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Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı’ndan ‘zeytinlik’ uyarısı:

Türkiye’de Nüfus Beslenemez Duruma Gelecek

Türkiye’de 170 milyon zeytin ağacının bulunduğunu belir-
ten Özden Güngör, kanun teklifinin mevcut hali ile yasallaşması 
halinde 100 milyon zeytin ağacının kaybedilebileceğine dikkat 
çekti.

Güngör, komisyon görüşmeleri sırasında basına yansıyan ‘uz-
laşıldı’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun ya-
nıltıldığını belirterek, “Sorumluluğu atmak için de bir kurul 
oluşturma kararı alındı” dedi.

‘Nüfus beslenemez duruma gelecek’
Türkiye’nin ilerleyen yıllarda nüfusunu besleyemez duruma 

gelebileceğini ve ortaya çıkacak açığın ithalat ile de kapatılama-
yacağını belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hazırladığı torba yasa 
tasarısının içine, kendisini pek fazla ilgilendirmemesine rağmen 
zeytinlikleri de dahil etti. Bilindiği gibi zeytinlikler hakkındaki 
böylesi yasa teklifleri daha önce altı defa Meclis gündemine gel-
miş, ancak itirazlar üzerine reddedilmişti.

Gündemdeki teklif ile mevcut yasada bulunan önemli madde-
lerin değiştirilmesi hedefleniyor. Zeytinliklerle ilgili yasanın de-
ğiştirilmek istenen 20. maddesi, zeytinliklerin bulunduğu alan-
ların 3 kilometre yakınlarında kimyasal madde üretimine izin 
vermiyordu. Ancak teklif bu mesafeyi ortadan kaldırıyor.

Zeytinliklerin bulunduğu alanlar, Ege Bölgesi’nin nadide alan-
ları. Bilindiği üzere, zeytin her alanda yetişebilen bir bitki de-
ğil. Zeytin ağaçları hava sıcaklığının -7’nin altına indiği yerlerde 

Meclis’te Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edi-
len ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak olan ‘Üretim Reformu Tasarısı’nı 
değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, Türkiye’nin son 12 yılda 
Belçika büyüklüğünde tarım arazisi kaybettiğini belirtti.

donar, yani özel bir iklim isteğine 
sahip bir bitki. Bundan dolayıdır 
ki zeytinin Türkiye’de yetişebile-
ceği yerler, oldukça kısıtlı alan-
lar. Bursa, Manisa, Çanakkale, 
Muğla gibi merkezlerde yetişir ki 
buralar da oldukça değerli yerler. 
Tam da bu noktalarda sanayici-
lerin ısrarla talep ettikleri altın, 
kömür madenleri bulunmakta ve 
bu nedenle sanayiciler bu alanla-
ra ısrarla tesis kurmak istemekte. 
Hükümet de mevcut teklif ile bu 
tarım alanlarını sanayicilere ver-
mek istiyor.

Oysa Türkiye’deki tarım alan-
ları son yıllarda oldukça daraldı. 
26 milyon hektarlık tarım ala-
nı, son 12 yılda 23 milyon hek-
tar alana düştü, yani Türkiye’de 
Belçika büyüklüğündeki tarım 
alanını yitirdi. Türkiye’nin gü-
nümüzdeki nüfusu 80 milyon ve 
ilerleyen yıllarda tarım alanları-
nın daralması ile nüfus beslene-
mez duruma gelecektir. Ortaya 
çıkacak açık, ithalat ile kapatıla-
bilecek bir açık da olmayacaktır."

(Gazete Karınca)

Özden Güngör

http://gazetekarinca.com/2017/06/ziraat-muhendisleri-odasi-baskanindan-zeytinlik-uyarisi-turkiyede-nufus-beslenemez-duruma-gelecek/
http://gazetekarinca.com/2017/06/ziraat-muhendisleri-odasi-baskanindan-zeytinlik-uyarisi-turkiyede-nufus-beslenemez-duruma-gelecek/
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Üçüncü Köprü’nün Yan Etkileri:
Beykoz’da 60 Dönümlük Ormanlık Alan İmara Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
Beykoz’da bulunan ormanlık arazide, 2. derece 
SİT alanı olduğu ve orman içi dinlenme alanında 
kaldığı gerekçesiyle konut yapımına karşı çıkmış-
tı. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söz konu-
su alanda plan değişikliğine giderek ‘özel eğitim 
tesisi’ yapılmasını onayladı, imar planı değişikli-
ği bakanlığın sitesinde askıya çıktı. Arazi Beykoz 
Üniversitesi’ne tahsis edildi. Plana göre, sık or-
man dokusunun bulunduğu alanda 4 kat imar izni, 
kreşten üniversiteye kadar eğitim tesislerinin bu-
lunduğu bir kampüs yapılması öngörülüyor.

Bakanlığın askıya çıkardığı arazi ile 2 yıl önce 
İBB’nin reddettiği teklifte yer alan arazinin aynı 
yer olduğunu belirten İBB’nin CHP’li Meclis üye-
si Hüseyin Sağ, “İBB, konut yapımını, ‘korunacak 
alan’ olduğu gerekçesiyle AK Parti’li ve CHP’li 
üyelerle ‘oybirliği’ ile reddetmişti, eski plan şart-
larının kalmasını talep etmişti” dedi.

