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Kalamış Yat Limanı’nda Yapılaşma İnadı Sürüyor

Dönüşüme Niyet Kalyon’a Kısmet

2011 yılında özelleştirme kapsamına alınan Fe-
nerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında yeni bir 
karara varıldı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma 
amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 öl-
çekli koruma amaçlı uygulama imar planı deği-
şikliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştir-
me Yüksek Kurulu’nun kararıyla onaylandı. Söz 
konusu karar 10.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlandı.

Acele İhale
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararının ar-

dından 10 gün sonra limanla ilgili yeni bir karar 
daha alındı. ÖYK kararının askıya çıkması dahi 
beklenmeden liman 36 yıllık süreyle ihaleye çı-
karıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın resmi 
sitesinde 16.11.2017 tarihinde yayınlanan Türki-
ye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye Ait Fenerbahçe-
Kalamış Yat Limanı Özelleştirme İhalesi ve ek ta-
nıtım dokümanlarında “Türkiye’nin en prestijli 
yat limanları arasında yer alan Fenerbahçe – Ka-
lamış Yat Limanı’nın Kıyı Kanunları çerçevesin-
de hazırlanan ve 5 çıpalı bir yat limanı oluştu-
rulmasına olanak sağlayan imar planı, ÖYK’nın 6 
Kasım 2017 tarihli ve 2017 / 106 no’lu kararıyla 
onaylanmıştır ve 10 Kasım 2017 tarihinde Res-

mi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir” 
denildi.

ÖYK tarafından 06.11.2017 tarihinde onayla-
nan plan, Kadıköy Belediyesi’nin açtığı dava ile 
iptal edilen 2013 onaylı plan ve kısmen yürütme-
si durdurulan ve davası devam eden 17.03.2015 
tarihli plan kararlarına dayandırılıyor. Sadece 
“yüzen iskele” alanlarının emsale dahil alanlar-
dan çıkarılıp özelleştirilen alan metrekaresinin 
arttırıldığı yeni plan askıya çıkmadığı için resmi 
olarak kesinleşmiş niteliği taşımıyor.  Ancak Fe-
nerbahçe-Kalamış Yat Limanı henüz kesinleşme-
yen plana göre tekrar ihaleye çıkarılmış oldu.

 Kadıköy Belediyesi özelleştirme kararına ve 
ihale kararına itiraz edecek (Gazete Kadıköy).

Dönüşümü yılan hikâyesine dönen 
Fikirtepe’nin yol altyapı işleri ihalesi 3. Havali-
manı inşaatını yapan ortaklardan Kalyon İnşaat’a 
verildi. Fikirtepe’deki yağmur suyu kanalları-
nın sökülüp tekrar yapıldığını tespit eden CHP’li 
Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Fikirtepe’nin yağmur 
suyu kanallarını burada yaşayacak insan sayısı-
nı hesaplayamayarak küçük döşemişler. Bunun 
üzerine bu işleri yapan şirketle tartışma çıkmış. 
Ardından yapım işi için yeni bir ihale yapılmış 
ve Kalyon İnşaat’a ihale verilmiş. 2 proje de İSKİ 
onaylı. Kamu milyonlarca lira zarara uğratıldı. 
Kamu zararı ne olacak?” diye sordu.

Kadıköy Fikirtepe Hızırbey Caddesi’nde yeni 
yapılan yağmur suyu kanalının kazı yapılarak sö-

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 36 yıl süreyle özelleştirilmek üzere ihaleye çıkarıldı

küldüğünü tespit eden Hüseyin Sağ, BeyazMasa’ya 
başvurup konuyla ilgili sorular sordu.

‘Yeni nüfus için…’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hiz-

metleri Müdürlüğü ile görüşüldüğünü belirtile-
rek ‘İhale komisyonunun 15.08.2017 tarih ve 396 
sayılı İhale Komisyon Kararı ile ‘Kadıköy Fikirte-
pe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı’ işi 
Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye ihale edilmiş-
tir’ ifadelerine yer verildi. Ayrıca yanıtta ‘Bölge-
de yapılan çalışmalar, kentsel dönüşümden dola-
yı artacak olan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak, 
yeni yapılardaki oturumlar başladıktan sonra or-
taya çıkacak ihtiyacı karşılamak için yapılmakta-
dır’ denilmesi dikkat çekti.

