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TÜRKİYE’DEN HABERLER

“Vatandaşlarımızın Haklarını Savunacağız”

İBB’nin Tenis Kortu Projesi İptal Edildi

Kadıköy’ün en önemli arazilerinden Meteoro-
loji arsasına yaptığı dört gökdelende ruhsata ay-
kırı toplam 9 bin metrekare inşaat yapan Taşyapı, 
Kadıköy Belediyesi’ne “inşaatı hukuka aykırı ve 
keyfi eylemlerle” durdurarak kendisini zarara uğ-
rattığı gerekçesiyle tazminat davası açmıştı. Taş-
yapı firması aynı zamanda Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu’na kendisine “basın yoluyla 
hakaret” ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bu-
lundu. Aykurt Nuhoğlu, 15 Mart Çarşamba günü 
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na giderek Cum-
huriyet Başavcılığı’na ifade verdi.

“Kimseye Hakaret Etmedik”
İfade verdikten sonra Adliye önünde açıklama 

yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu, “Bize açılan bir hakaret davası. Biz bu davayı 
bütün Kadıköylülere açılmış olarak kabul ediyo-
ruz. Kadıköy Belediye Başkanı olarak tüm Kadı-
köylüleri temsil ediyorum. Biz hiç kimseye hiç-
bir şekilde hakaret etmedik. Bir dava söz konusu. 
Bu firma Kadıköylülere 130 milyon TL’lik taz-
minat davası açmıştı. Biz bunun haksız olduğu-
nu düşünerek yüksek mahkemeye itiraz başvuru-
sunda bulunmuştuk. Parklarımıza, camilerimize, 
sosyal tesislerimize haciz getirildi. Bütün bunla-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköylülerin 
dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri 
olan Fenerbahçe sahilini, 7 tenis kortu yapmak 
üzere panellerle çevirmeye başlamıştı. Fenerbah-
çe sahilinde yapılacak yaklaşık 12 bin metreka-
re alanı kapsayan projede 7 adet tenis kortu, idari 
birim ve kafeterya yer alıyordu.  Kadıköy Bele-
diyesi ve Kadıköylülerin görüşü sorulmadan ha-
zırlanan projede, bölgede bulunan 250 civarında 
ağacın kesilme riski vardı ancak son bir gelişmey-
le İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe sa-
hiline yapılacak projeyi iptal etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
projenin iptal edilmesinin sevindirici olduğunu 
belirterek şunları söyledi: "Daha öncede söyledi-

rı vatandaşlarımızla paylaşmak zorundayız. Va-
tandaşlarımızın bir kuruşunu haksız bir şekilde 
bile kimseye veremeyiz. Bu aldığımız yetkiye, 
vicdanımıza ters düşer. Kadıköylülere anlatmaya 
devam edeceğiz. Kamu üzerinde bir baskı oluş-
turulmaya çalışılıyor. Biz Kadıköylüleri temsil 
ediyoruz. Hukuka uygun bir şekilde vatandaşla-
rımızın haklarını sonuna kadar savunacağız” diye 
konuştu.  

“Herkes Hukuka Uymalı”
“Firma ve sahibi ile ilgili kişisel bir problemi-

miz yok” diyen Nuhoğlu, “Hiçbir haberde firma 
ve sahibi hakkında tek kelime söylemedim. Fir-
manın açtığı dava ile üzerimizde baskı oluştu-
rulmaya çalışılıyor. 9 bin metrekarenin üzerin-
de ruhsata aykırı imalatı var. Kadıköy Belediyesi 
bu firmaya 2 milyon liralık ceza kesmişti. Bu ceza 
mahkemeye gitti ve mahkeme firmanın itirazını 
reddetti. Bütün bunları yok sayamayız. Ruhsatlı 
projede belirtilen imalatları yapmakla yükümlü-
sünüz. ‘Ben istediğimi ve fazlasını yaparım’ diye 
bir mantık olmamalı.  Bu ülkede herkes hukuka 
uyacak. Biz hukuka uyduğumuz için hiçbir çe-
kincemiz yok”  dedi (Gazete Kadıköy).

ğimiz gibi bu tür projelerin halkla paylaşılıp, hal-
kın görüşünün alınması gerekir. Bir ihtiyaç varsa 
halkın böyle bir talebi varsa bu elbette değer-
lendirilir. Ama  yurttaşlarımızın dinlenme, spor, 
yürüyüş yapma alanı olarak kullandığı bir alana 
böyle bir inşaat yapmak doğru değil.”

