıs 2011'de ODTÜ Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
devredilmişti.
Binali Yıldırım, Başbakanlık görevini devraldıktan sonra inşaatının uzun sürmesine gönder-

mede bulunularak, gençler arasında "Aşkımız
Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olan metroya ilişkin, "Üzgünüm, bu arzuyu yerine getiremeyeceğiz. Bu
sene sonu inşallah Ulaştırma Bakanımız ve ekibi Keçiören Metrosu'nu da açmış olacak" şeklinde
açıklamalarda bulunmuştu (Milliyet).

• Validebağ Korusu Korudur, Koru Kalacaktır! / TMMOB Mimarlar Odası
İBB Meclisi'nin 13 Aralık 2016 tarihli oturumunda AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen
yeni rant projeleri arasında Validebağ Korusu ve
çevresi ile ilgili imar planları da yer almaktadır.
Onaylanan planlar henüz askıya çıkmamıştır.
1600'lü yıllardan beri kullanılan Validebağ Korusu, ilk dönemlerden kalan bazı ağaçlar da dahil, 7000 kadar ağacı barındırmaktadır. (...) Otsu
bitkiler ve çeşitli canlı türleri bakımından zenginliğinin yanı sıra tarihi yapıları da barındıran,
Cumhuriyet döneminde verilen işlev ile sosyal
yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan Adile Sultan Korusu, yaygın bilinen adı ile Validebağ Korusu, tescilli yapıların da bulunduğu 354
dönümlük büyüklüğü ile Anadolu yakasındaki en
geniş yeşil alanlardan biridir. 1999 depreminde
afet toplanma alanı olarak çevresindeki beş mahalleye kucak açmıştır.
Taşıdığı tüm bu özellikler nedeniyle İstanbul
III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca, 25 Nisan 1996 tarih ve 8006 sayılı karar ile "Adile Sultan Kasrı ve Abdülaziz Av
Köşkü gibi devrinin önemli mimari özelliklerini
üzerinde bulunduran ve I. grup kültür varlığı olarak tescilli bu binalara ait parselin tümünün korunması gerekli kültür varlığı parseli olması nedeniyle parsel bütününde tesciline, Abdülaziz Av
Köşkü'nün koruma grubunun I. grup olarak belirlenmesine" karar verilmiştir. Aynı kurul inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 16 Temmuz
1999 tarih ve 11088 sayılı kararı ile Validebağ
Korusu'nu "1. derece doğal sit alanı" olarak tespit
ve ilan etmiştir.
Bugün ise İBB Meclisi tarafından onaylanan
1/5000 ölçekli Validebağ Korusu 1. Derece Doğal
Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nâzım İmar

Planında "halka açık rekreasyon amaçlı park ve
doğal gezinti ve yürüyüş alanları" ile "planlama
alanı tamamında 100 m2'yi geçmeyen takılabilir/
sökülebilir müştemilat türü 1 katlı yapılar yapılabilir" hükmü getirilmekte, tahribata yol açacak bu
düzenlemeler yetmezmiş gibi "planlama alanında
kapalı otopark ve yeraltı otopark yapılamaz" denilerek, aslında semt sakinlerince daha önce fiilen engellenmiş olan açık otopark yapılmasının
önünü açan bir düzenleme de getirilmektedir.
Söz konusu plan henüz yürürlüğe girmediği
halde burada öngörülen düzenlemelerin yaşama
geçirilmesi işinin 4 ay öncesinden ihale edilmiş
olması da bir başka hukuk cinayetidir.
İBB Başkanlığınca 8 Ağustos 2016'da "İstanbul Geneli Yeşil Alan, Cadde, Meydan, Sahil Düzenlemeleri ile Deniz Yapıları, Otoparklar ve
Transfer Merkezleri Projelerinin Hazırlanması
işi" Yüksel Proje Uluslararası Anonim Şirketi'ne
ihale edilmiş olup, 24 Ağustos'ta işe başlanmıştır.
Söz konusu yüklenici firmanın "Validebağ Korusu Şehir Parkı Projesi" kapsamında etüt ve fizibilite çalışmalarını yapmak üzere görevlendirilmiş
olduğunu da yine İBB'nin 25 Kasım 2016 tarihli
bir yazışmasından öğrenmiş bulunmaktayız.
(...) Semt sakinlerinin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur.
Validebağ Korusu'nun 1. derece doğal sit alanı
olarak korunması için meslek odası olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu
kamuoyuna duyururuz.
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
29.12.2016
(Mimarist.Org)
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• Sağlıklı Hava Solumuyoruz
Türkiye’nin 80 ilindeki hava kirlilik düzeyi
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) normal kabul
ettiği değerlerin çok üzerinde. Sadece Çankırı’da
kirlilik oranı normal değerlerin altında kalıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kabul ettiği sınır değerleri, örgütün hava kalitesi rehberlerinde
yer alan sınır değerlere göre çok yüksek.
Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği için “görünmez katil” tanımını kullanıyor. Her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümünden hava kirliliği
sorumlu tutuluyor. Örgütün verilerine göre, akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 36, KOAH’a
bağlı ölümlerin yüzde 35’i, inmeye bağlı ölümlerin yüzde 34’ü ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 24’ünün sorumlusu yine hava kirliliği. Halen hava kirliliği ölçümlerinde Dünya
Sağlık Örgütü, AB ve Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın standart değerleri olmak üçere 3
farklı standart var. Örgütün standart değerlerine
göre Türkiye’da hava kirlilik oranının yıllık ortalaması normal değerlerin altında kalan yani havası temiz tek il Çankırı. AB kriterlerine göre temiz
il sayımız 18. Bakanlık kriterlerine göre değerlendirildiğinde havası temiz il sayısı 41’e çıkıyor.
Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Gru-