Bakanlık üzerinden yapılan plan değişikliği-
ni eleştiren Sağ, “İBB’de seçilmiş bir belediye 

başkanı ve meclis üyeleri var. Ancak bu planı, 
İstanbul’u bilmeyen Ankara’dan 3 memur yapı-
yor, askıya çıkarıyor. Ne bir tartışma ne de üze-
rinde alınmış bir görüş var. İBB 3 tane memurla 
Ankara’dan yönettiriliyor” diye konuştu.

Hüseyin Sağ plana itiraz edeceklerini de söy-
ledi. Şehir Bölge Planları Odası da askıdaki plana 

Beykoz’da Üçüncü Köprü’nün devamındaki Kuzey Marmara otoyoluna üç kilometre uzaklık-
ta bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2. derece SİT ve orman içi dinlenme alanın-
da kaldığı gerekçesiyle konut yapımına izin vermediği ormanlık SİT alanı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından ‘özel eğitim alanı’ ilan edilerek imara açıldı.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, 
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu-
nun (TEHAD) İstanbul Teknik Üniversitesinde 
(İTÜ) düzenlediği "Akıllı Şehirler ve İnovasyon" 
konferansında Uber'e ve trafik sıkıntısına ilişkin 
bilgiler verdi.

Dünyada 1,2 milyar araba bulunduğunu akta-
ran Bahadırlı, arabaları genelde bir kişi kullandığı 
için trafik sıkışıklığının yaşandığını söyledi.

Trafik sıkışıklığının yaşam kalitesini düşürdü-
ğünü aktaran Bahadırlı, "Tomtom Trafik Endeksi 
2015 verilerine göre dünyada trafik sıkışıklığının 
en yüksek olduğu 3'üncü şehir İstanbul. Mexico 
City birinci. Mexico City'de insanlar bir senede 
5 haftayı trafikte bekleyerek geçiriyor." diye ko-
nuştu (Milliyet).

İstanbul Trafik Sıkışıklığında Üst Sıralarda

http://www.yesilist.com/ucuncu-koprunun-yan-etkileri-beykozda-60-donumluk-ormanlik-alan-imara-acildi/
http://www.yesilist.com/ucuncu-koprunun-yan-etkileri-beykozda-60-donumluk-ormanlik-alan-imara-acildi/
http://www.milliyet.com.tr/istanbul-trafik-sikisikliginda-ust-otomobil-2459672/
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Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönet-
meliğinde yapılan değişikliğe göre, artık ÇED’ 
tabi projelerde ÇED kararı olmadan da izin ve 
ruhsat süreci başlayabilecek. Resmi Gazete’de 
açıklanan değişikliğe göre, ÇED yönetmeliğine 
tabi projeler için ‘ÇED olumlu’ veya ‘ÇED gerek-
li değildir’ kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili 
teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verile-
meyeceği, proje için yatırıma başlanamayacağı ve 
ihale edilemeyeceği duyuruldu.

Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin 
ve ruhsat süreçlerine başvurulmasının önünde 

İzin ve Ruhsat için ÇED’e Gerek Yok!

Marmaray İçin Yenikapı’ya Getirilen Yüzer Termik Santrala  Tepki:
“İstanbul’da Hava Kirliliği Artar.”

engel teşkil etmeyecek. Yeni yönetmelikle, “Ku-
rulu gücü 50 MW ve üzerinde olan rüzgâr enerji 
santralları” maddesine “Türbin sayısı 20 adet ve 
üzerindeki’ rüzgâr enerji santrallerini de dâhil 
edilerek, bu tipteki yatırımlarda da ÇED rapo-
ru aranmasının yolu açıldı. Bu değişikliğe para-
lel olarak daha önce, ÇED raporu aranan projeler 
kapsamında olan “Kurulu gücü 10 MW ve üzeri 
güneş enerjisi santralları’ maddesine “Proje alanı 
20 hektar ve üzerindeki’ güneş enerji santralleri 
de ilave edildi.

(BirGün)

Marmaray’a elektrik sağlamak amacıyla geçti-
ğimiz haftalarda Yenikapı açıklarına demirleyen 
“yüzer termik santral” Doğan Bey gemisiyle ilgi-
li konuşan çevre örgütlerinin temsilcileri ve uz-
manlar, bu gemiyle birlikte İstanbul’da termik 
santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin arta-
cağına dikkat çekti. Halk sağlığı uzmanı Ahmet 
Soysal, deprem ve doğal afet durumlarında kul-
lanılan bu gemiye ihtiyaç duyulmasının yanlış 
enerji politikalarıyla ilgisi olduğunu savundu.

Karadeniz Holding’e ait olan ve powership ola-
rak da bilinen “yüzer termik santral” Doğan Bey 
gemisi, kısa bir süre önce Marmaray’a elektrik 
sağlamak için Marmara’ya getirildi. Daha önce 
Irak gibi savaş bölgelerinde ve enerji altyapısı çö-
ken ülkelere elektrik sağlamak amacıyla gönde-
rilen gemi, edinilen bilgilere göre Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından kiralandı.