(Gazete Kadıköy)

Kadıköy’deki parklara, camilere, kültür merkezlerine haciz gönderen firma, Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Nuhoğlu Anadolu Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Nuhoğlu, “Biz Kadıköylüleri temsil ediyoruz. Hukuka uygun 
bir şekilde vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız” dedi

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/vatandaslarimizin-haklarini-savunacagiz-h10262.html
http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/ibbnin-tenis-kortu-projesi-iptal-edildi-h10304.html
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Referandum sonrası, kamuyu ödemeler bakı-
mından çok zorlu bir dönem bekliyor. 

Nisan ayının özelliği şu: Yap-İşlet-Devret 
(YİD) kapsamında üç büyük projeyi devreye alan 
hükümet, bizim vergilerimizle müteahhit öde-
melerine başlaycak. 

YİD modeliyle yaptırılan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nde devletin yükümlülüğü nisan ayında 
başlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 
3. Köprü görevli şirketine (İçtaş-Astaldi) günlük 
135 bin aracın geçmesini taahhüt etmişti. 

Sözleşmeye göre şirket kusuru dışındaki her-
hangi bir nedenle, garanti edilen toplam taşıt sayı-
sına ulaşılamaması durumunda, ortaya çıkan gelir 
kaybının, o mali yılın nisan ayı sonuna kadar gö-
revli şirkete ödenmesi gerekiyor. KGM, ödemede 
gecikirse yasal cari faizden sorumlu olacak. 

3. Köprü, 26 Ağustos 2016 tarihinde açıldı. Ge-
çiş ücreti sözleşmeye göre 3 dolar artı KDV. Şu 
anda 11.95 TL uygulanıyor. 

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprüden 110 
bin civarında araç geçtiğini açıklamıştı. (Bu sayı-
nın tutmadığını söyleyenler de var. Ancak bunu 
bir kenara bırakalım.) Bakan’ın verdiği bilgi veri 
alındığında, sözleşmeye göre eksik araç sayısı, 
günlük 25 bin. Bu da şirket için günde 298 bin 
750 TL “gelir kaybı” anlamına geliyor. 

Sözleşmeye göre bu kaybı Karayolları ödeye-
cek. Ödeme nisan sonunda yapılacağına göre, 
köprünün açılış tarihinden bu yana 242 gün geç-
miş olacak. Her gün geçen 110 bin aracın nisan 
sonuna kadar değişmeyeceğini varsaysak bile or-
taya, 72.3 milyon TL’lik bir fatura çıkıyor. Şirke-
tin gelir kaybı denilen şeyin, aslında bizim gelir 
kaybımız olduğu görülüyor değil mi?

Üstelik bu tahmin rakamı, sadece 3. Köprü’ye 
dair. Bu vesileyle YİD modelli yaptırılıp devre-
ye alınan ve araç trafik garantisi verilen projeleri 
anımsayalım: 

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) 26 
Ağustos’ta açıldı. 
KGM’nin trafik garantisi: 135 bin 
Geçiş ücreti: 3 USD + KDV (Ulaştırma Bakanı 
Ahmet Arslan 110 bin araç geçtiğini söyledi. Ek-
sik araç sayısı: Günlük 15 bin) 

Garanti Ödemeleri Başlıyor
Çiğdem Toker

- Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 2016’da açıldı. 
KGM’nin trafik garantisi: 40 bin araç 
Geçiş ücreti : 35 USD + KDV 
(Ulaştırma Bakanı 20 bin araç geçtiğini söyledi: 
Eksik araç sayısı: Günlük 20 bin) 

-Avrasya Tüneli 21 Aralık’ta açıldı. 
KGM’nin trafik garantisi: 68 bin 500 
Geçiş ücreti: 4 USD + KDV (otomobil), 6 USD + 
KDV (minibüs) 
(Ulaştırma Bakanı 24 bin araç geçtiğini söyledi. 
Eksik, 44 bin 500)

***
Sözleşmelere göre gelir kayıplarının çoğu, 

KGM’nin gelirlerinden ödenecek. KGM gelirleri 
de Hazine yardımları, kendisinin işlettiği karayo-
lu ücretleri, şirketlerin ödediği paylardan oluşu-
yor. Şunu bilelim: Referandum nasıl sonuçlanırsa 
sonuçlansın, bütçede kapatılması güç kara delik-
ler oluşmaya başladı.

(Cumhuriyet)

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/703522/Garanti_odemeleri_basliyor.html#
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/703522/Garanti_odemeleri_basliyor.html#
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İklim değişikliği konusundaki küresel haberle-
ri ile tanınan Climate News Network’un yayın-
ladığı habere göre, iklim değişikliği Avrupa’daki 
mega kentleri tehdit ediyor.