bu Başkanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, Türkiye’de
hava kirliliğinin son yıllarda giderek attığını söyledi. Türkiye’de 2012 verilerine göre yılda yaklaşık 32 bin 670 kişinin hava kirliliğine bağlı yaşamını kaybettiği tahmin ediliyor (TUİK’e göre
aynı yıl toplam 375 bin kişi öldü). Doç. Dr. Çalışır, Türkiye’de yalnızca kömürlü termik santrallerinin neden olduğu hava kirliliği nedeniyle her
yıl en az 2 bin 876 erken ölüm, 4 bin 311 hastaneye yatış ve 637 bin 643 işgünü kaybı yaşandığını belirtiyor.
Hava kirliliğinin öncelikli çevre sorunu olduğu bölgelere 80 yeni termik santral geldiğini belirten Doç. Dr. Çalışır, şunları söyledi: “Termik
santrallerinin yol açtığı kirlilik de akciğer kanseri, KOAH, astım, akciğerde sertleşme, bronşit, sık
solunum yolu enfeksiyonları, kalp krizi, yetmezliği ve ritm bozukluğu, inme, Alzheimer, gebelik diyabetine yol açıyor. Ayrıca çocuklarda akciğer gelişimini bozuyor, otizme zemin hazırlıyor.
Sperm üretimini bozuyor” (Hürriyet).

• İzmir’deki Askeri Alanların Akıbeti Ne Olacak?
Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, kent merkezindeki askeri alanların konumunun önemini
ve imar yönünden ranta açık alanlar olduğunu
vurgulayan Bakan, “İzmir’deki askeri alanların
plan ve revizyon çalışmalarında, kentin mekânsal
ve işlevsel ihtiyaçları çerçevesinde, kamu yararı ve katılım ilkesi gözetilmeli; toplumsal sorumluluk bilincinden hareketle yapılacak çalışmalar
akla, bilime ve kamu yararına uygun olmalıdır.
Kentsel yaşamın sürdürülebilir gelişimi ve kamu
yararı gözetilerek etkin kullanımı için bu alanların İzmir Büyükşehir Belediyesine devri en uygun seçenektir” demişti.
Yerel yönetim taleplerini de dikkate alacak bir
yöntem...
Gelen cevapta, askeri alanların şehir merkezleri dışına taşınmasına ilişkin teknik ve idari dü-

