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TÜRKİYE’DEN HABERLER

Varlık Fonu ‘İflasın İtirafı’

Osmanlı Mirasından TVF’ye

Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, 
Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin 
yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüz-
de 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk 
Telekom’un yüzde 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar 
TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli 
Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Tür-
kiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.

Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üye-
liğine, tartışmalı ekonomik görüşleriyle bilinen 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da 
dahil olduğu isimler atanmıştı.

‘Bu Bir Borçlanma Fonudur’
Meclis’te düzenlediği basın toplantısında 

TVF’nin Türkiye’nin başına dert sardığını savu-
nan Böke, fonun işlevini şöyle özetledi: “Bu ko-
şullarda kurulan bir fon ancak şunu yapabilir: 
Kamu kurumlarını kendine alır, ipotek eder, te-
minat gösterir ve bu ipotek ettiği kamu kurumla-
rı üzerinden borçlanır. Yani kurulan fon, bir kay-
nağı, yatırıma dönüştürme fonu değildir. Kurulan 
fon, kendi üzerine aldığı kamu kaynaklarını ipo-
tek ederek, yani bizim geleceğimizi ipotek ede-
rek, yeniden borçlanma mekanizmasıdır. Bu bir 
borçlanma fonudur, bir varlık fonu değildir.”

154 yıl önce “Ezilen çiftçilerin dertlerine çare 
bulunabilmesi” (kendi sayfasından alıntı) amacıy-
la kurulan Ziraat, Kerkük-Yumurtalık ham petrol 
boru hattı sürecinde kurulan BOTAŞ, yılbaşı ik-
ramiyesi tadında ocakta devredilen Milli Piyan-
go, daha niceleri de beş buçuk ay önce kurulan 
TVF marifetiyle “kâğıt” olacakları günü bekleme-
ye başladı. Kâğıttan kastım “seküritizasyon” de-
dikleri, menkul kıymet haline getirilmesi.

Düne kadar BDDK ve Sayıştay denetiminde 
olan Ziraat Bankası, Başbakan’a bağlı çalışan ve 
bundan böyle -o da muhalefet milletvekillerinin 
zoruyla- konulmuş “bağımsız denetim”e mi tabi 
olacak?

TVF’yi kuran yasanın zamanlama ve usulü, son 
kararların öncü sinyaliydi. Adamakıllı işleyen bir 
yasama gücünün varlığında, kanun tasarısı olarak 

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu ile 
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, 
Ağustos 2016’da kurulmuştu.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amacı ser-
maye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine 
katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkla-
rı ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin et-
mek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak 
etmek olarak açıklanmıştı (Diken).

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, iktidarın 
‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için 
kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünye-
sine katan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) 
kanunla kurulmuş bir aile şirketi olduğunu 
söyledi.

(yani görüşler, müzakereler, etki analizlerinin ar-
dından) gelmesi gerekecek önemdeki bu yapı, ta-
limat üzere olduğu aşikâr 16 iktidar milletvekili-
nin imzasıyla “teklif” olarak gelmişti.

AKP iktidarında Meclis’e gelen “teklif”ler, 
hep acil ihtiyaç ve hız anlamına geldi. 15 Tem-
muz kanlı darbe girişiminin ardından ilan edilen 
OHAL rejiminin ilk sıralardaki önemli yasaların-
dan biri olan TVF’nin teklif olarak gelişi de böy-
lesi bir aciliyet arayışının sonucuydu. Ve nitekim 
bu arayış, teklifin gerekçesinde şöyle özetleni-
yordu: “Otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü 
ve havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı 
projelerine kamu kesimi borcu arttırılmadan fi-
nansman sağlanması.” (...)

Devletin yeterli parası yok gerekçesiyle kurgu-
lanan Yap-İşlet-Devret modelinin devlete fatura-
sının sanılandan ağır olacağını göreceğiz.

(Çiğdem Toker / Cumhuriyet)

http://www.diken.com.tr/chpli-bokeye-gore-varlik-fonu-iflasin-itirafi-esasinda-kanunla-kurulmus-bir-aile-sirketi/
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/671233/Osmanli_mirasindan_TVF_ye.html
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İstanbul’un merkezinde, son kalan ne-
fes alma noktası yeşil alanlar, kıyısından, 
köşesinden azar azar yok ediliyor. Maçka 
Parkı’nın bir bölümü, ‘tünel çıkışı’ tehdi-
diyle karşı karşıya. Fındıklı Parkı’nın sa-
hil kısmı, Martı Projesi için boydan boya 
kapatıldı. Validebağ Korusu ve Roma 
Park da benzer projeler nedeniyle imara 
açılıyor. Belgrad Ormanı da tren tehdidi 
altında.

