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Taşyapı’nın Kaçak İnşaat İskanı İptal Edildi
Kadıköy’de Meteoroloji arsası olarak bili-

nen araziye yaptığı 45 katlı 4 gökdelende ruhsa-
ta aykırı toplam dokuz bin metrekare kaçak in-
şaat bulunan Taşyapı’nın, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan aldığı iskan mahkeme tarafından 
iptal edildi.

Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından tespit 
edilen kaçak inşaatla ilgili işlem yapılmış ve bu 
kusurların giderilmesi istenmişti. Taşyapı 9 bin 
metrekare kaçak inşaat ile ilgili herhangi bir işlem 
yapmadığı gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
başvurarak iskan ruhsatı almıştı. Bakanlıktan alı-
nan iskan ruhsatına itiraz eden Kadıköy Beledi-
yesi konuyu yargıya taşıdı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava 
Dairesi’nde görülen davada mahkeme Kadıköy 
Belediye’sinin haklılığına hükmederek yürüt-
meyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdur-
ma kararının ardından İstanbul 3. Bölge İdare 
Mahkemesi’nde görülen  davada Taşyapı’nın usu-
lüne aykırı olarak yaptığı 9 bin metrekarelik inşa-
ata verilen iskanın iptal edilmesine karar verildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:”Belediye tarafın-
dan taşınmaz üzerinde yapılan denetimlerde ruh-
sata aykırılıkların tespit edildiği ve yapı tatil tu-
tanaklarının tanzim edildiği, bu doğrultuda para 
cezalarının ve yıkım kararlarının verildiği bu iş-
lemlere karşı açılan davaların reddedildiği açık 
olup, yapı ruhsatının Çevre Bakanlığı birimlerin-
ce düzenlenebilmesi için talebin yönetmelik hük-
mü gereği mevzuata uygun koşulların gerçekleş-
mesi durumunda mümkün iken, davacı belediye 
tarafından tespit edilen eksikliklerin giderimeme-
sine karşı davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
verilen davaya konu tadilat ruhsatı ve yapı kul-
lanma izin belgesinde yasal isabet görülmemiştir.”

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen ruh-
satın prosedüre uygun olmadığının belirtildiği 
kararda “dava konusu işlemin iptaline karar ve-
rilmiştir” kararı verildi. 

“Hiç Kimse Yurttaşlarımızın Hakkını
Gasp Edemez”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu il-
gili firmanın Kadıköy Belediyesi aleyhine açtığı 
ve bilirkişi raporuyla kazandığı tazminat davası-
nın da bu mahkeme kararında etkili olacağını dü-
şündüğünü belirterek şunları söyledi: “Mahkeme 
9 bin metre kare inşaatın kaçak olduğuna karar 
vererek iskanı iptal etti. Yani ortada Kadıköy Be-
lediyesi tarafından yapılan bir yanlışlık yok. Ka-
çak inşaat var. Bu ayrıcalıklı firma açtığı tazminat 
davasının sonucu olarak Kadıköylülerin kullan-
dığı parklara, camilere haciz gönderdi. Ve sonra 
bunu da ortada belgeler varken bunu inkar etti. 
Biz hukuka inanıyoruz.  Mahkemenin bu kara-
rıyla bizim tazminat davası kararına itirazımızın 
da kabul edilecektir. Bu süre içinde haciz işle-
minden dolayı kamu hizmetlerinde herhangi bir 
aksama olursa bununla ilgili de yasal işlem başla-
tacağız. Bu ülkede hiç kimsenin bize gözdağı ve-
rerek yurttaşlarımızın hakkını gasp etmesine izin 
vermeyeceğiz.”

(Kadikoy.Bel.Tr)

http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/tasyapinin-kacak-insaat-iskani-iptal-edildi
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Türkiye'de birçok ilkin mimarı olan, 1869 yılın-
da kurulan İETT'nin özelleştirilmesi için İBB'nin 
başlattığı çalışma son aşamaya geldi. 4-5 ay önce 
İBB Meclisi'nin ilgili komisyonlarına gelen özel-
leştirme teklifinin kısa süre içinde tamamlana-
rak oylamaya sunulması bekleniyor. Konuyla il-
gili bilgi veren CHP'li Meclis Üyesi İsa Öztürk, 
"Çalışma tam netleşmedi ama geçen hafta İETT, 
hukuk ve ulaşım komisyonlarına sunum yaptı. 
Organizasyon şemasını ve dünyadan örnekler an-
lattılar. Bu ay oylama yapılması bekleniyor" dedi.