Bask İklim Değişikliği Merkezi’nde çalışmaları-
nı yürüten bilim insanları, aralarında İstanbul ve 
İzmir’in de bulunduğu 19 büyük Avrupa kıyı şeh-
rinin karşı karşıya olduğu tehdidi inceledi. Yapı-
lan araştırmaya göre iklim değişikliği yüzünden 
yükselecek olan deniz suları, bu 19 şehirde 2100 
yılında yıllık 40 milyar dolarlık bir hasara neden 
olacak. İstanbul ve İzmir’de ise yılda 15 Milyar 
dolarlık hasar ortaya çıkabilir.

Fosil yakıt kullanımı ve diğer insan aktivitele-
rine bağlı olarak hızla değişen iklim ve artan hava 
sıcaklıkları deniz seviyesinin yükselmesine ne-
den olacak. Dünya’daki karasal alanın sadece beş-
te biri deniz seviyesinden 10 metre yükseklikte, 

Aydos ormanlarında, Aydos Kalesi ve çevre-
si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ya-
pılan imar planı değişikliğiyle imara açıldı. Kar-
tal ile Sultanbeyli ilçeleri arasında uzanan Aydos 
Ormanı’nda günü birlik tesislerin yapılabilmesi 
amacıyla imar planı değişikliği hazırlandı.

Konuyla ilgili şehir plancısı Nuray Çolak, bu 
imar değişikliğinin, 644 sayılı KHK ile yapılan ba-
kanlıklar arası yetki devrinin etkisiyle gerçekleş-
tiğini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’na yetki devriyle, SİT alanları-
na ilişkin kararlarda bu Bakanlığa bağlı kurulan 
Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları etkili 
olmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen "İnsan için 
orman, ekonomi için orman" toplantısı hatırlat-
tılan Çolak şunları söyledi.

“Son dönemde tabiat parkları, milli parklar vd. 
koruma amaçlı alan kararlarının ormanların ya-
pılaşmaya açılması için bir araç olarak kullanıldı-
ğını görüyoruz. Orman alanında yapımı mümkün 
olmayan kullanımlar tabiat parkı ilanı ile müm-

İklim Değişikliği Sahil Kentlerini Vuracak

Aydos’a İmar Düzenlemesi
kün hale getirilmek isteniyor.

“Orman alanları maden sahalarının yanı sıra 
turizmi, eğitim ve spor gibi kullanımlar için de 
yapılaşmaya açılıyor. 'İnsan için orman, ekonomi 
için orman' toplantı başlığı da genel politikanın 
bir örneği… Ormanın, korunması gereken bir 
ekosistem değil, insan ve ekonomi için bir kay-
nak olarak görüldüğü bir politika izleniyor.”

(BiaNet.Org)

fakat dünyanın en büyük şehirleri bu kıyı şeritle-
rinde bulunuyor. Bu bölgeler, 7 milyarlık toplam 
nüfusun onda birine de ev sahipliği yapıyor.

(350Turkiye.Org)

http://350turkiye.org/iklim-degisikligi-sahil-kentlerini-vuracak/
http://bianet.org/bianet/ekoloji/184789-ekonomi-icin-orman-aydos-a-imar-duzenlemesi
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Galataport’ta Başka Bir Dönüşüm Mümkün müydü?

3. Havalimanından Şehir Çıktı

Yıllardır konuşulan ‘Galataport’ projesi sonunda başladı ve 
büyük tartışmaları beraberinde getirdi. İmar izni çıktıktan kısa 
süre sonra kültür varlıkları olan Paket Postanesi ve Karaköy 
Yolcu Salonu’nun yıkılmasıyla, 1200 metrelik sahil şeridinde 
yer alan diğer kültür varlıklarının ve kamuya açık alanların ne 
olacağı sorusu gündeme oturdu. Endüstriyel alanları da kapsa-
yan bölgede dönüşüm nasıl olmalıydı? Uzmanların temel eleş-
tirisi, Türkiye’deki çoğu dönüşüm projesinde olduğu gibi süre-
cin kamu değil sermaye odaklı olması.

Kamuoyunda Galataport olarak bilinen, ‘Salıpazarı Kruvazi-
yer Limanı’ projesi, Fındıklı’daki Deniz Ticaret odası binasın-
dan Karaköy iskelesine kadar uzanan bin 200 metrelik sahil şe-
ridini, 100 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Proje, ilk olarak 
ihaleye çıktığı 2005’ten bugüne epeyce tartışıldı; yargıya taşın-
dı, iptal edildi, değiştirilen Kıyı Kanunu’yla süreç tekrar başla-
tıldı. Neticede 2013’te ihaleyi kazanan Doğuş Grubu ve Bilgili 
Holding ilk kazmayı geçtiğimiz günlerde vurdu. 

Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkılmasıyla Galataport’la ilgi-
li sesler yeniden yükselmeye başladı. Meslek örgütleriyle kent 
hakkı savunucuları, projenin hem kamuya ait olan sahil şeri-

dini turistik tesislerle kapatacak ol-
masını, hem de dolgu olarak inşaat 
temellerine enjekte edilen betonun 
çevre binaların temellerine zarar 
vermesini gündeme getirdi. Galata-
port yetkilileri ise 3 Mart’ta yaptık-
ları açıklamada, yıkılan kültür var-
lıklarıyla ilgili yaptıkları açıklamada 
Karaköy Yolcu Salonu’nun ve Paket 
Postanesi’nin ‘aslına uygun olarak’ 
inşa edileceğini söyledi. Açıklamada 
ayrıca Galata rıhtımının “1900'lerden 
günümüze hiçbir döneminde olmadı-
ğı kadar toplumun erişimi ve kullanı-
mına açılacağı” iddia ediliyor.  

Galataport projesinin kapsadığı 
alanların bir kısmı da antrepo gibi 
eski endüstriyel alanlardan oluşu-
yor. Eskiden sanayi, lojistik, üretim, 
depolama gibi amaçlarla kullanıl-
mış, ancak artık aynı işlevi sürdüre-
meyen ve genellikle kent merkezin-
deki bu yapıların işlevinin ne olacağı 
sorusu sadece Türkiye’ye özgü değil; 
dünyanın diğer kentlerinde de tar-
tışılıyor. Dönüşümünde göz önünde 
bulundurulan kriterlerse genellikle 
kamu ihtiyacından ve katılımdan zi-
yade kente sermaye akışının sağlan-
ması oluyor.

[Yazının tamamı için tıklayınız.]
(Agos)

Yap-işlet-devret modeli ile 25 yıl havalimanını işletme hak-
kı alan IGA, havalimanı kamulaştırma sahasında kurulacak 
10.000 nüfuslu şehir, serbest bölge, lojistik merkez, otel ve alış-
veriş merkezlerinin bulunacağı, 10,5 milyon metrekare alanın 
49 yıllık irtifak hakkını aldı.

Vahap Munyar’ın 19 Martta 2017 tarihinde Hürriyet Gaze-
tesinden yayınlanan “Airport City 6 milyar Euro yatırım çeke-
cek” başlıklı köşe yazısında CANNES’daki (Fransa) emlak fu-
arı MIPIM’de yer alan Airport City projesi hakkında detaylı 
bilgiler yer aldı. MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim 
Grubu’nun 3. havalimanı için kurduğu IGA’nın daveti ile fua-
ra katıldığını açıklayan Munyar’ın, köşe yazısı 3. havalimanı-
nın ulaşım değil emlak projesi olduğunu kanıtlar nitelikte bil-
giler içeriyor.

Dünyanın en yoğun havalimanı-
nın bile 5 katı büyüklüğünde alan ay-
rılan havalimanı projesinin neden bu 
kadar büyük alana ihtiyaç duyduğu 
sorusunun yanıtlarının da yer aldığı 
yazıya göre alanda, 4,5 milyon met-
rekarelik lojistik merkez ve serbest 
bölge kurulacak. 76,5 milyon metre-
kare alana sahip kamulaştırma saha-
sında 10,5 milyon metrekare alanın 
yerleşim yeri olacağı anlaşılıyor. Böl-
gede ayrıca bir liman da kurulacağı 
şirket yetkilileri tarafından açıklandı.

(Kuzey Ormanları Savunması)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17938/galataportta-baska-bir-donusum-mumkun-muydu
http://www.kuzeyormanlari.org/2017/03/27/3-havalimanindan-sehir-cikti/
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17938/galataportta-baska-bir-donusum-mumkun-muydu
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Elektronik Atıklarınız Boşa Gitmesin

Elektrikli ve elektronik atıklar değerli bileşen-
lerinin yanında ağır metaller, gazlar, yağ ve çeşitli 
kirleticileri de bünyelerinde barındırıyor. Bu ne-
denle değerli metallerin uygun olmayan biçimde 
geri kazanımı veya Atık Elektrikli ve Elektronik 
Eşyaların (AEEE) ilkel koşullarda bertarafı, çevre 
ve insan sağlığı için risk taşıyor. Uzmanlar, elekt-
ronik atıkların kontrolsüz ayrıştırılması, açık or-
tamda yakılmaları veya düzensiz depolanmaları 
sonucu bazı zararlı maddelerin çevreye yayılabil-
diğini ya da gıda yoluyla insanlara geçebildiğini 
ifade ediyor.