Maçka Parkı: Tünel Geçecek
Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı- 

Ayazağa tünelleri projesi, Beşiktaş’taki 
Maçka Parkı’ndan geçiyor. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, 
2016 yılının Mayıs ayında oyçokluğuy-
la kabul edilen projenin, 2019’da tamam-
lanması bekleniyor. Parkın içindeki koşu 
parkuru yayalara kapatıldı.

Fındıklı Parkı: ‘Martı’ Yuttu
Kabataş’taki Kentsel Sit Alanı olan Fın-

dıklı Parkı’nın bir kısmı, geçen yıl, Ka-
bataş-Beşiktaş-Mahmutbey metro projesi 
nedeniyle kapatıldı. Çevreciler “Parklar 
şantiye sahası yapılamaz” diyerek alanda 
sayısız eylem yaptı. Şimdi de parkın sa-
hile bakan tarafı, tartışmalı Martı Proje-
si için kapatıldı. Parkın büyük bölümüne 
yeşil bir set çekildi. Martı Projesi için de-
nize çakılan demirler Fındıklı Parkı’nın 
ucuna kadar ulaştı.

Belgrad Ormanı: Dekovil Tehdidi
Belgrad Ormanı, 1. Dünya Savaşı sı-

rasında Karadeniz kıyısından Haliç’teki 
elektrik santralına kömür taşımak ama-
cıyla inşa edilen tarihi dekovil hattı teh-
didi altında. Yeniden planlanan Haliç-
Kemerburgaz dekovil hattının Haliç’in 
bitimindeki Santral İstanbul kampusun-
dan Karadeniz’e doğru giderek, Sadabad, 

İstanbul'un Parkları İşgal Altında

tarihi Kırkçeşme ve Hamidiye Su yollarının bulunduğu 
bölgeden Eğri Kemer, Uzunkemer ve Ayvad Kemer’in al-
tından Göktürk’e ulaşması planlanıyor. Hattın durakla-
rından biri Belgrad Ormanı’nda inşa edilecek. Proje alanı 
Ayvad Bendi mevkiinde yan yana saf tutan ağaçlara, kır-
mızı ve mavi işaret konuldu.

Validebağ: Büfe Bahane, İmar Şahane
1. derece doğal sit alanı olan Üsküdar’daki Valide-

bağ Korusu’nun da küçük bir kısmı imara açıldı. İBB 
Meclisi’ne, geçen aralık ayında, tarihi koruya ilişkin tar-
tışma yaratan bir teklif geldi. Teklif kapsamında 354 dö-
nümlük korunun toplam 100 metrekaresi imara açıldı. 
Korudaki tescilli binalar da planlara işlendi. Koruya artık 
10 metrekareden, sökülüp takılabilir 10 tane büfe, resto-
ran ve benzeri tek katlı yapılar yapılabilecek.

Roma Park: Sosyal Tesis İnadı
Beyoğlu’nun Cihangir semtindeki Sanatkârlar Par-

kı olarak da bilinen Roma Park’a İBB tarafından ‘sosyal 
tesis’ yapılıyor. İBB Meclisi’nde, geçen ay, sosyal tesis 
yapılmasına ilişkin imar plan değişikliği oy çokluğuyla 
kabul edildi. Mahalle sakinleri ise parkın park olarak kal-
masını istiyor.

(Cumhuriyet)

İstanbul’da yurttaşın nefes alma noktası yeşil alanlar birer birer yok ediliyor. Fın-
dıklı Parkı, Validebağ Korusu, Roma Park’ın ardından Belgrad Ormanı tehdit al-
tında. Maçka Parkı’nın bir bölümü de ‘tünel çıkışı’ tehdidiyle karşı karşıya.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/666781/istanbul_un_parklari_isgal_altinda.html
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Marmaray’a entegrasyon için kapatılan Sir-
keci-Halkalı ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki 
hattın yenileme işlemleri yılan hikayesine dön-
dü. 2012’de kapatılan bu hattın projesini İspanyol 
ortaklığı olan OHL firması üstlenmişti. 2 ay önce 
proje OHL Firmasından alınıp Kolin Kanyon 
Cengiz İnşaat’a verildi. Projede çalışan bir işçi, 
“Burası OHL’den alındıktan sonra küçülmeye gi-
diyoruz gerekçesi ile birçok arkadaşım işsiz kaldı” 
diyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendika-
sı Genel Sekreteri İshak Kocabıyık ise, “Bir oto-
parkın veya bir evin bahçesinin duvarı bile yoksa 
Cengiz’e veriliyor” diyerek, bu hatta meydana ge-
lecek herhangi bir işçi katliamına veya tarihi eser 
katliamına karşı takipte olacaklarını söyledi.

Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme-Gebze ara-
sındaki banliyö hatları, Marmaray’a entegrasyon 
kapsamında üç yıl önce kapatılmıştı. Gebze-Hal-
kalı arasında kesintisiz raylı sistem kurulmasını 
hedefleyen entegrasyon çalışmalarının 2015’in 
son aylarında tamamlanması planlanmıştı. İs-
panyol yüklenici OHL firması tasarla-yap mode-
liyle hayata geçecek olan proje için 1 milyar 42 
Euro’luk teklif vermişti. Yüklenici OHL firma-
sı, Ağustos 2014’te, “Bitiremeyeceğiz 400 milyon 
Euro daha verin tamamlarız” diyerek işi durdur-
du. 2015 yılının Mart ayında hattın açılması plan-
lanmasına rağmen, bütçe yetersizliğinden ötürü 
çalışmalar süresiz olarak askıya alındı. 19 Hazi-
ran 2015 tarihinde firmanın sözleşmesi uzatıla-
rak inşaat tekrar başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Habercilik Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
ise projenin 2018’de tamamlanacağını söyledi. 2 
ay önce bu proje OHL firmasından alınarak Kolin 
Kalyon Cengiz İnşaat’a verildi.

‘Takipçisi Olacağız’
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ge-

nel Sekreteri İshak Kocabıyık, ‘şirket değiştirme-
ler çok sık olmaya başladı’ diyerek, bu projenin 

Cengiz İnşaat’a verilmesinin de son zamanla-
rın ‘trend’ haline geldiğini söyleyerek, “Bir evin 
veya otoparkın bahçesi yıkılsa Cengiz İnşaat’a ve-
riliyor, biz bunun takipçisi olacağız” diyor, “Şir-
ket değiştirmeler çok sık olmaya başladı. Bu du-
rum kaynak transferinin başka bir nedeni. Proje 
bir şirkete ihale ediliyor ya da bu şirket bir süre 
sonra bütün hak edişlerini alıp ‘Ya ben bu işi bi-
tiremiyorum süre uzatalım, zaten aldığım fiyat 
çok düşüktü, ihale fiyatını revize edelim’ diyerek 
kaynak transferini gerçekleştiriyorlar. İkincisi 
de projelere firmalar giriyor herhangi bir şekilde 
ihaleyi alıyor ama ondan sonra farklı gerekçelerle 
başka firmalara aktarılıyor. Bütün kaynak trans-
ferleri Cengiz İnşaat üzerinden yapılıyor. Bütün 
kendi sermaye birikimlerini yine Cengiz İnşaat 
üstünden yapıyorlar. Bu anlamda Cengiz İnşaat 
bir simge şirket ve simge isim haline geldi.”

(Duvar / Hacı  Bişkin)

'Otopark Duvarı Yıkılsa Cengiz'e Veriliyor'

Halkalı-Sirkeci Banliyö tren hattı İspanyol yüklenici OHL firmasından alınıp Kolin 
Kanyon Cengiz İnşaat'a verildi. BTS Genel Sekreteri İshak Kocabıyık, "Artık bir 
otoparkın veya bir evin duvarları yıkılsa Cengiz İnşaat'a veriliyor" dedi.

http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/02/04/otopark-duvari-yikilsa-cengize-veriliyor/
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Boğazın Prensi Lüfer, !f İstanbul’da

14 Yıllık AKP İktidarında 83 Kilometrelik ‘Dikey Mimari’

Okyanus bilimi ve deniz biyolojisi üze-
rine çalışmalar yapan yazar, fotoğrafçı ve 
video sanatçısı Mert Gökalp‘in uzun za-
mandır beklenen filmi Lüfer (Bluefish) !f 
İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsa-
mında seyirci ile buluşacak.

(Yeşilist)

“Ben yatay mimariden yanayım” diyen Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurucusu olduğu 
AKP’nin 14 yıllık yönetiminde İstanbul’da 83 ki-
lometre ‘dikey’ inşaat yapıldı.

Erdoğan, “Ben dikey mimariden yana değilim. 
Ben yatay mimariden yanayım. İnsan, toprak-
tan uzak değil; toprağa yakın olarak yaşamalıdır. 
Böyle düşünüyorum. Bugünün Türkiye’si, böyle 
bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak etmi-
yor” demişti.