Ulaşımdan Çekilemez
Komisyonlara verilen bilgiye göre İETT'deki 3 

bin otobüsün İBB iştiraki olan Otobüs A.Ş'ye dev-
redilecek ve İETT sadece koordinasyon görevi 
yapacak. İsa Öztürk, CHP olarak İETT otobüsle-
rinin İBB'ye devredilmesine karşı olduklarını be-
lirtti. İETT'nin ulaşımdan çekilmesini doğru bul-
madıklarını dile getiren Öztürk, "İstanbul ulaşımı 
denilince akla gelen tarihi bir kurum İETT. Eğer 
uygulamada hata varsa düzeltilmeli. İETT ve İBB 
ulaşımın içinde olmalı. İstanbul gibi bir yerde ta-
şımacılık sadece kâr amaçlı düşünülemez" dedi.

Denetim Dışı Kalacak
İETT'de çalışan binlerce kişi olduğuna dikkat 

çeken Öztürk, onların durumunun da belirsiz ol-

148 Yıllık İETT Özelleştiriliyor

İstanbul Genelinde Bin 854 Durak İhale Edilecek 

duğunu söyledi. Öztürk "İETT'nin içinin boşaltıl-
masını, ulaşımın belediye iştirakleri ile yürütül-
mesini doğru bulmuyoruz. Denetleme açısından 
çok mahsurlu. Belediye kuruluşu olarak İETT, 
Otobüs A.Ş'ye devredildiğinde bir ticari şirkete 
geçtiği için denetim dışı kalıyor" dedi. Halk oto-
büsleri için yeni bir düzenleme yapıldığını dile 
getiren Öztürk, "Bunlara İBB'nin parasal bir yar-
dımı yok. Ücretsiz taşınan yolcu ve öğrenci bilet-
leri onlar için sıkıntı. Devlet ücretsiz taşıma kar-
şılığında ayda 1000 lira para yardımı yapıyor halk 
otobüslerine. Şimdi performansa dayalı bir sistem 
geliyor. Kaç yolcu taşıdıklarına ve hattın uzun-
luğuna göre İBB, halk otobüslerine prim gibi üc-
ret verecek. Ücretsiz taşıdıklarının parasını almış 
olacaklar" dedi (Arkitera).

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 
CHP'li üyelerin itirazları ile kabul edilen karara 
göre, İstanbul'da bulunan bin 854 durağın “mo-
dernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 
20 yıl süreyle intifa hakkının verilmesi" ihale 
edilecek.

“20 Yıllık İhale Yapmaya Hakkımız Var Mı?"
CHP'nin itirazını dile getiren İBB Meclis üye-

si Hakkı Sağlam, “Önümüzdeki 20 yılı kapsaya-
cak şekilde, bu kadar geniş bir süre ile ihale ya-
pılmasına hakkımız var mı? Hukuki olarak olsa 
bile, böyle bir karar etik değil" ifadesini kullandı. 
İETT duraklarının modernizasyonu ile ilgili ihale 
süresinin 5 yıl olması önerisinde bulunan Sağlam, 
“Makul olan 5 yıldır, 8-10 yıla da uzatabilirsiniz. 

Ama 20 yıllık bir yetki verirsek, önümüzdeki dö-
nemi çok ciddi şekilde etkileyecek. 3 ay önceki 
döviz kuru ne, şimdi ne durumda" diye konuştu.

“Kamu Menfaati Açısından Yerinde Olur"
CHP'nin eleştirilerine yanıt veren Ak Parti-

li Hukuk Komisyonu Başkanı Osman Gökçebaş, 
"İhalenin 20 yıl olarak yapılması kamu menfaa-
ti açısından düşünüldüğünde yerindedir. Çünkü 
5-10 yıl olarak ihaleye çıktığınızda gelir daha dü-
şüktür, ama 20 yıl olarak düşündüğünüzde elde 
edeceğiniz gelir daha fazladır" dedi. 

Konuşmaların ardından, CHP'nin ihalenin 5 
yıllık olması yönündeki teklifi oylamaya sunul-
du, kabul edilmedi. İhalenin 20 yıllık yapılması 
ise oy çokluğu ile kabul edildi (DHA).

http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/148-yillik-iett-ozellestiriliyor-1615443/
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'a Uydu 18 Milyon Lira Zarar Etti

Osmangazi Köprüsü'nde İndirim Tahkim'e Gidiyor

İBB, 10 Aralık’ta döviz bozdurma kampanya-
sına katıldı. O zaman 3.36 olan dolar, bugün  [14 
Ocak] 3.80’i gördü. Kur farkından dolayı İBB’nin 
zararı 18 milyona yaklaştı. İBB Meclisi’ne önceki 
gün tartışma yaratan bir teklif geldi. Ülke gene-
linde bir dizi ekonomik tedbir alındığı belirtilen 
teklifte, ihalelerde TL sistemine geçildiği anım-
satıldı. Kamu kurum ve kuruluşların, ellerinde-
ki mali kaynakları, kamu bankalarında tuttuğu 
ve faizlerin düşürüldüğü anlatıldı. Bu durumdan 
hareketle İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Tica-
ret Anonim Şirketi’nin (İGDAŞ), ‘kamu banka-
larında değerlendirilmek zorunda olduğu nakit 
kaynaklarının İBB projelerinde değerlendirilmek 
üzere borç alınması düşünüldüğü’ ifade edildi. 
İGDAŞ’tan kamu bankalarıyla aynı faizle 1 mil-
yar TL borç istendi. Teklif, CHP’li Meclis üyele-
rinin ret oyuna karşın, AKP’li Meclis üyelerinin 
oylarıyla kabul edildi.