Ne kadar süre kullanılacağı, hangi tür yakıt 
kullandığı ve çevreye nasıl etkilerinin olacağı 
gibi soruların yanıtsız bırakıldığı gemiyle ilgili 
olarak geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Millet-
vekili Dr. Ali Şeker TBMM’ye bir soru önergesi 
vermişti.

“Bu gemiyle artık termik santraller İstanbul’un 
içine taşındı”

Bu  sorular yanıtsız kalırken, çevre örgütleri 
ve uzmanlar konunun başka bir yönüne dikkat 
çekiyor.

“Marmara’da artan bir termik santral yığını var. 
Asıl olarak kırda yoğunlaştırıyorlardı ve şehirden 
uzak tutuyorlardı ama artık şehrin göbeğine yapı-
yorlar” diyen Kuzey Ormanları Savunması’ndan 
Mehmet Baki Deniz,  şu örnekleri veriyor:

“Bunu önce Çatalca’ya yaptılar, sonra 
Küçükçekmece’de yani İstanbul’u direk etkileye-
cek bir proje yapacaklar. Tam olarak İstanbul’un 
dibine koyuyorlar.”

Deniz’e göre bu gemiye ihtiyaç duyulmasının 
temel sebeplerinden biri de KOS’un uzun süre-
dir dillendirdiği “Marmara’nın çılgınca büyüme-
sinin ve artık İstanbul’un ekolojik olarak yaşana-
maz hale gelmesinin birebir örneği.”

(Rıfat Doğan - Yeşil Gazete)

http://www.birgun.net/haber-detay/izin-ve-ruhsat-icin-ced-e-gerek-yok-161390.html
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Tepkilere Rağmen 'Yeşil Yol' Çalışmaları Yeniden Başladı

Sur'daki Yıkım Durdurulsun / TMMOB

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 8 ilin yay-
lalarını birbirine bağlayacağı ileri sürüle-
rek, plansız ve projesiz olarak, kısmi iha-
lelerle yapımına başlanan ve 2 bin 600 
kilometre uzunluğunda olması planlanan 
Yeşil Yol çalışmaları yeniden başlatıldı.

DOKAP'ın 2011'de hazırladığı Doğu Ka-
radeniz Çevre Planı kapsamında başlatılan 
ve bu süreçte TEMA tarafından çeşitli da-
valar açılarak kısmen durdurulan Yeşil Yol 
çalışmaları, bütün tepkilere karşın bu yıl 
da başlatıldı.

Plan kapsamında oluşturulan haritada 
'yeşil kalemle' çizildiği için adına Yeşil Yol 
denilen ve çevreciler tarafından 'Yeşil Yok' 
ve 'Cehennem Yolu' olarak adlandırılan 
çalışmalar kapsamında, Çamlıhemşin'in 
Yukarı Kavron ve Samistal Yaylalarını bir-
birine bağlayacağı ifade edilen yol için ya-
pım çalışmalarının, jandarma ekipleri eşli-
ğinde başlatıldığı bildirildi.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıkımların baş-
lamasına ilişkin 1 Haziran 2017 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı:

Birliğimize bağlı Odaların Diyarbakır 
birimlerinden, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 
yıkımlara başlanmış olduğu yönünde ha-
berler gelmektedir.

28 Kasım 2015’ten bu yana süregelen 
çatışmalarla tarihi kent dokusu ve kimliği 
geri dönülmez yıkım ve tahribatlar almış-
tır. 2 Aralık 2015 tarihinden bu yana de-
vam eden sokağa çıkma yasağı ve olağan 
üstü hal koşullarında yurttaşlarımız elekt-
rik ve su kesintileriyle tehdit edilerek evle-
rini boşaltmaya zorlanmaktadır. Sur ilçesi 
sakinleri yıllardır yaşadıkları mahallele-
rinden ayrılmak istememektedir.

Birliğimiz hukuka aykırı olarak riskli 
alan ilan edilen ve “Acele Kamulaştırma” 
kararı alınan Sur ilçesinin kültürel dokusu-
nun korunması için gerekli yasal girişim-
lerde bulunmuştur.

Yöre sakinlerinin tepkileri nedeniyle yapımı tartışılan 
Yeşil Yol bağlantısı için jandarma ekipleri Yukarı Kavron 
Yaylası'na çıkan yol üzerinde, Ayder Yaylası'nın Galer 
Düzü mevkisinde kontrol noktası oluşturdu (BirGün).

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne yer alan, evrensel 
bir öneme sahip ve korunması gereken bir bölge olan 
Sur ilçesinde başlatılan bu yıkım bir yerinden etme pro-
jesidir. Bu yıkım, tarihi ve kültürel mirasımızı yok etme 
projesidir.

Anayasa ile güvence altına alınmış olan barınma 
hakkını gözetmek devletin asli görevleri arasında iken 
elektrik ve sularını keserek insanları yerlerinden, yurt-
larından etmeye çalışmak tek kelimeyle zorbalıktır.