Ne var ki Erdoğan’ın belediye başkanlığı yap-
tığı 1994’ten bu yana, bir hayli ‘söz sahibi’ ol-
duğu İstanbul’da, yüksek irtifalı binaların hem 
sayısı hem de yükseklik ortalaması arttı. Tıp-
kı Erdoğan’ın kurucusu olduğu AKP’nin iktida-
ra geldiğinden günümüze kadarki süreçte oldu-
ğu gibi…

AKP’nin 14 yıllık döneminde İstanbul’da 1075 
adet ‘47 metre veya daha uzun’ bina yapıldı. 
AKP-öncesi 80 yıllık zamandaki sayı ise 2123’tü. 
Bu yapıların ortalama yükseklik seviyesi aynı pe-
riyotlarda 61 metreden 66 metreye ulaştı. Habe-
re konu 1075 yapının ortalama yüksekliği ise 77 
metre.

Boğaz’daki yapılaşmaya dikkat çeken Erdoğan, 
“Bakıyorsun ki o güzelim Boğaz’da 5, 6, 7 kat bi-
nalar. Nerede bunlar? Ön görünümde. Niye? Ka-
rarlı bir duruş sergilenmediği için bunlar oluyor. 
Şimdi bununla ilgili çok ciddi bir Boğaz yasasının 
yeniden ele alınması, çıkartılması lazım” demişti.

Ancak Boğaz’ın, dolayısıyla da İstanbul’un si-
luetine en büyük darbeyi de yine özellikle son 10 
yılda yükselen gökdelenler vurdu.

AKP öncesi dönemde 24 olan gökdelen sayı-
sı 2016 sonunda 121’i buldu. Erdoğan’ın İstanbul 
belediye başkanlığına başladığı 1994 yılına kadar 
ise sadece dört gökdelen inşa edildi. Bir anlamda 
İstanbul’daki 121 gökdelenin 117’si Erdoğan’ın 
‘söz sahibi’ olduğu dönemde yapıldı.

Yıllar baz alındığında en çok gökdelenin 
2014’te (21) inşa edildiği gözlemlenirken 2012 
(17) ve 2013 (13) yıllarında da çift haneli rakam-
lara ulaşıldı. 2002 öncesi 3218 metre olan toplam 
gökdelen uzunluğu ise şu anda 15341 metre.

(Diken)

http://www.yesilist.com/bogazin-prensi-lufer-f-istanbulda/
http://www.diken.com.tr/istanbul-uzaya-cikti-14-yillik-akp-iktidarinda-83-kilometrelik-dikey-mimari/
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Ayvalık’ta ‘SİT’ Dereceleri Düşürüldü:
Cunda Adası Yapılaşmaya Açılıyor

Ayder Yaylası İmara Açılıyor: TOKİ İhale İçin Gün Verdi

SİT alanlarının iki yıl önce yeniden değerlen-
dirmeye alındığı Ayvalık yapılaşmaya açıldı. Ba-
kanlık, belediyeye gönderdiği yeni planda Cunda 
dahil adaların büyük bölümünde ‘SİT’ dereceleri-
ni düşürdü.

Cunda gibi ender güzelliklere sahip bir adanın 
da bulunduğu ilçede bakanlığın son çalışması hal-
kı ayağa kaldırdı.

Ayvalık’ı 51 Parçaya Böldüler
Çevre ve şehircilik bakanlığı Ayvalık belediye-

sine SİT alanlarıyla ilgili gönderdiği son planda 
birçok alanda yapılaşmaya izin verdi.

Konuyu belediyesi meclisinin şubat ayı toplan-
tısında gündeme getiren Belediye Başkanı Rahmi 
Gençer, “51 bölgeye ayrılan Ayvalık’ta 1’inci de-
rece doğal SİT alanı bölgelerde ve adalarda, SİT 
derecesinin düşürüldüğü ‘Pateriça’da müthiş bir 
değişiklik var” dedi.

“Bu Ayvalık için hayati bir konu” diyen Gençer 
bakanlığın incelemesi hakkında şunları söyledi: 
“Tabiat Parkı olan bölümler Ayvalık’ta korunu-
yor. 22 ada bunun içine dahil fakat bu yeni deği-
şimde bunların büyük bir kısmının imara açılma-
sı için harekete geçilmiş durumda. 1’inci, 2’inci, 
ve 3’üncü derece SİT alanlarının ismi değiştirildi. 
Mutlak, nitelikli ve sürdürülebilir koruma alanla-

rı olarak değerlendirilmiş. Mutlak koruma kırmı-
zı, nitelikli koruma mavi ve sürdürülebilir yeşil 
renkle belirlenmiş.”