İzmit Körfezi geçişinin iki önemli oyun-
cusu Otoyol A.Ş. ve İDO, ABD'nin başkenti 
Washington’da yargıya taşınıyor. İDO’nun İngi-
liz ortağı Souter Investments, Osmangazi Köprü-
sü'ndeki son indirimin sözleşmelere aykırı oldu-
ğunu iddia ederek Tahkim'e gidiyor.

Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretinde in-
dirim Marmara Denizi'ndeki iki yakayı birbiri-
ne bağlayan Osmangazi Köprüsü ve İDO arasın-
daki rekabet mahkemeye taşınıyor. Yılbaşında 
Osmangazi Köprüsü'nde fiyatların düşürülme-
sinin ardından geçişler yüzde 30 artınca İstan-
bul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), fiyat indirimi-
ni Washington'da mahkemeye taşıma kararı aldı. 
Konunun yurtdışında mahkemeye taşınma sebe-
bi ise İDO'nun yabancı ortağı Souter Investments 
oldu. İDO'da yüzde 30 oranında pay sahibi olan 
İngiltere merkezli şirket, köprü geçişlerinde her-
hangi bir indirim yapılmasının imzalanan sözleş-
melere aykırı olduğunu iddia etti. 

Hazırlığını Tamamladı
Otoyol A.Ş. tarafından işletilen Osmangazi 

Köprüsü'nün geçiş ücretinin 42 dolar (121 TL) 
olması gerektiğini ancak bu rakamın 18 dolara 
(64 lira) çekildiğini belirten Souter Investments, 

‘Doğalgaz Faturaları Düşsün’
Teklife karşı çıkan CHP’li Meclis üyesi Tarık 

Balyalı “İBB zaten 41 milyon dolar bozdurmuş-
tu. 18 milyon lira kur farkı nedeniyle zararda. Za-
ten 6 milyar 400 milyon lira dış borcu var. Hesap-
larında borçlarını ödemek için tuttuğu parayı da 
bozdurdu. Borcunu TL’ye de çeviremiyor. Gene o 
parayla dolar alacak. Bir de şimdi İGDAŞ’tan borç 
alıyor. Niye aldığı da belli değil. Eğer İGDAŞ’ın 
böyle bir kaynağı varsa doğalgaz faturalarına yan-
sısın. Sonuçta kamu şirketi” dedi (Cumhuriyet).

uluslararası tahkim mahkemelerine önbaşvuru-
da bulundu. Dava dosyasında sadece Osmangazi 
Köprüsü'ndeki indirimler de yer almıyor. İngiliz 
şirketin, İDO'nun en kârlı rotalarında başka fir-
maların sefer yapmasına izin verilmesi gibi konu-
ları da ihale şartnamesine aykırılık gerekçesiyle 
dava dosyasına eklediği öğrenildi.

'İhalede Bize Garanti Verilmişti'
Washington'daki davayı İDO'nun ana hisseda-

rı olan Tepe- Akfen grubun yöneticileri de doğ-
rulayarak, şu açıklamayı yaptılar: "Davayı biz de-
ğil yabancı ortağımız açıyor. 2011'de gerçekleşen 
İDO ihalesine girerken konsorsiyum üyelerine 
köprünün geçiş ücretinin 42 dolar + KDV garanti 
edildi. Biz de bu garantiyi alarak özelleştirmede 
yüksek fiyatlara çıktık" (Hürriyet).

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/660322/istanbul_Buyuksehir_Belediyesi__Erdogan_a_uydu_18_milyon_lira_zarar_etti.html
http://www.hurriyet.com.tr/osmangazi-koprusunde-indirim-tahkime-gidiyor-40333816
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İstiklal Caddesi’nde açık kazıya son verecek 
altyapı sistemi kurulumu, zemini sürekli parça-
layan Nostaljik Tramvay Hattına Elastomer (kau-
çuk) yapıda titreşimi sönümleyici madde ile kap-
lı yeni raylar ve darbelere dayanımlı, 10x15x30 
cm ölçekli Doğal Granit Taş döşeme çalışması 
başladı.

Yağmursuyu ve atıksu kanalları, açık kazı ile 
değil, boru itme teknolojisi ile yerin 5 metre al-
tından yapılıyor.

Çalışmalar; sirkülasyonun azaldığı 02:00–11:00 
arasında yapılacak. Etaplama halinde yürütüle-

İstiklal Caddesi'nde Düzenleme
cek çalışmalarda; Altyapı döşemesinde 150 met-
relik, Nostaljik Tramvay Hattı için 100 metrelik 
etaplamalar olacak.