zeydeki çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Kent dışına taşınacak askeri alanların seçiminde temel kriterlerin oluşturulduğu belirtilerek,
“Askeri alanların kent merkezi içerisindeki konumu, yüzölçümü-büyüklüğü, askeri alanın mevcut
kullanımı (Zırhlı Birlik, Hava Üsleri, Mekanize
Tugaylar vb.) gibi kriterlerin yanında yerel yönetimlerden gelen taleplerin de dikkate alınmasını
sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Askeri alanların büyük bir kısmının
özellikle şehir merkezlerinde ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere şehir parkları, yeşil alanlar
gibi sosyal altyapı olarak düzenlenmesi, yeşil alan
olmaya müsait olmayan yerlerin ise kentsel dönüşüm çalışmaları ile entegre bir biçimde ele alınarak, kent merkezlerinde yoğun kent dokusunun
düşürülmesi için kullanılması planlanmaktadır.
(Yapi.Com.Tr)
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• Elektrik Neden Kesiliyor? EMO Kesintilerden Üç Gün Önce Uyarmıştı
Elektrik neden kesiliyor? İstanbul’da geçen
hafta en çok sorulan sorunun yanıtını kesintiler
başlamadan birkaç gün önce Elektrik Mühendisleri Odası vermişti. Odanın Yönetim Kurulu tarafından, doğalgazla elektrik üreten santrallere gaz
verilememesiyle birlikte baş gösteren elektrik sıkıntısına ilişkin yazılı bir açıklama yapılmıştı.

elektrikte olduğu gibi doğalgazda da arzı planlayamaz noktaya getirdi. Tüketim ayağının zaten
serbest piyasaya bırakılmış olması arz ve talep
arasında denge sağlanmasını zora soktu.
Hükumetin bir yandan doğalgazın ısınma
amaçlı tüketimini yaygınlaştırırken, bu talebi
karşılamaya yönelik gerekli adımları atmaması nedeniyle doğalgazda sıkıntı yaşanması zaten
bekleniyordu.
Doğalgaz talebi ile arzı arasındaki dengeyi kaybeden Türkiye, bu ay doğalgaz ihtiyacını karşılamakta güçlük çeker hale geldi. BOTAŞ; tüm
doğalgaz ile çalışan santrallere verdiği gazda kesinti yapmaya başladı. Önce yüzde 50 ile başlayan kesinti yüzde 90’a ulaştı. Bu durum doğalgaz
santrallerinin devreden çıkmasına yol açarken,
Türkiye’nin elektrik ihtiyacının karşılanmasını
da bıçak sırtı bir dengeye oturttu. Kurulu gücü
artan hidrolik santrallar ve alım garantisi verilen
kömürden elektriğin üretiminin artırılmaya çalışılması gelinen noktada elektrik talebini karşılamada yetersiz kalıyor.
Ancak doğalgaz santrallerinin devreden çıkması yeterli elektrik üretiminin gerçekleştirilememesinin ötesinde sorunlar barındırıyor. Büyük
ölçekli doğalgaz santrallerinin Batı illerinde yoğunlaşmış olması, bu bölgelerdeki yoğun elektrik
talebinin Doğu’dan karşılanması zorunluluğunu
ortaya çıkarıyor. Bu durum iletim hatlarına çok
fazla yüklenilmesine yol açtığı için 31 Mart 2015
tarihinde tüm Türkiye çapında yaşanan karanlığın tekrarlanması riskini beraberinde getiriyor.
Doğalgaz santrallerinin devreden çıkması ile
birlikte su gelirlerinin yetersizliği de düşünüldüğünde elektrik üretiminde sıkıntı kaçınılmaz
oldu.
[Açıklamanın tamamı için tıklayınız]
(BirGün)