TMMOB tüm yetkilileri yıkımları durdurmaya ve 
ilçe sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye davet 
etmektedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

http://www.birgun.net/haber-detay/tepkilere-ragmen-yesil-yol-calismalari-yeniden-basladi-161936.html
https://www.tmmob.org.tr/icerik/surdaki-yikim-durdurulsun
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Açık Akademi Kapanış Etkinliği Yapıldı
Kadıköy Belediyesi Akademi’nin,  “İstanbul-

Nereye?” üst başlığıyla düzenlediği Açık Akade-
mi Kent Seminerleri sona erdi. Yerel yönetimler 
alanında oluşmuş birikimin daha da zenginleşti-
rilmesini ve kentlerin daha adil, özgürlükçü ve 
demokratik bir yapıya kavuşmasını hedefleyen 
Kadıköy Belediyesi Akademi,  “İstanbul Nereye?” 
üst başlığıyla yerel yönetimler ve kentsel prob-
lemler alanında tartışmaların yürütüldüğü 8 haf-
talık kent seminerleri programı hazırlamıştı. 15 
Mart’ta başlayan 8 haftalık program tamamlandı.

Sekiz haftalık programda; kentsel dönüşüm, 
kamu arazilerinin geleceği, İstanbul’un mega 
projeleri, yerel yönetimlerde katılımcılık, kentsel 
sürdürülebilirlik, sokak hayvanları, yeni iletişim 
teknolojileri ve kent hareketleri, yerel yönetim-
lerin sosyal hizmet ve toplumsal cinsiyet politi-
kaları gibi farklı başlıkların tartışmaya açıldı. 15 
Mart’ta başlayan seminerler geçtiğimiz günlerde 
sona erdi ve seminerlere katılım sağlayanlara 17 
Mayıs Çarşamba akşamı katılım belgeleri verildi.

Sertifika törenine Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yar-
dımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediye Başkan 
Yardımcısı Onur Temurlenk, Strateji Geliştir-
me Müdürü Vedat Şahin ile seminer yürütücüle-
ri Mine Yıldırım, Efe Baysal, Suna Yılmaz Açıkel 
ve seminer katılımcıları katıldı. Kent üzerine dü-
şünen, tartışmak ve üretmek isteyen, yerel yöne-
timler alanında akademik ya da akademi dışı ça-
lışma yürüten herkesin ücretsiz olarak katıldığı 
seminerlere yaklaşık 200 farklı kişi farklı süreler-
de katılım sağladı ve yaklaşık 60 kişi katılım bel-
gesi almaya hak kazandı. Katılımcılara sertifika-
larını hocalarının ellerinden aldı.

Kadıköy Belediyesi Akademi Birim Sorumlu-
su Aras Aladağ, “Seminerler akademik alanda yü-
rütülen tartışmalarla belediye deneyimlerini bir-
leştirme kaygısından hareketle ve üniversitelerde 
yaşanan kıyıma karşın alternatif alanlar yaratma 
perspektifiyle gerçekleştirildi. Dayanışma akade-
milerinden farklı olarak yerel yönetimlerle aka-
demisyenleri buluşturan bir içerikle hazırlanan 
seminerlerde yapılan tartışmaların belediye fa-
aliyet alanlarıyla ilişkilendirilmesi ve böylelikle 
yeni perspektiflerin kazandırılması hedeflendi” 
diye konuştu.

Seminerlerin her bir katılımcının deneyim ve 
birikimine önem veren bir tartışma ve karşılıklı 
deneyim aktarımı üzerinden kurgulandığını söy-
leyen Aladağ,  seminerler boyunca canlı bir tar-
tışma düzeyinin de yakalandığını ifade etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür ederek, 
şöyle konuştu:  “Bu ülkede herkes kendi işini iyi 
yaparsa sıkıntıları aşabiliriz. Yerel yönetim ola-
rak işimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Yerel 
yönetimlerin görevlerinden biri toplumun örgüt-
lenmesini sağlamak. Meslek alanlarını güçlü bir 
şekilde oluşturmak. Bu ülkenin daha iyi günlere 
gelebilmesi bu topraklarda yaşayan insanların ça-
baları ile gerçekleşecek.”

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar 
Yalçın, seminerlerin mevcut duruma ses vermek 
amacıyla düzenlediğini vurgulayarak, “ Bunu ba-
şardığımızı düşünüyorum. Yaptığımız şeyi bü-
tün belediyelerin yapması mümkün. Biz bir adım 
attık.  Bu adım yayılabilir, güçlenebilir. Mevcut 
durum kötü olsa da bunu değiştirebiliriz. Akade-
misyen arkadaşlarımız başka yerlerde aktarama-
dıklarını burada anlattılar. Yerel yönetimlerle or-
tak şeyler yapmak çok önemli. Akademi dünyası 
ile yerel yönetimler ortak projeler geliştiremezse 
ilerleyememeğimizi düşünüyorum. Yerel yöne-
timlerin ve akademisyenlerinin ortak adım atma-
sı gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de bu çalış-
malar devam edecek. Katılan herkese teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Kadıköy Belediyesi Akademi, farklı bir başlıkta 
benzer bir seminer programını Eylül ayında tek-
rarlamak üzere çalışmalarına başladı. Yeni prog-
ram içeriği önümüzdeki dönemde belirlenecek 
ve Eylül öncesinde kayıtlar alınmaya başlanacak.