Nostaljik Tramvay Hattında, söküm çalışmaları 
tamamlanan kısımlar geçici olarak betonlanacak, 
böylece yaya ve araç geçişi aksamayacak.

Çalışma ile, İstiklal Caddesi’nde gelecekteki 
olası altyapı çalışmalarında kazı yapılmasına son 
verecek, toplamda 100 bin metre ve yüksek ba-
sınç dayanımlı 70 adet koruge boru döşenecek, 
310 adet yeni yaklaşım Bacası-Menhol yapılacak.

(İBB)

Dolmabahçe-Ortaköy Arasında Yer Altına İmar İzni Verildi
İstanbul’un önemli turistik ve hafıza mekan-

larından Dolmabahçe ile Ortaköy arasında bulu-
nan alanda yer altına imar izni verildi.

İstanbul büyükşehir belediye(İBB) meclisin-
de, söz konusu bölge için yapılan 1/5 ölçekli imar 
planı oy çokluğuyla kabul edildi.

Plan kapsamında Boğaz boyunca uzanan ve kat 
yükseklikleri sınırlı olan binalarda yerin iki kat 
altına kadar inilmesine onay verildi.

Ameliyathane De Yapılabilecek, Mescit De
Buna göre yer altına otel, özel okul, hastane 

ve özel sosyal kültürel tesis binalarının birinci 
ve ikinci bodrum katlarında konferans salonu, ti-
yatro, müze, sanat galerisi, ameliyathane, morg, 
yoğun bakım ünitesi, balo salonu, mescit, yüz-
me havuzu, kütüphane, teknik odalar gibi birçok 
yapı inşa edilebilecek.

İBB, turizmin geliştirilmesini gerekçe göstere-
rek 15 Mayıs 2015 tarihinde turizm tesislerinde-
ki bodrum katları inşaat alanına dahil edilmemesi 
yönünde karar almış, bu uygulama ‘gizli imar affı’ 
olarak yorumlanmıştı.

CHP: Plan Yoğunlaşma Yaratacak
Konuyla ilgili olumsuz yönde oy kullanan İBB 

Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, planın 
bölgede yoğunlaşma getireceğini savunarak şöyle 
konuştu: “Özellikle Boğaz hattında turizm ve sağ-
lık yatırımı da olsa oradaki yoğunlaşmaya olum-
suz katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Eğer tu-
rizm tesisi yeniden yapılacaksa iki kat ilave bir 
tabloyla karşı karşıya kalınacak aynı zamanda yo-
ğunlaşma getirecek. Bunun Boğaz hattında oldu-
ğunu düşünürsek bu tür yoğunlaşmayı çok uygun 
bulmuyoruz” (Diken).

Yatırım Yapan, Mevduat Getiren Yabancıya Türk Vatandaşlığı
Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına 

ilişkin yönetmeliğin Türk vatandaşlarının istis-
nai olarak kazanılmasını düzenleyen 20’nci mad-
desinde yapılan değişiklikle, Türkiye’de belirli 
bir miktarın üzerinde yatırım yapan ve istihdam 
oluşturan veya mevduat bulunduran yabancılara 
Türk vatandaşlığı imkanı getirildi.

Buna göre, Türk vatandaşı olmak isteyen ya-
bancılarda aranan istisnai şartlar şöyle:

En az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı 
yapan,

En az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan,
En az 100 kişilik istihdam oluşturan,
En az 3 milyon dolar mevduatı 3 yıl tutan,
En az 3 milyon liralık devlet borçlanma araçla-

rını 3 yıl elinde tutan kişiler Türk vatandaşlığına 
hak kazanabilecekler (Dünya).

http://www.ibb.istanbul/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=23587#.WHx0D1OLSUn
http://www.diken.com.tr/rant-yerin-dibinde-dolmabahce-ortakoy-arasinda-yer-altina-imar-izni-verildi/
http://www.dunya.com/gundem/yatirim-yapan-mevduat-getiren-yabanciya-turk-vatandasligi-haberi-345415
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"Sur'da Geleneksel Doku Hiçe Sayıldı"

Çanakkale’de Kömür ‘Nefes Kesiyor’

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kuru-
lu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sur Koruma 
Amaçlı Planı’nda yaptığı değişiklik ile ilgili iti-
razlarını Elektrik Mühendisleri Odasında düzen-
ledikleri basın toplantısı ile duyurdu.

Planın Suriçinin tarihi kent dokusu ve sosyal 
yaşamına zarar vereceğini belirten TMMOB İKK 
Sekreteri Mehmet Orak, plan uygulamasının dur-
durulması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-
ne itiraz yaptıklarını açıkladı.