Elektrik Mühendisleri Odası'nın Açıklaması
Hükümetin plansız bir şekilde yaz saati uygulamasını kalıcılaştırması; kış aylarında havaların
soğumasıyla hem elektrikte hem de doğalgaz tüketiminde artışa yol açtı. Doğalgaz sıkıntısı nedeniyle BOTAŞ’ın elektriği üreten santrallere gaz
verememesi, bu santralları devre dışı bıraktı. Bunun sonucunda Kasım ayında yüzde 37.9 olan
elektriğin üretimindeki doğalgazın payı Aralık
ayında yüzde 31.4’e düştü. Elektrik fiyatları ise
dün (22 Aralık 2016) saat 17:00 itibarıyla 1 megavat saat başına 1169.55 lira ile fahiş bir düzeye
çıktı. Bugün (23 Aralık 2016) için verilen fiyatlar ise bu düzeyi de aşarak, saat 14.00 itibarıyla
1899.99 liraya tırmandı. Türkiye hem elektriğin
pahalılaşması hem de elektrik ihtiyacının karşılanamaması riskiyle karşı karşıya bulunuyor. (...)
Doğalgazın geçen yıl elektrik üretiminde yüzde 37.9 olan payı, bu yılın 11 aylık döneminde
yüzde 33’e düştü.
Kasım ayında hem su gelirleri azaldı, hem de
kış şartları ağırlaşırken, yaz saati uygulaması
elektriğin tüketimini artırıcı etki yaptı. Böylece Kasım 2016’da aylık elektriğin üretiminde doğalgazın payı yüzde 37.9’a yükseldi. Doğalgaz sıkıntısı elektriğin üretim verilerine Aralık ayında
yansımaya başladı. Doğalgazdan elektriğin üretiminde dün (22 Aralık 2016) itibarıyla büyük bir
düşüş gerçekleşti. TEİAŞ’ın günlük üretim verilerine göre 14 Aralık’tan itibaren elektriğin üretiminde doğalgazın payı yüzde 30’un altına indi.
Doğalgazdan elektrik üretimi 21 Aralık’ta yüzde 20.6’ya, 22 Aralık’ta ise yüzde 17.4’e kadar
geriledi.
Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da özelleştirme ve serbestleştirme sürecinin izlenmesi planlamanın tamamen rafa kaldırılmasına neden oldu.
Yurtdışından doğalgaz alım kontratlarının serbestleştirme sürecine dahil edilmesi, Türkiye’yi
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• Öğrencinin Çamaşır Derdine Son!
Kadıköy Belediyesi’nin Marmara Üniversitesi
Göztepe yerleşkesine inşa ettiği çamaşırhanede,
öğrenciler ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayıp
kurutuyor, hatta ütüsünü yapabiliyor.
Hem yıkaması hem kurutması hem de deterjanı ücretsiz. Üstelik kurutma ve ütüsü de cabası. Binlerce öğrencinin öğrenim gördüğü
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nde
Kadıköy Belediyesi tarafından öğrenciler için yapılan çamaşırhane büyük beğeni topladı. Kadıköy Belediyesi’nin 3 adet yüksek yıkama kapasiteli çamaşır makinesi, 2 adet kurutma makinesi
ve ütü seti ile öğrencilerin hizmetine sunduğu çamaşırhane, öğrencilerin çamaşır sorunu yaşamaması için hem hafta içi hem de hafta sonu 08.00
ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Taban
oturumu yaklaşık 40 metrekare olarak planlanan

kutu gibi çamaşırhane, prefabrik yapı olarak inşa
edildi.
İnşa edilen çamaşırhanede, çamaşırlar yıkanırken geçen zamanın verimli değerlendirilmesi de
amaçlanıyor. Bu amaçla projede önemli bir ayrıntı da düşünülmüş. Çamaşırhanenin bekleme
odasında bilgisayar bulundurulması da gündemde. Böylece öğrencilerin, çamaşırlar yıkanırken,
bilgisayar ve internet kullanabilmesi, ödevlerini
yapabilmesi hatta dersine yetişmesi de mümkün.
(Gazete Kadıköy)

• Kadıköy İçin Bir Taksi Durağı Önerisi

rülüyor. Bu anlamda yakın bir gelecekte taksi
duraklarının internet üzerinde çalışan ağlar ve
programlarla yerini farklı ve yeni yapılanmalara
bırakabileceği düşünülebilir.
Ancak taksi duraklarının İstanbul gibi kentler
özelinde mahalle ve semt ölçeğindeki etkisi ve
gücü düşünüldüğünde, taksi duraklarını birer çekim merkezi ve iletişim odağı olarak düşünmek
mümkün. Bu yaklaşım çerçevesinde şekillenen
öneri, Kadıköy'de mahalle ve semt ölçeğindeki taksi duraklarını yeniden üreten temel donatı ve gereksinimleri optimumda bünyesinde toplayan sökülüp takılabilir, basit ve ucuz bir yapı
önerisidir. Öneri, taksi durağına ilişkin gündelik yaşantının zeminde boşaltılan alanın kent ve
durağın ortaklaşa kullanabildiği bir yarı kamusal
alana dönüştürülmesi fikri ile biçimleniyor. Yapı
böylelikle digital medya, turistik informasyon ve
reklam gibi mecralara hizmet edebilen bir ara
mekan üretiyor (Arkitera).