“Cunda Adası’nın önemli bölümü yapılaşmaya 
açılmak isteniyor” diyen Ayvalık Tabiat Platfor-
mu üyelerinden Prof. Kerim Alpınar, “Cunda’da 
neredeyse Cundalılara ait arazi kalmadı. Ne hik-
metse daha çok Cunda’da el değiştiren Pateriça 
ve çevresi imara açılmak isteniyor” diye konuştu.

(Diken)

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Ay-
der Yaylası’nı “kentsel dönüşüm ve gelişim pro-
jesi” adı altında imara açılması için TOKİ tarafın-
dan ihale günü verildi.

Koruma amaçlı imar planları hazırlanmayan 
Ayder Yaylası, yıllardır doğal güzelliğini bozan 
kaçak yapılara esir oldu. AKP’li Çamlıhemşin Be-
lediyesi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i 
için yıkım kararı alırken, yapıların yıkımı için 
yapılan ihaleye katılım olmadı.

Rize Valisi Erdoğan Beştaş ise Ayder Yaylası’na 
TOKİ’nin gireceği yönünde açıklama yaptı. 

TOKİ, Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Ve Ge-
lişim Projesi’nin hazırlanması için ön yeterlilik 
ihalesi yapacak. İhale 16 Şubat 2017 günü saat 
11:00’da TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası’nda 

gerçekleşecek.
İhale sürecinin başladığına dair bilgiler de 

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun inter-
net sitesinde yer aldı (Cumhuriyet).

http://www.diken.com.tr/ayvalikta-sit-dereceleri-dusuruldu-cunda-adasi-yapilasmaya-aciliyor/
http://www.diken.com.tr/ayvalikta-sit-dereceleri-dusuruldu-cunda-adasi-yapilasmaya-aciliyor/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/669741/Ayder_Yaylasi_imara_aciliyor__TOKi_ihale_icin_gun_verdi.html


TÜRKİYE’DEN HABERLER

Gençlerin Sanat Mabedi

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde 
iki buçuk aydır kesintisiz eğitim yapılıyor. Ke-
mandan bağlamaya birçok enstrüman eğitimi-
nin verildiği merkezde koro çalışmaları ve drama 
dersleri de var. Üstelik tamamen ücretsiz!

Kadıköy Belediyesi, Acıbadem’de bulunan bir 
asırlık tarihi köşkü aslına uygun restore ede-
rek Gençlik Sanat Merkezi’ne dönüştürmüş-
tü. Dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Ci-
hat Aşkın’ın proje danışmanlığını yaptığı Gençlik 
Sanat Merkezi’nde, müzik ve drama alanlarında 
Türkiye’nin tanınmış ve konusunda uzman eğit-
menleri ders veriyor. 14 yaş üstü her gencin üc-

Belediyeye ‘Yeşil’ Ödül

Bu Destekten “Bal” Damlıyor

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) düzenlediği 
Act Human İnsani Gelişme Zirvesi, 600’den fazla 
kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Zirvede, İN-
GEVin 30 büyükşehirde, nüfusu en yüksek 150 
ilçede; yönetişim, sosyal kapsama, ekonomik du-
rum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre ve ulaşım 
kategorileri altında 50 değişken ile ortaya çıkar-
dığı insani gelişme endeksi raporunun sonuçları 
açıklandı. İstatistiki veri seti, belediye faaliyet ra-
porları, sosyal medya paylaşımları, “gizli müşte-
ri” senaryo sorularına verilen cevaplara bakılarak 
ilçeler 4 kategoriye ayrılarak sunuldu. İndeks sı-
ralamasında 2. olan Kadıköy Belediyesi çok ileri 
olarak nitelendirilen “Yeşil” kategoride bulundu.

(Kadikoy.Bel.Tr)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama 
Kıranlı'da atıl konumda olan bal işleme tesisi-
ni revize ederek bir kez daha üreticilerin yüzünü 
güldürmeyi başardı. Bergama Belediyesi ve İzmir 
Arı Yetiştiricileri Birliği ile imzaladığı protokol 
çerçevesinde Bergama'nın Kıranlı Mahallesi'nde 
yıllardır atıl durumda olan Bal İşleme/ Paketle-
me Tesisi'ni yeniden faaliyete geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, “Köyden kente göçün önlenmesi” ana 
hedefi doğrultusunda kırsalda üreticinin kalkın-
ması ve gelirinin artmasına yönelik çalışmaların-
da yeni bir aşama daha kaydetmiş oldu.