"Geleneksel Doku Hiçe Sayıldı"
Orak, inceledikleri plan değişikliği açıklama 

raporunun dünyaya mal olmuş miras alanı ve 
kentsel dokuda yapılacak her bir müdahalenin 
geri dönüşü olmayacak kayıpları yaratacağını be-
lirterek, şunları söyledi:

“Suriçinde geleneksel tarihi dokunun hiçe sa-
yıldığı, tescilli yapıların görmezden gelindiği, 
mevcut plandaki kentsel donatı alanlarının kal-
dırıldığı, birçok yapının yıkımının öngörüldüğü, 
mahallelerde 6 karakolun inşa edileceği; bu kara-
kolların hem ana akslarla olan hem de kendi ara-
larındaki ulaşım bağlantılarının çok ciddi oranda 
genişletmelerle sağlanacağı ve Suriçinin yıkım-
lardan sonra bugüne ulaşan dokusunun da zarar 
görmesine neden olacak ciddi kararlar mevcut 
dokunun artık bambaşka bir çehreye dönüşeceği 
göstermektedir.”

"Kamu Yararına Aykırı"
Söz konusu değişiklikte planlanan 8 metre yük-

sekliğinde duvarlarla çevrilecek Emniyet Hizmet 
alanları ile Suriçinin savunma odaklı geliştirildi-

ğine dikkat çeken Orak, “Söz konusu plan deği-
şikliği ile Suriçi’nde bulunan eğitim kurumları, 
sağlık alanları, konut ve tescilli yapılar yerine ka-
rakolların inşa edilmesi öngörülmekte. Bu savun-
ma odaklı yaklaşım diğer tüm değerleri göz ardı 
etmekte ve genel şehircilik ilkelerine disiplin-
ler arası planlanan esaslarına ve kamu yararları-
na aykırılık teşkil etmektedir. Yaptığımız tespit-
lere göre yeni açılacak yollar ve karakol alanları 
içerisinde 17 adet tescilli yapı 42 yapı korunma-
ya değer geleneksel yapı olmak üzere toplamda 
976 yapının plan kararı ile yıkımı öngörülmekte-
dir. Tescilli yapıların korunacağı iddia edilen bu 
planda yeni yolların açılacağı ve karakolların inşa 
edilmesine ilişkin alınan kararlara rağmen bu ya-
pıların nasıl korunacağına ilişki bir açıklama bu-
lunmamaktadır. Söz konusu değişikliğin güven-
lik amacıyla yapıldığı açıkça belirtilmiş olup 
Suriçi’nin dünyaya mal olmuş bir miras alanı ol-
duğu ve kentsel dokuda yapılacak her bir müda-
halenin geri dönüşü olmayacak, kayıplar yarata-
cağı tamamen göz ardı edilmiştir” dedi.

(Yapi.Com.Tr)

TEMA Vakfı, Çanakkale ve Biga Yarımadası’nda 
faaliyet gösteren kömürlü termik santralların in-
san sağlığına etkilerini araştırdı. TEMA’nın ra-
poru, Çanakkale’de işletmede olan ve işletmeye 
geçecek kömürlü santralların, ciddi boyutlarda 
hava kirliliğine neden olacaklarını ortaya koyu-
yor. TEMA, Türkiye’nin oksijen deposu Kazdağ-
larına yapılması planlanan Yenice Çırpılar Ter-
mik Santralı Projesi kararının da yeniden gözden 
geçirilmesini istiyor.

TEMA, araştırmasında, termik santralların böl-
gedeki olası etkilerini açıklamak için, uzun erim-
li kirletici taşınımı ve etkilerini saptama modeli 
olan CALPUFF hava kirliliği modelleme sistemi-
ni kullandı. Santrallar, özellikle Bandırma-Ça-
nakkale arasındaki bölge ve Ezine’deki kirlilik 
düzeylerini etkileyecek. Bu bölgelerde, santral-
lardan kaynaklanan emisyonlar hava kirliliğini 
yüzde 50- 150 arasında artırabilecek.

(Cumhuriyet)

http://t24.com.tr/haber/tmmobtan-sur-projesine-itiraz-geleneksel-doku-hice-sayildi,382334
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/657775/Canakkale_de_komur__nefes_kesiyor_.html
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Munzur’a Acele Kamulaştırma
Dersim’in doğa harikası Munzur Vadisi Millî 

Parkı’na yapılması planlanan üç HES inşaatı için 
acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 
HES santrallarının yapımı amacıyla belirlenen 
yer ile ada ve parsellerin Hazine adına tescil edil-
mek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele ka-
mulaştırılması kararının Bakanlar Kurulu tarafın-
dan karar altına alındığı ifade edildi.

Munzur Vadisi Milli Parkı’nda inşa edilmesi 
halinde büyük bir yıkıma neden olacak Konakte-
pe Barajı, Konaktepe HES-1 ve Konaktepe HES-
2’nin yapımı 2011 yılında Danıştay’ın verdiği 
durdurma kararına rağmen devam etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Munzur Vadisi 
Milli Parkı sınırları içerisinde inşa edilmesi plan-
lanan üç HES projesini geçen yıl şubat ayında 
onayladı.