Mimar Hakan Tüzün Şengün, Tasarım Atölyesi Kadıköy için Kadıköy Belediyesi'nin D-100 Karayolu sınırındaki taksi duraklarını dönüştürmeyi
hedefleyen bir model tasarladı. Şengün'ün önerisinde, genellikle derme çatma yapılardan oluşan
taksi duraklarının, bir kentsel donatı olarak kullanılma ihtimali öne çıkıyor.
Dört farklı tipte tasarlanan TX, kolayca sökülüp takılabilen, esnek plan çözümlerine imkan tanıyan, pratik, ucuz bir taksi durağı modeli. Taksi
duraklarını, atıl bir mekan olmaktan kurtararak
bir kentsel çekim merkezi olarak yorumlayan
proje, yalnızca taksiciler tarafından kullanılmayan; aynı zamanda semtin gündelik yaşamına dahil olan taksi durakları sunuyor.
Mimar, projeyi şöyle anlatıyor:
Metropol ölçeğinde kentlerin yerleşik taksi duraklarına olan ihtiyacı zamanla azalacak gibi gö-
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• Çin Yıllık Kömür Kapasitesini 800 Milyon Ton Azaltacak
Çin hükümeti, yıllık kömür kapasitesinin
2020 yılına kadar 800 milyon ton azaltılacağını
duyurdu.
Konan hedefe rağmen, ülkenin kömür üretiminin 2015'deki rakam olan 3.75 milyar tondan,
2020 yılında 3.9 milyar tona yükselmesi beklenirken, uygulamaya konacak planın kömür üretiminde güvenliği ve verimliliği, çevreye verilen
zararın azaltılmasını hedeflediği açıklandı.
Xinhua'nın haberine göre, düşük kapasiteli
madenlerin kapatılması beklenirken, Çin'de kömür talebindeki artışın da azalmakta olduğu aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl 3.96 milyar ton kömür
kullanılırken, bu yıl 4.1 milyar ton kullanıldığı
belirtiliyor.
Çin'in enerji tüketiminin yıllık %3 arttığı, geçtiğimiz yıllarda bu rakamın %10 civarında olduğu bildiriliyor.
Çin, elektriğinin %60'ını kömürden sağlıyor.
(Sol)

• Artık Güneş Enerjisinden Elektrik Üretmek Daha Ucuz

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tarafından açıklanan verilere göre güneş panelleri
ile elektrik enerjisi üretmek artık rüzgar enerjisi
ile elektrik enerjisi üretmekten daha ucuza mal
oluyor.
Uzmanlara göre önümüzdeki 1o yıl içerisinde kömür ve doğal gazdan elde edilecek elektrik
enerjisi en üst seviyeye ulaşabilir çünkü o zamana
kadar güneş enerjisi yatırımları artık onları devreden çıkarmaya başlayabilecek.
BNEF‘den Ethan Zindler Bloomberg’e verdiği
demeçte şöyle diyor: “Güneş enerjisi yatırımları
sıfırdan -gerçekten sıfırdan- 5 yıl içerisinde çok
büyük ilerleme kaydetti. Bu ilerlemenin büyük
bir kısmı güneş enerjisine inanılmaz yatırımlar
yapan Çin’den ve onun diğer gelişmekte olan ülkelere yaptığı yatırımlardan kaynaklanıyor.”
Gelişmekte olan ülkelerin yaptığı yatırımlar da
azımsanamayacak kadar fazla. 2015 yılında gelişmekte olan ülkeler 154.1 milyar dolar yatırım yaparken bu alanda gelişmiş ülkeler 153.7 milyar
dolar yatırım yapmışlar. Yenilenebilir enerjide
gelişmekte olan ülkelerin öncü olmaya devam etmesi bekleniyor.
(Enerji Enstitüsü)
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• Ormanlık Alanda Kırsal Konut Tasarımı
Amerikalı stüdyo Salmela Architect, koyu gri ahşap duvarları ve beyaz çerçeveli pencereleri olan istiflenmiş birimlerle kırsal tarzda bir konut tasarladı.
Hyytinen isimli proje, Kuzey Minnesota'da, Vermilion Gölü'ne doğru hafifçe eğimlenen ormanlık bir
alanda yer alıyor.
İç mekanda, duvar ve tavanlarda; yerel olarak tedarik edilmiş, koyu gri zemin karolarıyla kontrast oluşturan açık renkli ahşap kullanılmış.
Engebeli Kuzey Minnesota bölgesinde taş duvarların, basamakların ve yolların harika bir sıcaklık ve
bağlamsal uygunluk sağladığını düşünen ofis, yapının
dış kısmına, evi kıyı şeridine ve kayıkhaneye bağlayan bir dizi taş merdiven eklemiş (Arkitera).