Günlük 2 ton işleme kapasitesine sahip te-
sis, yenilendikten sonra İzmir Arı Yetiştiricileri 
Birliği'ne tahsis edildi. Birlik, İzmir'in Kuzey böl-
gesinde üretilen balları işleyip paketleyerek rafla-
ra sunarken arıcıların emeğini de kazanca dönüş-
türmeye başladı. Üreticiler, hizmete açılan tesis 
sayesinde ürettikleri malın değerinde pazarlan-
ması ve doğal  arı ürünlerinin tüketiciye sağlıklı 
ve ekonomik bir şekilde sunulması olanaklarına 
sahip oldu.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
ve İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği ile yapılan üçlü 
protokolle, Birlik üyesi 1250 üreticiye 2 bin 500 
adet ana arı dağıtımı yapan İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, kentteki bal üreticilerine destek vermek 
için Türkiye'de bir ilk olan mobil eğitim aracını 
da hizmete almıştı (İzmir.Bel.Tr).

retsiz olarak eğitim alabileceği merkezde atölye-
lere kayıtlar devam ediyor.

Kadıköylü gençlerin sosyalleşme ve sanatla bu-
luşma mekânı olan Gençlik Sanat Merkezi’nin 
yöneticisi Yücel Canyaran ile merkezin faaliyet-
ler ve bu zamana dek yapılan eğitimler hakkında 
yapılan söyleşiyi okumak için burayı tıklayabilir-
siniz (Gazete Kadıköy).

http://www.gazetekadikoy.com.tr/yasam/genclerin-sanat-mabedi-h9999.html
http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/belediyeye-yesil-odul
http://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/22234/tr
http://www.gazetekadikoy.com.tr/yasam/genclerin-sanat-mabedi-h9999.html
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Vietnam'da ortaya çıkmamasına ve tamamıy-
la çağdaş bir yenilik olmamasına rağmen, bu mi-
mari yaklaşım son yıllarda Vietnam'da, özellikle 
şehirlerde büyük önem kazanmaya başladı. Her 
ne kadar bu yeşil cepheler belirgin bir görünüşe 
sahip olsalar da yaygınlaşmaları yalnızca estetik 
kaygılardan kaynaklanmıyor. Yeşil cephelerin 
pratikteki faydaları ve sembolik önemi Vietnamlı 
mimarların ilgisini çeken sebeplerin başında yer 
alıyor.

Bir açıdan bakıldığında, asma bahçeler olduk-
ça ekonomik ve çevreye duyarlı bir tasarım ter-
cihi olabiliyor. Bitkilerin yapıya yerleştirilmesi 
görece ucuz olduğu gibi; doğal ışığın ve havalan-
dırmanın iç mekanlara ulaşmasına yardımcı ol-
maları dolayısıyla enerji tasarrufu sağlıyor. Böy-
lece binanın çevreye olan zararı azalmış oluyor. 
Burada yer alan projeler, sürdürülebilirliğin ve 
ulaşılabilirliğin mimaride yalnızca bir arada bu-
lunabildiğini değil; aynı zamanda birbirlerini 
desteklediklerini ortaya koyuyor.

Mimarlar, ayrıca, iç ve dış mekanlar arasında 
benzersiz bir dinamik oluşturmaları dolayısıyla 
yeşil cepheler yaratıyorlar. Bu mekansal ikilik al-
tüst ediliyor ya da en azından gerçek ve sembo-
lik müdahalelerle bozuluyor. Sarkıtılan bitkilerin 
oluşturduğu perdeye yalnızca iç mekanlar maruz 
kalmıyor; doğanın bu işgali, yapının kendisini 
gizleme ve tüketme biçimi olarak benimseniyor.

Bu projelerde bitkilerin gerçeküstü bir şekil-
de sergilenişi projelerin kentsel bir ortamda inşa 
edilmiş olmasıyla daha da çarpıcı bir hal alıyor. 
Vietnam'daki yeşil cephe eğilimi ekonomik ve 
çevresel kaygılardan kaynaklandığı gibi aynı za-
manda son yıllardaki kentsel yayılmaya da bir ya-
nıt niteliğinde. Bu demografik değişim yalnızca 
doğal ekosistemlere zarar vermekle kalmadı aynı 
zamanda pek çok kentsel mekanın istikrarsızlaş-
masına ve terk edilmesine sebep oldu. Bu listede-
ki yeşil cephe örneklerinin birçoğunun yenileme 
projelerinin ya da var olan yapıların yeniden yo-
rumlanmasının bir sonucu olması tesadüf değil. 
Her projedeki bitkiler; yerel tasarım pratiklerini, 

Vietnam'da Yeşil Cepheler

geleneksel ve kolonyal mimariyi, endüstriyelle-
şen bir ulusun değişen peyzajını yeniden düşün-
mek ve canlandırmak için kullanılıyor.