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/acik-akademi-kapanis-etkinligi-yapildi/
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Haydarpaşa’da Kitap Günleri Başladı

Geçen yıl ilk kez tarihi Haydarpaşa Garı’nda 
düzenlenen ve 100 bin okurun ziyaret etti-
ği Kadıköy Belediyesi Kitap Günleri, tarihi ga-
rın özlediğimiz atmosferinde 3 Haziran Cumar-
tesi günü itibariyle başladı. Tam 9 gün sürecek 
9. Kitap Günleri’ne bu yıl 200’e yakın yayınevi 
katılırken, yüzlerce yazar, hem söyleşiler hem 
de imza günlerinde okurlarla buluşuyor. Kadı-
köy Belediyesi’nin Kadıköy Belediyesi Gönüllü-
leri ile birlikte düzenlediği 9. Kitap Günleri’nin 
açılış törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, onur konuğu Füruzan,  Yayıncı Onur 
Ödülü’ne layık görülen cezaevindeki Cumhuri-
yet Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan 
Günay’ın kızı Elif Günay, Çizgi Roman Ödülü’ne 
layık görülen Karaoğlan’ın yaratıcısı Suat Yalaz’ın 
yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Or-
han Erinç, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 
CHP Millletvekilleri Onursal Adıgüzel ile Gürsel 
Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat 
ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

Nuhoğlu: “Özgürlük Bilinci Kitaplarla Yayılacak”
Törenin ilk konuşmasını Kadıköy Belediye 

Başkanı Akyurt Nuhoğlu yaptı. Nuhoğlu, tari-
hi ve kültürel bir miras olan Haydarpaşa Garı ile 
edebiyatı buluşturmaktan mutluluk duydukları-
nı belirterek katılan tüm yayınevleri ve yazarlara 
teşekkür etti. Haydarpaşa Garı’nın Anadolu’dan 
İstanbul’a ilk gelenler için açılan bir pencere ol-
duğunu hatırlatan Nuhoğlu, “Deneyim, tarih, 
edebiyat, ülke, dünya… İşte tüm bu birikimlerin 
Haydarpaşa Garı gibi bir kamusal alanla birleştiği 
bu etkinlikten çıkacak olan özgürlük, aşk ve re-
alizm biliyorum ki bu ülkeye ciddi şekilde katkı 
sağlayacak ve geleceğini aydınlatacaktır. Maale-

sef ki Türkiye’de kitap okuma oranı çok düşük. 
Japonya’da bir kişi 25 kitap okurken, Türkiye’de 
6 kişi 1 kitap okuyor. Biz eğer geçmişten gelen 
gücümüzü, kültürel birikimimizi, yıllardır var 
olan bu coğrafyadaki yaşamımızı kitaplarla bir 
araya getiremezsek, bu ülkede demokrasiyi ye-
şertemez, daha zengin daha refah bir toplum ola-
mayız." dedi.

Füruzan: “Kitaplara Gözyaşlarıyla Teşekkür 
Ediyorum”

Onur konuğu Füruzan ise konuşmasında şun-
ları söyledi: “Burada sizlerle birlikte olmak beni 
yıllar öncesine, çok eskilere götürüyor. Artık yo-
lun sonundayım. Önümde tasarılar, hayaller yok. 
Buna gülümsediğim de oluyor. Bütün istediğim 
yeryüzünün insanlarını uçsuz bucaksız barışta 
görmek.”

Füruzan şöyle devam etti: “Benim için bu dave-
tin çok özel bir anlamı var. Çünkü ben Kadıköy 
doğumluyum. Çocukken en sevdiğimiz yerlerden 
biri Kurbağlıdere’nin Kalamış ile birleştiği yerdeki 
parktı. Haydarpaşa’yı da çok severim. Kadıköy’ü 
çok severim. Biz çocukken Kurbağalıdere’de san-
dalcı amcalar vardı. İzin isterdik ve sandalların 
içine girer korsancılık oynardık. Bambaşka bir 
zamandı. Kadıköy’de gezdiğimiz bir yer de Moda 
Burnu’ydu. Kadıköy biraz hala kendini koruyor. 
Her gördükleri şeyin üzerine bina dikiyorlar. Bü-
yük yazar, büyük şair Nazım Hikmet’in Mem-
leketimden İnsan Manzaraları’nın birinci kitabı 
1941 yılında Haydarpaşa Garı’nda çıkmıştır. Bir-
çok yerden onur ödülü aldım fakat Kadıköy’den 
böyle bir ödül almak beni heyecanlandırdı.”

(Gazete Kadıköy)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/haydarpasadan-kitaplara-yolculuk-basladi-h10690.html
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Temiz Enerji İçin İzmir Örneği

Öğrencilere Eğlenceli Deprem Eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT atölyele-
rinden sonra Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Par-
kı’ndaki yapıların çatılarında da, güneş enerjisi 
sistemi oluşturdu. Kurulan FGVS - şebekeye bağ-
lı fotovoltaik güç sistemi ile hem yaşam parkının 
tüm elektrik ihtiyacı hem de Alsancak’taki Tarihi 
Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ne ait tüketi-
min yaklaşık yüzde 40’ı karşılanacak. 