• Net-Zero Binalar
Dominik Cumhuriyetinde yeni tasarlanmış sürdürülebilir enerji santralleri yeni nesil sürdürülebilir binalar için öncülük ediyor. Bu kompleks, dört rüzgar
türbini ile Amerika’daki en büyük bütünleşik rüzgar
enerjisi sistemine sahip binası olma özelliğini taşıyor.
Bina “net-zero” enerji yani tüm enerjisini kendi bünyesinde üretebilme özelliğine sahip.
Bu kompleks, tipik bir enerji santrali veya bina değil. Rüzgar, güneş ve jeotermal enerjiyi kullanarak temiz enerji üreten ve bünyesinde evler, ofisler ve hatta bir de spa bulunduran bir kompleks. Hem büyük
bir enerji santrali hem de bir yaşam alanı diyebiliriz. Exosphere adı verilen bu bina RA+D tarafından
tasarlanmış.
Dominik Cumhuriyeti tarafından yakın zamanda onaylanan bu bina sadece birbirinden farklı enerji kaynağı aracılığıyla ürettiği enerji dolayısıyla değil
kullanılan boyasından ışık kaynaklarına ve hatta yağmur suyunu biriktirip içilebilir hale getirmesiyle de
“sürdürülebilir bina” ismini sonuna kadar hak ettiğini gösteriyor.
2020 yılında bitirilmesi hedeflenen bu bina tüm
enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan bir yaşam kompleksi olarak hem Amerika kıtası için hem de dünya için büyük bir öncü olacak
diyebiliriz.
(Webrazzi.Com)
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• Israels Plads
Israels Plads'ın yenilenmesi için 2008'de açılan bir yarışmada 1. ödülü kazanan COBE'nin
2014'te inşaatı tamamlanan projesi, toplumun
tüm kesimleri için farklı kullanımlar içeren bir
meydan sunuyor.
Projeyi mimarları anlatıyor:
Kopenhag'da tasarlanan Israels Plads, zeminde
katlanmış duran dalgalı yüzeyle uçan halıyı andırıyor. Meydan ya da başka bir deyişle yüzey, iki
dünya arasında "sallanıyor": Kent ve bitişiğindeki
Ørsted Park. Park, yüzeyde yer yer açılmış oyuklardan girerek meydanla iç içe geçiyor. Meydanın doğu ve batı kısmı boyunca uzanan kıvrımlar
oturma alanları oluşturuyor.
Yüzeyde, ziyaretçilerin ilgisini çekecek farklı
özellikler ve kullanımlar yaratıldı: Ağaç tepelerinin altında banklar, N. Zahle's School'a yakın konumda daha alçak yeşil çocuk oyun alanı, spor ve
oyunlar için sahalar ve bir şelale.
(Arkitera)

• Apple Campus 2’Nin Havadan Çekilen Yeni Görüntüleri Yayınlandı
Steve Jobs’un 2011’de Cupertino şehir konseyine bizzat sunduğu Apple’ın uzay gemisi konseptindeki kampüs projesinin (Apple Campus 2) havadan çekilen yeni görüntüsü yayınlandı.
Matthew Roberts’in kameralı insansız hava
aracıyla kaydettiği yeni görüntülere göre Apple
güneş enerjisi panellerinin takriben yüzde 65’ini
tamamlamış. Söz konusu videoda farklı alanlardaki güneş enerjisi panelleri, iç birimlere dönük

çalışmalar ve ağaçlandırma çalışmaları dikkat çekiyor. Apple, güneş enerjisi panelleriyle çalışma
saatleri içinde enerji ihtiyacının yüzde 75’ini karşılamayı hedefliyor.
Bu ay başında kampüs içinde de görüntüleri
çekilen Apple Campus 2’de artık yürüyüş yolları ve bir tünel çalışmasının da ilerlemiş olduğu
görülebiliyor.
(Webrazzi.Com)
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