Elektronik atıklarda bulunan sağlık açısından 
zararlı olduğu belirtilen metal bileşenler, plastik-
ler; geri dönüşüme kazandırılarak enerji tasarrufu 
sağlanıp, çevre kirliliğinin önüne geçilirken, sera 
gazı emisyonları azalıp doğal kaynakların korun-
ması sağlanıyor.

Atık Getirme Merkezini Biliyor Musunuz?
Kadıköy Belediyesi, Atık Elektrikli ve Elektro-

nik Eşyaların kontrollü şekilde bertarafı ve geri 
dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun 
için özel bir atık getirme merkezi bile kurdu. Ka-
dıköy Belediyesi bu çalışmayla, Atık Elektrikli 
ve Elektronik Eşyalar ile ilgili konularda; kamu 
bilincini artırmayı, AEEE miktarını azaltmayı, 
elektrikli ve elektronik ekipmanların kullanım 
süresini uzatmayı, sürdürülebilir bir çevre ve kent 
ekonomisi oluşturmayı, atık elektrikli ve elektro-
nik eşyaların, ilgili yönetmelik kapsamında ayrı 
şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılma-
sını, evsel elektrikli ve elektronik atıkların tek bir 
merkezde toplanmasını, bu tür atıkların Kadıköy 
Belediyesi’nin atık getirme merkezinde yasal çer-
çevede kontrollü bir şekilde bertaraf edilmeleri-
nin sağlanmasını amaçlıyor.

2016'da 61 Ton Atık
2016 yılında Kadıköy Belediyesi Atık Koordi-

nasyon Merkezi’ne gelen 445 talep ve bildirim 
AEEE Getirme Merkezi’ne yönlendirildi. Flo-

resan Kırıcı, Bakır Kırıcı, CRT (Monitör Kırıcı), 
Plastik Kırıcı cihazların bulunduğu merkezde 
2016 yılında toplam 61 ton AEEE atığı bertaraf 
edildi.

Kadıköy Belediyesi 2014 ve 2016 yıllarında; 
İlçede ilk ve ortaokulları arasında “Ödüllü Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Yarışma-
ları” düzenledi. En fazla AEEE toplanan okullara 
Çevre Haftası’nda ödülleri verildi. Okullarda Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşya Yönetimi konulu 
eğitim seminerleri verdi. Ayrıca AEEE Getirme 
Merkezine elektronik atıklarını getiren vatan-
daşlara küçük hediyelerin verildiği “Elektronik 
Atıklarını Getir, Sürpriz Hediyeni Al” kampan-
yası bir seneyi aşkın süredir devam ediyor.

(Gazete Kadıköy)

Kadıköy Belediyesi’nin elektronik atıklarınızı bırakabileceğiniz bir merkezi var. Belediye 
bugüne kadar 300 tondan fazla elektronik atığı ekonomiye tekrar kazandırdı

http://www.gazetekadikoy.com.tr/cevre/elektronik-atiklariniz-bosa-gitmesin-h10272.html
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Açık Akademi Kent Seminerleri Devam Ediyor
Kadıköy Belediyesi Akademi’de düzenlenen 

Açık Akademi Kent Seminerleri: İstanbul Nere-
ye? başlıklı seminer programının açılış ve ilk iki 
hafta oturumları yapıldı.

15 Mart Çarşamba günü ilk oturumları ger-
çekleşen programın açılış konuşmasını Prof. Dr. 
Hatice Kurtuluş yaptı. Konuşmasında yerel yö-
netimlerin akademiyle buluştuğu böylesi etkin-
liklerin heyecan verici olduğunu vurgulayan 
Kurtuluş, bu tip etkinliklerin başka yerel yöne-
timlere de örnek olmasını umduğunu belirtti.

Açık Akademi’nin açılışına katılan Kadıköy 
Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise Kadıköy 
Belediyesi Akademi’yi akademisyenlerin, bürok-
rasinin ve siyasetçilerin bir araya gelerek pro-
je geliştirdiği bir platform olarak düşündüğünü 
söyledi.

İlginin yoğun olduğu ilk hafta oturumların-
da değişen ve dönüşen kentler ve bunların çeşit-
li etkileri üzerine verimli tartışmalar yürütüldü. 
6 farklı başlıktaki 8’er haftalık seminer progra-
mının ilk oturumlarında kentsel dönüşüm, so-
kak hayvanları, dijital teknolojinin kentteki yan-
sımaları, mega projeler, kentleşme ve iklim krizi 
üzerine sunumlar gerçekleşti. Cumartesi gün-
kü “İstanbul’un Sineması, Sinemanın İstanbul’u” 
oturumunda ise Ah Güzel İstanbul (1966, Atıf 

Yılmaz) filminden kesitler izlenerek beyazperde-
deki İstanbul temsilleri üzerinde duruldu.