Karbondioksit Salımı Azalacak
“İzmir Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerji-

si Sistemi- İBB GES” olarak adlandırılan proje, 
İZKA’nın “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekno-
lojileri Mali Destek Programı” ile hayata geçti. 
Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içindeki 
spor salonu ve otopark alanına çatı uygulaması 
ile şebekeye bağlı 186 kWp olarak kurulan sis-
tem, güneşten yılda yaklaşık 275 bin kWh elekt-
rik enerjisi elde edecek. Sistem sayesinde Yaşam 
Parkı’nın yıllık ortalama 90 bin kWh enerji ihti-
yacı ile Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür 
Merkezi’ne ait yıllık ortalama 485 bin kWh tüke-
timin yüzde 40’ı karşılanacak. Sistemde 336 adedi 
otopark ve 380 adedi çatı üstüne montajlı olmak 
üzere toplam 716 adet 260 W gücünde panel ile 
6 adet 30kVA gücünde çevirici kullanıldığı "yeni-
lenebilir kaynak"tan üretilecek elektrik sayesinde, 
yılda 125 bin kilogram karbondioksit salımı azal-
tılmış olacak.

2020’Ye Hazırlık
İnsan-çevre ilişkisine duyarlı bir yönetim an-

layışını benimseyerek, gelecek nesillere daha te-
miz ve yaşanır bir kent bırakmak için “AB Be-
lediye Başkanları Sözleşmesi”ne (Covenant of 
Mayors) taraf olan İzmir Büyükşehir Belediye-
si, sürdürülebilir enerji politikalarının uygulan-
masında yerel yönetimlerin çabalarının destek-
lenmesi amacıyla başlatılan "Belediye Başkanları 
Sözleşmesi"ne de imza atmış ve “Sürdürülebilir 
Enerji Eylem Planı”nı hazırlamaya başlamıştı. İz-
mir Büyükşehir Belediyesi, bu girişimiyle, yetkisi 
içindeki alanlarda karbondioksit salınımını 2020 
yılına kadar en az yüzde 20 oranında azaltmayı 
taahhüt eden kentler arasındaki yerini aldı. Bü-
yükşehir yetkilileri, güneş panelleri ile elektrik 
üreterek hem sürdürülebilir enerji kullanımını 
artırma hem de kamu kaynaklarının etkin kulla-
nımı sağlayarak kamusal tasarruf elde etme çalış-
malarını yaygınlaştırdıklarını söyledi.

(İzmir.Bel.Tr)

Okulların fiziki koşullarını iyileştirerek ve çevre 
düzenlemesini gerçekleştirerek öğrencilerin sağ-
lıklı bir ortamda eğitim almasını sağlayan Çanka-
ya Belediyesi, çocukların bilinçlenmesi konusun-
da da çeşitli eğitimler düzenliyor. Okulları ziyaret 
ederek geridönüşüm, ağız ve diş sağlığı gibi konu-
larda çocuklara çeşitli eğitimler veren Belediye, 
bu defa AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde 
deprem hakkında bilgilendirdi. Türkiye'nin tek 
deprem simülasyon merkezinde gerçekleştirilen 
eğitimde öğrenciler, gerçek bir deprem sırasında 
neler yaşandığını ve nasıl davranmaları gerektiği-
ni canlı olarak öğrendi.

Olası bir deprem karşısında nasıl davranmaları 

gerektiği konusunda uzmanlar tarafından verilen 
teorik eğitimin ardından Türkiye'nin en gelişmiş 
simülasyon merkezinde oluşturulan yapay dep-
rem ortamında gerçek bir depremde yaşanabile-
cekleri ve neler yapmaları gerektiğini yaşayarak 
deneyimledi (Cankaya.Bel.Tr).

http://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/26595/tr
http://www.cankaya.bel.tr/news/7621/Ogrencilere-Eglenceli-Deprem-Egitimi/
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Hükümetin planı milyarlarca euroyu yenilene-
bilir enerji için yatırıma dönüştürüyor. Bu planla 
beraber aynı zamanda yeni nükleer enerji santral-
lerinin inşasına izin verilmeyecek ve halihazırda 
ülkenin elektrik ihtiyacının %30’undan fazlasını 
karşılayan 5 nükleer santralin de 2019’dan itiba-
ren kapanmasını hedefleniyor.

Yeşil Parti milletvekili Adele Thorens Goumaz 
bu seçimin İsviçre için bir dönüm noktası olduğu-
nu ve enerji üretiminde artık İsviçre’nin 21. yüz-
yıla girdiğini söyledi. Seçimin sonucu Avrupa’da, 
2011 Fukişima kazasından sonra daha da yükse-
len nükleer enerjiye karşı tutumla birebir ilerli-
yor. Almanya’da aynı şekilde 2022 yılında nük-
leer enerji santrallerini kapatacağını belirtmişti, 
Avusturya ise nükleer enerji santrallerini tama-
men kapatmış durumda.

İsviçre hükümeti bundan sonra güneş, rüzgar, 
jeotermal ve biyokütle kaynaklarından enerji 
üretecek. Bu enerji kaynaklarına yapılacak yatı-
rımlar her bir elektrik faturasına göre yansıtıla-

İsviçre Referandumda Nükleerden Yenilenebilir Enerjiye Geçişe “Evet” dedi

cak. Bu mali kaynakların aynı zamanda geçtiği-
miz Kasım ayında alınan kararı desteklemesi, 45 
yaşından büyük kömür santrallerin kapatılmasını 
hızlandırması bekleniyor.