Munzur Vadisi Millî Parkı, Dersim-Ovacık 
arasında uzanan Munzur Vadisi’nde, 42 bin hek-
tarlık bir alan 1971 yılında Milli Park olarak ilan 
edildi. Bu bölgenin milli park olarak ilan edilme-
sinde etken olan başlıca veriler, başta akarsu kay-
nakları ve gözeler olmak üzere zengin doğal veri-
ler, endemik bitki türleri ve yöreye özgü hayvan 
türleri ile zenginleşen bitki örtüsü ve yaban hay-
van varlığıdır.

Munzur Çayı üzerinde yapımına başlanan ve 
planlanan barajlar, HES inşaatları hem Milli Park 
için hem kentte yaşayan insanlar için büyük bir 
tehlike oluşturuyor.

‘Hukuksuzlukta Israr Edilmesin’
Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım söz ko-

nusu acele kamulaştırma kararlarının hukuksuz 

olduğunu savundu. Yıldırım şu ifadeleri kullan-
dı: “Bu kararın hukuki bir dayanağı yok. Danış-
tay İdare Dava Daireler Kurulu ve Danıştay 10. 
Dairesi’nin iki kararı var. Bu kararlarda ÇED sü-
reci tamamlanmadan idari kararlar alınamayaca-
ğı yazılıydı. Buna rağmen inşaat girişimleri baş-
ladı. Biz o girişimleri de mahkemeye taşıdık ve 
o dava devam ediyor. Süreç devam ederken ace-
le kamulaştırma kararı alınması hukuksuzluktur. 
Munzur’u korumada kararlıyız. Hukuksuzlukta 
ısrar edilmesin” (BirGün).

http://www.birgun.net/haber-detay/munzur-a-acele-kamulastirma-143092.html
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İngiltere'de Rüzgar Enerjisi İlk Kez Kömürü Geçti
İngiltere genelinde rüzgar enerjisinin 2016 yı-

lında kömürlü termik santrallardan elde edilen 
enerjiyi geçtiği açıklandı.

İngiltere (Birleşik Krallık) genelindeki rüzgâr 
santralları, 2016 yılında kömür santrallarına göre 
ilk kez bir yılın toplamında daha fazla elektrik 
üretti.

The Guardian'da yer alan habere göre ülke 
genelinde yükselen karbon vergileri nedeniyle 
enerji santralı kapanışları beraberinde kömürde 
çöküşü getirdi. İngiltere'de bu gelişmeye en çok 
yeşil mücadelesi veren ekolojistler sevindi.

Geçen yıl kömür elektrik üretiminde büyük 
pay sahibi üç büyük köprü üssü 2015'te yüz-
de 22.6'dan yüzde 9.2'ye düştü. Rüzgar enerjisi, 
2016 yılında kuşağın yüzde 11.5'ini, 2015'te ise 
yüzde 12'den biraz düşürdü.

Kömür yakıtlı elektrik üretimini 80 yıldaki en 
düşük seviyede gören iklim aktivistleri kömürün 

Küresel Riskler Değişti
2017 Küresel Risk Raporu'na göre daha önce 

küresel gelişmeleri şekillendirecek 3 önemli risk 
olarak çevresel sorunlar, kitle imha silahları ve su 
krizi gösterilirken artık toplumsal eşitsizlik, ku-
tuplaşma ve yoğunlaşan çevresel tehlikeler öne 
çıkıyor.

Dünyanın küresel ölçekte karşı karşıya oldu-
ğu sorunlar önümüzdeki yıllar için ciddi tehdit-
ler içermeye devam ediyor. Çevresel sorunlardan 
politik gelişmelere kadar birçok alanda dünya gi-
derek daha ‘riskli’ bir hal alıyor.

Her ne kadar 2016 yılı konsensus beklentileriy-
le çatışan dramatik siyasi sonuçları ile hatırlan-
sa da Dünya Ekonomi Forumu 2017 Yılı Küresel 
Risk Raporu son 10 yılda düzenli olarak toplum-
sal ve ekonomik risklerin kalıcı bir hale gelerek, 
gerçek dünyanın bozulmasına yol açabileceği yö-
nünde uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Siyasi Aksiyona İhtiyaç Var
Dünya Ekonomi Forumu 2017 Yılı Küresel 

Risk Raporu’nun bulgularına göre; önümüzdeki 
10 yıl içinde küresel gelişmeleri şekillendirecek 
önemli 3 risk ekonomik eşitsizlik, toplumsal ku-

tuplaşma ve yoğunlaşan çevresel tehlikeler olarak 
sıralandı. Bir önceki dönem ilk 3 risk çevresel, 
kitle imha silahları ve su krizi olarak sıralanmıştı.