Program 6 Mayıs’a Kadar Sürecek
Seminer programına katılmak için henüz geç 

değil. 6 başlıkta yürütülen seminerlerin birine ya 
da birkaçına birden katılmak isteyenler http://
kayit.kadikoyakademi.org/ linkini kullanarak se-
minerlere kayıt yaptırabiliyor. 8 haftalık semi-
ner programının en az 5 haftasına katılanlara ise 
program bitiminde katılım belgesi verilecek.

Program hakkında daha detaylı bilgi için:
http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/acik-akademi-kent-seminerleri-devam-ediyor/
http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/
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Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreti-
cisi ve enerji depolama şirketi Tesla, nisan ayında 
güneş enerjili kiremit siparişi alacağını duyurdu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, 
Twitter'da bir takipçisinin kendisine yöneltti-
ği soru üzerine, Tesla'nın güneş enerjili çatı pro-
jesi için gelecek ay sipariş almaya başlayacağını 
ifade ederken, fiyat konusunda herhangi bir bilgi 
vermedi.

Tesla, geçen yıl güneş enerjisi üzerine çalışma-
lar yapan SolarCity isimli şirketi bünyesine kat-
mış ve güneş enerjili kiremit ile güneşten elde 
ettiği enerjiyi depolayıp daha sonra binalara ulaş-
tıran bataryaların yeni modellerini tanıtmıştı.

Ayrıca Tesla, güneş enerjili çatının ücretinin, 
güneş panelli sıradan bir çatıdan daha az olabile-
ceğini duyurmuştu.

"Tuscan" olarak bilinen klasik turuncu, kayrak 
taşı, dokulu ve pürüzsüz model seçenekli kiremit-

Güneş Enerjili Kiremit Satışa Çıkıyor

lerin 2017'nin ortasında üretilmesi planlanıyor.
Güneş enerjili çatının sıradan bir çatıya göre 

daha dayanıklı ve daha az maliyetli olduğunu du-
yuran Tesla'nın, söz konusu ürünün satış ve kapla-
ma işini de bu yıl gerçekleştireceği ifade ediliyor.

(Dünya)

Güneş enerjili kiremitlerin diğer yöntemlerden daha az maliyetli ve dayanıklı 
olduğunu bildiren Tesla, nisanda güneş enerjili kiremit için sipariş almaya 
başlıyor

Dünyanın En Mutlu Ülkesi Norveç, Türkiye ise 69. Sırada

Rapor; sağlık, sosyal güvence, gelir, iyi yöne-
tim, özgürlükler ve cömertlik gibi konular dik-
kate alınarak hazırlandı. Sosyal dayanışmanın 
mutluluktaki etkisinin önemi ortaya çıkarken, en 
büyük mutsuzluk sebeplerinden birinin de işsiz-
lik olduğu görüldü.

İlk sıralarda yer alan ülkeler, rapor hazırlanır-
ken dikkate alınan ve mutluluğu artırdığı belir-
tilen sağlık, sosyal güvence, gelir, iyi yönetim, 
özgürlükler ve cömertlik gibi unsurlarda yüksek 
puan aldı. Ayrıca bu ülkeler, güçlü sosyal güven-
lik sistemlerine sahip.

En üst sıralarda İskandinav ülkelerin olması 
gözden kaçmıyor. Her ne kadar bu ülkelerin zen-

ginliği ve nüfusun azlığı bu duruma sebebiyet ve-
riyor gözükse de, rapor bize asıl durumun kişisel 
özgürlük, sosyal yardım ve düşük yolsuzluk oran-
larından kaynaklandığını gösteriyor.

Geçtiğimiz seneye göre dokuz sıra yükselerek 
69’uncu olan Türkiye’nin, hala bir sivil savaş ya-
şamakta olan Libya’nın altında olması dikkat çek-
ti. Türkiye’de yaşayanlar kişi başına düşen gelir 
ve sosyal yardımlara yüksek puanlar verirken, 
özgürce karar verme yetisine verilen puan diğer-
lerine göre oldukça geride kaldı.