(Arkitera)

Yeşil cephelerin ve asma bahçelerin ülkenin dört bir yanına dağılması Vi-
etnam mimarisinde yaygınlaşan yeni bir eğilimin göstergesi.

http://www.arkitera.com/haber/28311/doga-ile-dolup-tasmak--vietnamda-yesil-cepheler
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İsveç Hükümeti gelecekteki tüm hükümetle-
rin güvenilir bir iklim politikasına sahip olması 
ve sera gazı salınımının 2045 yılına kadar sıfır-
lanmasını hedefleyen yeni bir ‘çerçeve yasa’ tasa-
rısı açıkladı.

Sosyal Demokrat Başbakan Stefan Löfven ve 
Yeşiller Partili İklim Bakanı İsabella Lövin tara-
fından düzenlenen ortak basın toplantısı ile du-
yurulan yasa tasarısının mart ayında mecliste gö-
rüşülmesinin ardından 2018'de yürürlüğe girmesi 
bekleniyor.

Hazırlanan yasa tasarısında, gelecekte göreve 
gelecek her hükümetin çerçeve yasa uyarınca ik-
lim politikası için bir eylem planı geliştirmesi ve 
bu konudaki ilerlemeleri her yıl parlamentoya 
rapor edilmesi öngörülüyor.

Başbakan Stefan Löfven, bu hedeflerin uygu-
lanmaması durumunda parlamentonun sorumlu 
hükümetleri Anayasa Komisyonu’nda sorgulaya-
bileceğini belirtti.

İklim Bakanı İsabella Lövin de "İklim yasası 

İsveç, Sera Gazı Salınımını Sıfıra İndirecek

hükümetlerin saydam bir iklim politikası izleme-
lerini öngörüyor. İklim politikası önceliklerinin 
gözardı edilmesi suç unsuru taşıyacak" diye ko-
nuştu (Dünya).

Bu Rüzgar Gülü, 24 Saatte Bir Evin 20 Yıllık Enerjisini
Karşılayacak Kadar Enerji Üretti!

Danimarka kıyılarında bulunan bir rüzgar 
gülü, 24 saatte 216.000 kilovat enerji üreterek bu 
alanda bir rekor kırdı.

Yaklaşık 219 metre uzunluğunda olan ve 35 
tonluk yaprakları olan devasa rüzgar gülü, 24 sa-
atte 216.000 kilovat enerji üreterek bir enerji üre-
timi rekoru kırdı. Bu enerji, ortalama bir evin 20 
yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir.

Bu rekoru elden eden rüzgar gülü, 
Danimarka’nın Østerild kıyısında yer alıyor. Ves-
tas Wind Systems ve Mitsubishi Heavy Industri-
es tarafından kurulan bir ortak girişim olan MHI 
Vestas Offshore Wind, b rüzgar gülünün 9 me-
gavatlık prototipini 2016 yılının sonunda ortaya 
çıkardı.  V164-8.0 MW isimli bu rüzgar gülü, şir-
ketin 8 megavatlık modelinin hızlandırılmış ver-
siyonu ve uygun rüzgar koşulları altında daha 
fazla enerji üretmeyi sağlıyor.

(Webtekno.Com)

http://www.dunya.com/surdurulebilir-dunya/isvec-sera-gazi-salinimini-sifira-indirecek-haberi-348550
http://www.webtekno.com/bu-ruzgar-gulu-24-saatte-bir-evin-20-yillik-enerjisini-karsilayacak-kadar-enerji-uretti-h24809.html
http://www.webtekno.com/bu-ruzgar-gulu-24-saatte-bir-evin-20-yillik-enerjisini-karsilayacak-kadar-enerji-uretti-h24809.html


DÜNYADAN HABERLER

Danimarka’da Yüzme Havuzlarında Kadınlar İçin
Ayrılan Bölümler Yasaklandı

2017 Avrupa Kültür Başkenti seçilen Aarhus‘ta 
belediye meclisi, yüzme havuzlarında sadece ka-
dın ziyaretçilerin kullanımına ayrılan bölümler 
konusunu masaya yatırdı. Toplantıda 31 meclis 
üyesinden 27’si, havuzların sadece kadınlara tah-
sisinin yasaklanmasını destekledi.

Yasağa, aşırı sağcılar, Hristiyan demokratlar, 
liberaller ve sosyal demokratlar da destek verdi.

Yasakla, kentin Müslümanların yoğun olduğu 
Gellerup semtindeki belediye yüzme havuzunun 
belirli saatlerde kadınlara tahsisi uygulamasına 
son verildi.