Bu yılki ankette birbiriyle en bağlantılı iki ris-
kin yüksek yapısal işsizlik veya eksik istihdam ve 
yoğun sosyal istikrarsızlık olduğu görüldü. Farklı 
sektörlerden 750 uzmana sorularak hazırlanan ve 
140 ülkenin incelendiği raporda önümüzdeki 10 
yılda krizlerin ve dalgalanmaların artmasını ön-
lemek adına dünya liderlerinin ortak aksiyonuna 
ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

(Dünya)

çöküşünü, "kilometre taşı" olarak nitelendirdi.
Karbon Brief'in politika editörü Simon Evans 

konuyla ilgili analizinde,"Geçen 12 ayda İngilte-
re elektrik sisteminde rüzgar öne geçti. Birleşik 
Krallık şebekesinde yenilenebilir enerji kaynak-
ları artık söz sahibi" diye yazdı (BirGün).

http://www.birgun.net/haber-detay/ingiltere-de-ruzgar-enerjisi-ilk-kez-komuru-gecti-142887.html
http://www.dunya.com/ekonomi/kuresel-riskler-degisti-haberi-345447
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Almanya’nın Hamburg şehrinde 798 mil-
yon Euro’luk Elbphilharmonie konser binası 11 
Ocak’ta kapılarını açtı.

Mimarlık şirketi Herzog & de Meuron’nun im-
zasını taşıyan Elbe nehrinin kenarına inşa edilen 
konser binası, 2010 yılında açılış yapması bekle-
nirken politik tartışmalardan ve halkın verdiği 
tepkilerden dolayı yavaşlatılmıştı. Konser alanı-
nın inşasına gelen tepkilerin en başında da bina-
nın konumu bulunuyor.

Bina Unesco tarafından koruma altına alınan 
bölgenin hemen dibinde olunca, Hamburg hal-
kı tarafından tepki toplamış ve tepkiler inşaatın 
durması boyutuna kadar gelmişti. İnşa süresini 
Ekim ayında tamamlayan Elbphilharmonie kapı-
larını 11 Ocak’ta gerçekleştirdiği konser ile hal-
ka açtı. Angela Markel’in de katıldığı konserin ev 
sahipliğini de NDR Elbphilharmonie orkestrası 
yaptı.

Dünyanın geleceği kentlerde... Günümüzde 
dünya nüfusunun yarısından fazlası, yani 3.9 mil-
yar insan kentlerde yaşıyor ve bu nüfusun 2050 
yılına kadar ikiye katlanması bekleniyor. Bu bü-
yümeyle birlikte yaşanabilir, adil ve sürdürü-
lebilir şehirler nasıl düzenlenecek? Gerekli sos-
yal ve fiziksel altyapıya nasıl yatırım yapacağız? 
Elinizdeki kitap, insanlık tarihi boyunca şehirle-
rin izlerini sürerken sürdürülebilir kentleşmenin 
esaslarını irdeliyor. Kentsel sürdürülebilirlikte 
biyolojik çeşitliliğin rolü, kent ekonomisi, tüke-
tim ve enerji kullanımı gibi şehirlerin temel ya-
pısal unsurlarını inceliyor. Kitabın 'Kent Profi-
li' bölümlerinde, kentsel sürdürülebilirliği konu 
alan en özgün projelerde çalışan profesyoneller, 
birinci elden deneyimlerini paylaşıyor. Ahmeda-
bad, Freiburg, Şanghay gibi oldukça farklı kentle-
rin başarı öykülerini anlatıyor. Kent sakinlerinin 
şehirlerini iyileştirmek için nasıl harekete geçti-
ğini dile getiriyor.

Dünyanın Durumu 2016: Bir Kent Sürdürüle-
bilir Olabilir mi?, atık yönetiminin zorlukların-

Hamburg’a 798 Milyon Euro’luk Konser Salonu

Dünyanın Durumu 2016:
Bir Kent Sürdürülebilir Olabilir mi?

dan toplu taşımanın geliştirilmesine, halkın karar 
alma süreçlerine katılımına kadar değişik konu-
ları inceliyor.

Toplulukların karşılaştığı büyük zorluklara 
karşı yeni geliştirilen ve umut vaat eden çözüm-
leri keşfederken günümüz kentlerinin anlık gö-
rüntüsünden yarının sürdürülebilir küresel şehir 
vizyonuna doğru nasıl yol alacağımız sorusuna 
odaklanıyor.

Tahmin edilen maliyetin 10 katı maliyetle inşa 
edilen konser salonu çeşitli kesimlerin de tepkisi-
ni topluyor. Salon sadece seçkinler için inşa edil-
miş masraflı bir girişim olmakla eleştiriliyor.