(Yeşilist)

2012’den beridir yayınlanan ve pozitif kamu politikalarını öne çıkarmayı hedefle-
yen Birleşmiş Milletler’in ‘2017 Dünya Mutluluk Raporu’, dünyanın en mutlu in-
sanlarının Norveç’te olduğunu gösterdi. Türkiye ise 155 ülke arasından 69’. sırada.

http://www.dunya.com/sektorler/teknoloji/gunes-enerjili-kiremit-satisa-cikiyor-haberi-355396
http://www.yesilist.com/dunyanin-en-mutlu-ulkesi-norvec-turkiye-ise-69-sirada/
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Yükseliş ve Çöküş 2017: Küresel Kömürlü Ter-
mik Santral Kapasitesi Takip ve İzleme Raporu 
geçtiğimiz gün yayınlandı. Her yıl kömürlü ter-
mik santrallerin dünya genelindeki durumunu 
özetleyen raporu, kömürün etkileri ve alternatif-
leri hakkında işbirliğine dayalı bilgilendirici kay-
naklar geliştirmeyi hedefleyen bir küresel araş-
tırmacı ağı olan CoalSwarm, ABD’deki bir taban 
çevre örgütü olan Sierra Club ve Greenpeace bir-
likte hazırlıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, kurulmak is-
tenen kömürlü termik santral sayısı on yıl-
lık eşi benzeri görülmemiş bir büyüme döne-
minden sonra 2016 yılında, esas olarak Çin ve 
Hindistan’ın değişen politikalarına ve ekonomik 
koşullarına bağlı olarak büyük bir düşüş yaşadı. 
Üstelik bu düşüş, inşaat öncesi planlama, inşaa-
ta başlama ve devam etmekte olan inşaatlar da 
dahil termik santral yapımının tüm aşamaların-
da yaşandı. İnşaat öncesi faaliyette %48’lik, in-
şaatı başlayanlarda %62, inşası devam edenlerde 
%19 ve tamamlanmış projelerde %29’luk olmak 
üzere, tüm kategorilerde büyük gerileme yaşan-
dı. Çin’in ve Hindistan’ın devreye soktuğu yavaş-
latma politikasının devreye sokulmasıyla birlik-
te bu yavaşlama yaşanmaya başladı. 2006-2016 
yıllarında, Çin ve Hindistan’da kurulan kömür-
lü termik santrallerin toplamı küresel miktarın 
%86’sına denk geldiği için bu iki ülkedeki yavaş-

Yükseliş ve Çöküş 2017:
Küresel Kömürlü Termik Santral Kapasitesi Takip ve İzleme Raporu

lamanın küresel ölçekte çıkarımları oldu.
Rapora göre, tüm dünyadaki inşası durdurul-

muş santral sayısının geçtiğimiz yıl yapımına 
başlanan santral sayısını geçtiği görülüyor. Kö-
mürlü termik santraller dünya genelinde görül-
memiş bir hızla kapanıyor. Ancak bu eğilimin dı-
şında kalan ülkeler de var. Vietnam, Endonezya, 
Türkiye ve Japonya gibi ülkelerde tablo pek de iç 
açıcı değil. Rapor yine de, Çin ve Hindistan’daki 
kömürlü termik santrallerin kapanma eğilimi ve 
kömüre dayalı elektrik üretimi konusunda derin 
deneyime sahip olmayan ülkelerin önünde duran 
santral projelerinin hayata geçmesinin daha ya-
vaş olması bilgisinden hareketle umutlu.

[Raporun tamamını okumak için tıklayınız.]

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

Filipinler: Kent Yoksulları 6 Siteyi İşgal Etti
GMA News 13 Mart günü yayımladığı bir ha-

berde, militan yoksul kent işçilerinin, Pandi, 
Bulacan’daki boş kamu konutlarını işgal ettiği-
ni duyurdu. Haberde, Pandi Rezidans 3’te yer 
alan 419 konutta, Kent Yoksulları Ulusal İttifa-
kı (KADAMAY)’ın yaklaşık bin üyesinin kaldığı 
belirtildi.

Yerleşim alanının etrafına barikatlar kuran iş-
çiler, duvarlara da konutların halk için, ücretsiz 
olması gerektiğini belirten afişler astılar. Bu arada 
bazı evlerin kapısı kilitli ve perdeleri  kapalıydı.

Filipinler polisinin verdiği bilgiye göre, yakla-
şık 5 bin kişi, altı farklı yerleşim biriminde bulu-

nan PNP / AFP Konutları, BJMP / BFP Konutla-
rı, Villa Elise, Pandi Rezidans 3, Pandi Köyü 2 ve 
Padre Pio konutlarını işgal etmiş durumda.