Denizlerin Sonu Yaklaşırken:
Norveç’te Balinanın Midesinden 30 Plastik Torba Çıktı

Fukuşima’daki Radyasyon
‘Hayal Bile Edilemeyecek’ Kadar Yüksek Seviyede

Norveç’in Sotra adasında karaya vuran balina-
nın midesinden 30 plastik torba ve çok miktarda 
plastik madde çıktı.

Balinanın karaya vurma nedenini araştıran 
Bergen Üniversitesi zoologlarından Terje Lisle-
vand balinanın midesinde hiçbir yiyecek bula-
madıklarını, bağırsaklarının tümüyle besinden 
mahrum olduğunu belirterek, “Balina muhteme-
len plastikleri yiyecek sanarak yuttu. Plastiklerin 
sindirim sistemini tıkaması sonucu duyduğu acı-
dan dolayı da karaya vurdu” diye konuştu.

Plastik atıkların Norveç, Danimarka ve İngil-

Fukuşima’daki radyasyon seviyesi 2011’deki 
tsunamiden bu yana ulaştığı en yüksek seviyede. 
Elde edilen olağandışı veriler, nükleer santrali iş-
leten Tepco’nun üzerindeki baskıyı arttırıyor.

Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde bir 
reaktörün içerisindeki radyasyon seviyesi, tesis 
yaklaşık 6 yıl önce üçlü bir erime yaşadığından 
bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Olağandışı radyasyon ölçümleri, binlerce işçi-
nin maruz kaldığı riskin altını çiziyor. Tepco’ya 
tesisi kapatması için baskı artıyor, fakat tesis bu-
gün kapatılsa dahi etkilerinden tamamen kurtu-

tere menşeli olduğu, aralarında şekerleme ka-
ğıdı, yiyecek paketi ve çöp torbaları bulunduğu 
belirtildi.

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Vidar Helgesen, 
“Balinanın midesinde bulunanlar denizlerdeki 
üzücü durumu açık olarak ortaya koyuyor. Plas-
tik atıklar muhtemelen dünyanın en hızlı büyü-
yen çevre sorunu. Bu tam bir deniz canavarı ve 
bununla savaşmalıyız” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler çevre raporlarına göre dün-
ya denizlerine her yıl 8 milyon ton plastik atık 
karışıyor (Diken).

Yeni düzenleme çerçevesinde bir dernek ara-
cılığıyla belediyeye başvuru yapılması ve bu-
nun uygun görülmesi halinde çalışma saatleri 
dışında yüzme havuzları belirli gruplara tahsis 
edilebilecek.

Bu arada Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, 
belediyenin kararını tepkiyle karşıladı.

Enstitü yetkilisi Maria Ventegodt Liisberg, ko-
nuya ilişkin yaptığı açıklamada, belediye mecli-
sinin kararının “açıkça ayrımcılık” olabileceğine 
dikkati çekerek, kararın Eşitlik Komisyonuna ta-
şınabileceğini belirtti (Ontrava.Com).

lunması 40 yılı bulacak.
Bazı uzmanlar tarafından “hayal bile edilemez” 

olarak nitelendirilen bu veriler, reaktörün o böl-
gesinde daha önceden ölçülmüş 73 sievertin çok 
üstünde.

Sadece 1 sievertin 1 dozu insanda radyasyon 
hastalığı ve bulantı oluşturmaya yeterli; 5 sievert, 
maruz kalanların yarısını 1 ay içerisinde öldürür-
ken, 1 doz 10 sieverte maruz kalınması durumun-
da ise birkaç hafta içerisinde ölüm kaçınılmaz.

(Gazete Karınca)

https://ontrava.com/danimarkada-yuzme-havuzlarinda-kadinlar-icin-ayrilan-bolumler-yasaklandi
https://ontrava.com/danimarkada-yuzme-havuzlarinda-kadinlar-icin-ayrilan-bolumler-yasaklandi
http://www.diken.com.tr/denizlerin-sonu-yaklasirken-norvecte-balinanin-midesinden-30-plastik-torba-cikti/
http://www.diken.com.tr/denizlerin-sonu-yaklasirken-norvecte-balinanin-midesinden-30-plastik-torba-cikti/
http://gazetekarinca.com/2017/02/fukusimadaki-radyasyon-hayal-bile-edilemeyecek-kadar-yuksek-seviyede/
http://gazetekarinca.com/2017/02/fukusimadaki-radyasyon-hayal-bile-edilemeyecek-kadar-yuksek-seviyede/
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