(Ontrava.Com / BBC)
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Kent Meydanında Hamak Evi
Avusturyalı mimarlık ofisi Heri & Sal-

li, Viyana’da kentlilerin vakit geçirdiği  
Museumsquartier‘ın açık alanına hamaklarla do-
natılmış bir yapı inşa etti. Tasarımcılar, tipik ev 
formuna referans veren bu yapıyla, dikeyde uza-
nan bir kamusal alan yaratıyor. İçinde 32 hamak 
bulunan geçici yapı, bulunduğu alanın kamu-
sal alan niteliğine katkıda bulunuyor. Beş kat-
tan oluşan bu strüktür, ziyaretçiler için dinlene-
bilecekleri ve kenti izleyebilecekleri bir mekan 
yaratıyor.

(Kot 0)

Japonya’nın Kültürel İzine Dönüşen Rögar Kapakları
Ülkemizde sokağın kendisine ait objelerin, so-

kağı sokak yapan elemanların farkındalığını çok 
yaşamasak da, kentlere farklı gözle bakan ülke-
lerde sokakla olan ilişkinin ne kadar önemli bir 
farkındalık yarattığını anlayabiliyoruz.

“Drainspotting” böyle bir farkındalığı belgele-
yen çok özel bir kitap. Japonya, rögar kapakla-
rı konusunda oldukça takıntılı bir ülke ve Dra-
inspotting kitabının yaratıcısı Remo Camerota 
bu takıntının peşine düşerek harika bir kitap 
hazırlamış.

Fikir, 1980’lerde, vergi sistemini güçlendirmek 
ve teşvik etmek için Japonya’nın üst düzey bir 
bürokratı tarafından ortaya atılıyor. Belediyele-
rin, kendi sınırları içinde kalan rögar kapakları-
nı tasarlamalarına izin veren teklif; vergi mükel-
lefi halk tarafından vergilerinin boşa gitmediğini, 
vergilerin kent içinde estetik bir öge olarak daha 
görünür bir biçimde kendilerine geri dönebile-
ceğini hisettirmeyi, vergiye ve yatırımlara karşı 
halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Vergi sistemini güçlendirmek için başlayan rö-
gar kapağı yolculuğu şimdilerde Japonya’nın kül-
türel bir izi haline gelmiş.

Japan Ground Manhole Association’ın (Ja-
ponya Rögar Kapakları Topluluğu) –evet böy-

le bir topluluk gerçekten var- ifadesine göre şu 
an Japonya’nın değişik bölgelerinde toplam 6000 
adet rögar kapağı tasarımı bulunmaktadır. Buna 
ek olarak ülkede her yıl rögar kapağı tasarım ya-
rışmaları düzenlenmektedir (Kot 0).

http://kot0.com/kent-meydaninda-hamak-evi/
http://kot0.com/japonyanin-kulturel-izine-donusen-rogar-kapaklari/
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Kent Dokusunu Tek Bir Yapıda
Birleştiren Kolajlar

Kamusal Bir Çatı Parkı

İsveçli grafik sanatçısı Anastasia Savinova, kent 
dokularını tek bir yapıda birleştiren kolajlar yapı-
yor. Sanatçı, ”Genius Loci” adındaki seride, şehir-
lerin karakteristik yapılarını bir araya getirerek, 
bir ev imajı yaratıyor.

Seriye adını veren Genius Loci, Antik Roma’da 
”bir yerin koruyucu ruhu” anlamına geliyor. 
Kentlerdeki dokuyu oluşturan elementleri ve 
farklılıkları gözlemleyen sanatçı, sonrasında bu 
kentleri fotoğraflıyor. Anastasia Savinova, sü-
recin sonunda, ”yerin hissi”ni taşıyan kolajlarla 
ikonik yapılar yaratıyor (Kot 0).

Kopenhag merkezli ofis JAJA Architects, bir 
katlı otoparkın deniz seviyesinden 24 metre yük-
seklikteki çatısında, çocuk oyun alanı tasarladı.

Ofisin Park'n'Play ismini verdiği kamusal me-
kan projesi; hem çocuk oyun alanı, hem de Ko-
penhag Limanı'na bakan bir seyir noktası olma iş-
levini görüyor.

Mimarlık ofisi, Kopenhag'ın yeni konut bölgesi 
Nordhavn'a cephe ve çatı tasarımıyla uyum sağla-
yabilen bir merkezi park alanı oluşturmayı amaç-
lamış. JAJA'nın genç mimarları, ofisin kurucusu 
Kathrin Susanna Gimmel'in deyişiyle, bu uyum 
problemini "sadece alan kaplayan değil, aynı za-
manda alan veren" bir mekan tasarlayarak çöz-
müşler. Sonuçta, gösterişli bir cephe ve 7/24 hal-
ka açık kamusal bir çatı parkı ortaya çıkmış.

İkonik çatı terası, Kopenhag'da birçok insanın 
görebilmek için para ödediği deniz manzarasını 
halka ücretsiz sunuyor.

(Arkitera)

https://kot0.com/kent-dokusunu-tek-bir-yapida-birlestiren-kolajlar/
https://kot0.com/kent-dokusunu-tek-bir-yapida-birlestiren-kolajlar/
http://www.arkitera.com/haber/28233/parknplay
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