(İsyandan)

http://www.kadikoyakademi.org/yukselis-ve-cokus-2017-kuresel-komurlu-termik-santral-kapasitesi-takip-ve-izleme-raporu/
http://www.kadikoyakademi.org/yukselis-ve-cokus-2017-kuresel-komurlu-termik-santral-kapasitesi-takip-ve-izleme-raporu/
http://endcoal.org/wp-content/uploads/2017/03/BoomAndBust_2017_Turkish_Final.pdf
http://isyandan.org/haberler/filipinler-kent-yoksullari-6-siteyi-isgal-etti/
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Berlin'in 2025 Hedefi: Bisiklet Otobanları

Avrupa şehirleri, bisiklet kullananlar için gü-
venli ve rahat seyahat rotaları sunan, bisiklet dos-
tu şehirler olarak biliniyor. Bu şehirler arasında 
Berlin'in listenin üst sıralarında olduğu söylene-
mez. Fakat bunun için sarfedilen çabaların bir 
sonucu olarak planlanan sistem "superhighways", 
bisiklet kullanmayı etkin bir ulaşım aracı olarak 
teşvik edecek bir uygulama.

Berlin Senatosu'nun Çevre, Ulaşım ve İklim 
Koruma Departmanı tarafından yaptırılan çalış-
malarda, 30 olası bisiklet yolu değerlendirilmiş. 
Bunlardan 12 tanesi, yoldaki diğer araçlardan ta-
mamen ayrılması amaçlanan, geleceğin super-
highway'leri olarak seçilmiş.

Rotaların pek çoğu savaş sonrası terk edilmiş 
demiryolu koridorlarını ve Postdamer Stam-
bahn gibi, kullanılmayan, gelecekteki bisiklet 
kullanımları için çoktan onaylanmış olan alanla-
rı kullanacak şekilde planlanmış. Bu bağlantılar, 
Berlin'in çevresinde ve şehir merkezinde terke-
dilmişliklerinin bir sonucu olarak kendiliğinden 
yeşil alan yaratırken, önemli geçişler de sağlıyor.

Tasarlanmış 13 yol, şerit genişliği 4 metre olan 
yolları ve 3 metrelik tek yönlü güzergahları içe-

Kenya Plastik Poşet Kullanımını Yasaklıyor
Birleşmiş Milletler Çevre Programı‘nın 15 Mart 

2017 tarihli basın bildirisine göre, Kenya’da plas-
tik poşet üretimi, kullanımı ve ithalatı yasağı 6 ay 
sonra uygulamaya koyulacak.

Her ay kullanılan 24 milyon plastik poşet, çev-
reye verilen zararların ve sağlık problemlerinin 
en büyük nedeni. Ayrıca plastik poşetler, her yıl 
denize dökülen 8 milyon ton plastiğin büyük bö-
lümünü oluşturuyor.

Kenya hükümeti, 6 ay sonra yürürlüğe girecek 
tüm plastik poşetlerin kullanımı, üretimi ve itha-
latı yasağını duyurdu. Kenya’dan gelen bu karar, 
Birleşmiş Milletler Örgütü yeni inisiyatifi saye-
sinde “plastiğe karşı savaş” ilan ettikten üç haf-
ta sonra geldi. Temiz Okyanuslar, 10 hükümet ile 
plastik kirliliğine karşı mücadele etmek üzere an-
laşan yeni bir BM inisiyatifi. 

riyor. Kavşaklar ve trafik ışıkları ise, yolcu biri-
kimini önlemek amacıyla, kilometre başına 30 
saniyeden fazla duraklamaya sebep olmayacak 
şekilde planlanmış.

Bisiklet dostu bu girişim, Berlin'deki bisiklet 
sayısını 2025'e kadar 2.4 milyona çıkarma hede-
fiyle, daha kapsamlı ve risksiz bir çevre yaratma-
yı amaçlıyor.

Planlanan yollardan ikisi 2017'nin sonlarında 
düzenlenecek; diğer demiryolu arterleri ile ilgili 
fizibilite çalışmaları ise Mart ayı sonunda tamam-
lanmış olacak (Arkitera).

Berlin'de yapılacak yeni bisiklet yolları ile kentin bisiklet dostu kimliğinin pe-
kiştirilmesi planlanıyor.

Her yıl 100 milyon plastik poşet Kenya’ya sü-
permarketler aracılığıyla dağıtılıyor. Uzun zaman 
önce çevresel zararların ve sağlık sorunlarının en 
büyük nedeni olarak tespit edilen plastik poşet-
ler, onları yiyecek zanneden kuşların, balıkların 
ve diğer hayvanların ölmesine neden oluyor, ta-
rım topraklarına zarar veriyor, turistik alanları 
kirletiyor, sıtma ve dang humması gibi hastalıklar 
taşıyan sineklere üreyecekleri ortamlar sağlıyor.

(Gaia Dergi)

http://www.arkitera.com/haber/28570/this-system-of-superhighways-creates-a-more-bicycle-friendly-berlin
https://gaiadergi.com/kenya-plastik-poset-kullanimini-yasakliyor/
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