Hükümetin bu yeni planı ile beraber İsviçre’de 
birey başına düşen enerji tüketimin 2020 yılında 
%16 oranında azalması da hedefleniyor. Böylelik-
le İsviçre 2000 yılına göre enerji tüketimini %43 
oranında azaltmış olacak (Yeşilist).

İsviçre’de seçmenlerin %58,2’si şu anki hükümetin eskimiş nükleer enerji santrallerini ka-
patıp, yenilenebilir enerji santrallerine yatırım yapmasını onayladı. Pazar günü yapı-
lan seçim, İsviçre’de direkt demokrasi uygulamasının bir örneği.

Nedeni ‘küresel ısınma’:
Antarktika’da İstanbul Büyüklüğünde Buz Dağı Kopmanın Eşiğinde

Yaklaşık İstanbul büyüklüğünde bir buz dağı, 
Antarktika’nın en büyük buz levhalarından biri 
olan Larsen C Buz Levhası’ndan kopmak üzere.

Reuters’in haberine göre, geçtiğimiz hafta ani-
den levhanın yüzeyinde 13.000 kilometrelik bir 
çatlak oluşmuştu. Çatlak yalnızca bir haftada 
17.000 kilometre daha genişledi.

‘Kopma birkaç gün içerisinde gerçekleşecek’
Avrupalı bir araştırma grubundan bilim insan-

ları, geçtiğimiz ay Antarktika’nın dördüncü bü-
yük buz levhası olan Larsen C Levhası’nda aniden 
oluşan 13.000 kilometrelik bir çatlak keşfetmişti.

Çarşamba günü havadan yapılan gözlemlerde, 
çatlağın levhanın sonuna, açık okyanusa doğru 
17.000 kilometre daha genişlediği ve gözlemlendi.

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre bu çatlak 
dolayısıyla kopacak olan 5.000 kilometrekarelik 

buz kütlesi, Titanik’i batıran buzdağının 300.000 
katından daha büyük. Kütle koptuğunda Lar-
sen C Levhası kütlesinin yüzde onunu kaybede-
rek şu ana kadar kaydedilmiş en küçük kütlesine 
gerileyecek.

Yetkililerden Dan McGrath, Antarktika’dan 
yaptığı açıklamada ‘Kopma birkaç gün, en fazla 
hafta içinde gerçekleşecek’ diyor.

(Gazete Karınca)

http://www.yesilist.com/isvicre-referandumda-nukleerden-yenilenebilir-enerjiye-gecise-evet-dedi/
http://gazetekarinca.com/2017/06/nedeni-kuresel-isinma-antarktikada-istanbul-buyuklugunde-buz-dagi-kopmanin-esiginde/
http://gazetekarinca.com/2017/06/nedeni-kuresel-isinma-antarktikada-istanbul-buyuklugunde-buz-dagi-kopmanin-esiginde/


DÜNYADAN HABERLER

Trump: ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan İmzasını Çekiyor

Trump, anlaşmanın ABD'nin 'dezavantajına 
olduğunu, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik 
avantaj sağladığını' söyledi.

ABD'nin yeni 'daha adil bir anlaşma arayışın-
da olacağını' ifade eden ABD Başkanı "Bugünden 
itibaren anlaşmaya uymaya son veriyoruz" dedi.

Anlaşma, fosil yakıtlarının kullanımının kısal-
tılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla, 
küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 derecede kal-
ması için ülkelerin çaba göstermesini öngörüyor.

Trump, seçim kampanyası süresince ABD baş-
kanı olduktan sonra 100 gün içinde ülkenin kö-
mür endüstrisini geliştirmek adına anlaşmadan 
çekileceği vaadinde bulunmuştu.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, anlaş-
madan çekilmesinin ülkenin petrol ve kömür en-
düstrisine yardımcı olacağını savunuyor.

Anlaşma için "hiç adil değil" diyen Trump, 
yeni kömür madenleri açılacağını, Batı Virgi-
nia ve Pensilvanya'da planlamaya başladıklarını 
söyledi.

Paris İklim Anlaşması'yla çok sayıda ABDli-
nin işlerini kaybedeceğini belirten Trump "Bizim 
ihtiyacımız olan bu değil. Kömür madencilerini 
çok seviyorum" dedi.

Bunun üzerine Pittsburgh Belediye Başkanı 
Bill Peduto, Twitter hesabından Trump'a tep-
ki gösterip "Pittsburgh Belediye Başkanı olarak, 
halkımız, ekonomimiz ve geleceğimiz için Paris 
Anlaşması'nın yönetmeliklerine uyacağımın te-
minatını veririm" mesajı paylaştı.

'Süreç 2019'dan öne başlayamaz'
BBC Washington muhabiri Anthony Zurcher, 

anlaşmadan çekilme kararının kolay uygulana-
mayacağını söylüyor.

Zurcher, Trump'ın anlaşmadan imza çekme 
kararını tebliğ etse de, resmi sürecin bir sene sür-
düğünü ve 2019 yılı Kasım ayına kadar başlaya-
mayacağını dile getirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında yak-

laşık 200 ülkenin katılımıyla imzalanan anlaş-
mada, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna 
kadar 2 derecenin altında tutulması konusunda 
uzlaşılmıştı.

Anlaşmada imzası olan ülkeler, küresel sera 
gazı emisyonunu düşürmeyi hedefliyor. Bu adım, 
fosil yakıtların yanması sonucu oluşan karbon di-
yoksit gazının da azaltılması anlamına geliyor.

Bilim insanları, küresel ısınma, deniz suyu sevi-
yesinin yükselmesi, kuraklıklar ve sert fırtınalar-
dan karbon diyoksit oranlarını sorumlu tutuyor.

Uzmanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin 
küresel iklim değişimine etki edeceği, sıcak hava 
dalgaları, seller ve kuraklıkların daha sık yaşana-
bileceği uyarısında bulunuyor.

Anlaşmaya göre ABD'nin karbon emisyonla-
rını 2025 yılı itibariyle 2005 seviyesinden yüzde 
26-28 düşürmesi gerekiyordu.

İmzasını çeken ABD, Çin'den sonra karbondi-
oksit emisyonunda ikinci sırada geliyor.

ABD, Suriye ve Nikaragua ile birlikte Paris İk-
lim Anlaşması'nda imzası olmayan ülkeler arası-
na girdi.

(BBC Türkçe)

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan imzasını 
çektiğini duyurdu.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40122361
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Rotterdam'da sokak sanatı sürdürülebilir bir 
geleceğe doğru hızlı bir geçiş yaşamakta. Bir za-
manlar Hollanda'da araba cenneti olan kent şim-
di sokak görünümlerini dönüştürmek ve onla-
ra yeni anlamlar kazandırmak için taktiksel bir 
kentleşme yaşıyor.

Bu bağlamda yerel bir şehircilik ajansı olan 
Opperclaes, sokaklar üzerine çalışan "maker" 
grubuyla işbirliği içinde, bir kavşak üzerindeki 
yaya geçidine yeni bir görünüm tasarladı. "Cre-
ative Crosswalk" isimli çalışma, sadece yönlendi-
rici özelliği olan bir araç değil ayrıca daha mutlu 
sokaklar yaratmaya odaklı bir tasarım.

Eğer tasarım kendini kanıtlarsa, önümüzdeki 
aylarda daha fazlası sokaklarda yerini alacak.

(Arkitera)

Rotterdam'da Neşeli Yaya Geçidi

Hava Kirliliğinin Anlık Durumunu AirBeam ile Öğrenebilirsiniz
Hava kirliliği, bütün büyük şehir-

lerin sorunu ve ne yazık ki bu vahim 
durum gün geçtikçe iyiye değil, kötü-
ye gidiyor. Dünyanın çeşitli noktala-
rında yerel yönetimler, belediyeler ve 
hükümetler hava kirliliği ile savaşmak 
için bir miktarda çaba gösteriyor. Peki 
bu konu adına bireysel olarak alabile-
ceğimiz önlemler var mı?

New York’un Queens bölgesindeki 
STEM programına dahil okulların öğ-
rencileri tarafından geliştirilen AirBe-
am, havadaki zararlı partikül yoğunlu-
ğunu anında ölçebiliyor. Cihaz havayı 
içinden geçirirken, bir LED ampul, 
havadaki zararlı mikro partikülleri ay-
dınlatıyor. Aydınlanan partiküller ise 
bir sensör ile saptanıyor ve havadaki 
yoğunluğunu ölçmekte kullanılıyor. 
Ölçüm Bluetooth ile akıllı telefon uy-
gulamasına yollanıyor ve kullanıcıya 
bilgi veriliyor.

Bununla da kalmıyor, ölçülen mik-
tar üretici firma Habitatmap’in Air-
Casting sitesine yollanıp tüm diğer 
AirBeam kullanıcılarından gelen veri-
ler ile birleştiriliyor. Böylece belli bir 
bölgedeki hava kirliliği durumu hari-

talanıp herkesin kullanımına açılabiliyor. AirBeam cihazının 
becerileri bu kadarla da bitmiyor. Mikrofon ile çevre ses kir-
liliği seviyesi, ek sensörler ile ısı / nem / karbon monoksit se-
viyeleri de ölçülebiliyor. Ayrıca cihazı farklı sensör cihazla-
rı ile birlikte kullanıp kişisel sağlık verileri bile elde etmek 
mümkün.

AirBeam’den gelen hava kirliliği verilerini hemen görebil-
mek ve çevrenizle paylaşmak için de bir şeyler düşünülmüş. 
Mesela Global Climate and Health Alliance kurumu yeni bir 
kampanya başlatmış ve AirBeam destekli bir hava maskesi da-
ğıtmaya başlamışlar. Bu maskelerin üzerinde hava durumunu 
ifade eden renkli ışıklar var. Eğer hava temizse ışıklar yeşil, 
kabul edilebilir kirlilikteyse sarı, hassas kişiler için tehlikeli 
seviyedeyse turuncu ve herkes için tehlikeli seviyedeyse kır-
mızı yanıyor (Ontrava.Com).

http://www.arkitera.com/haber/28843/etg1
https://ontrava.com/hava-kirliliginin-anlik-durumunu-airbeam-ile-ogrenebilirsiniz
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