(Hazal Ocak / Cumhuriyet)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/kalamis-yat-limaninda-yapilasma-inadi-suruyor-h11486.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/867702/Donusume_niyet_Kalyon_a_kismet.html
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İBB'nin Projeleri Borçla Yürüyor

Levent'te Son Yeşile de Cami

Rize'de Şehir Hastanesi Deniz Üzerine Dolgu Yapılarak İnşa Edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2018 yı-
lında, 18 proje için 3 milyar 248 milyon 995 bin 
TL tutarında dış borçlanmayı planlıyor. 18 proje-
nin 16’sı ise metro inşaatı işleri.

Bu projelerden bazıları şöyle:
• Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu ile 
Sarıgazi (hastane) -Taşdelen- Yenidoğan met-
rosu inşaat ve elektromekanik işleri için: 364 
milyon TL.

• Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu inşaat ve 
elektromekanik işleri için: 281 milyon TL.

İBB 2018 yılında da metro projeleri için 3 milyar 248 milyon 995 bin TL dış kredi almayı planlıyor

Merkez Bankası’nın milyonlarca dolar değer 
biçilen İstanbul Levent’teki 18 bin 427 metreka-
relik arazisine cami yapılacak. CHP’lilerin ve böl-
ge sakinlerinin yeşil alana dönüştürülerek dep-
rem toplanma alanı olarak kullanılmasını istediği 
araziye cami projesi İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Meclisi’nde oyçokluğuyla kabul edildi. 
Merkez Bankası da “araziye ihtiyacım var” diye-
rek plana karşı çıkıyor. Araziye yakın 600 metre 
mesafede ise 2 cami var.

İmar planı değişikliği teklifine ilişkin İstanbul 3 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu ile Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komis-
yonu da araziye cami projesinin uygun olduğuna 
karar verdi.

CHP’li Meclis üyesi Affan Keçeci, “Olası bir İs-
tanbul Depremi’nde toplanacak yer yok. Biz ora-
nın yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak 

kalmasından yanayız” dedi. AKP Grup Başkan-
Vekili Temel Başalan ise “Öncelikle araziye ze-
minaltı otopark, cami ve kültür merkezinin ha-
yırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

(Cumhuriyet)

Rize'nin Pazar ilçesinde dolgu çalışmaları sü-
ren Rize Artvin Havalimanı'nın ardından yeni 
yapılacak hastanenin de deniz doldurularak ya-
pılması için İslampaşa mahallesinde zemin ve de-
rinlikle ilgili çalışmalar başlatıldı.

Erdoğan Talimat Verdi
Rize valisi Erdoğan Bektaş "Cumhurbaşkanı-

mızın talimatıyla deniz dolgusu yapılarak tıp fa-
kütesinin karşında bir şehir hastanesi yapımı için 
çalışmalar başlamıştır. Ancak bu hemen yarın ya-

pılacak anlamına da gelmesin. Çünkü sondaj ça-
lışmaları yapıldıktan sonra kesin bir sonuç ortaya 
çıkacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyor musunuz 
benim en büyük hayalim neydi? Şehir hastane-
leriydi. Şu anda 18 farklı şehirde 23 katrilyon lira 
yatırım maliyeti olan şehir hastanelerimizin inşa-
ası süratle devam ediyor" diyerek şehir hastanele-
rine verdiği önemi vurgulamıştı (Haberler.Com).

• Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve 
elektromekanik işleri için: 236 milyon TL.

• Kirazlı-Halkalı metrosu inşaat ve elektro me-
kanik işleri, yeraltı aktarma merkezi (otopark) 
ve depo alanı inşaatı için: 264 milyon 501 bin 
TL.

• İkitelli-Ataköy metro hattı inşaatı ve elektro-
mekanik işleri için: 279 milyon TL.

• Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey metro 
hattında yapılacak tüm işler için: 446 milyon 
TL.

 (Cumhuriyet)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/872506/iBB_nin_projeleri_borcla_yuruyor.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/872502/Son_yesile_de_cami.html
https://www.haberler.com/rize-de-havalimanin-ardindan-sehir-hastanesi-de-10271979-haberi/
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Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt ve Prof. Dr. Oğuz Ka-
radeniz ile bir araştırma grubu tarafından, 25 yaş 
üzerindeki kişilerin kaç yıl eğitim aldığını göste-
ren ortalama okullaşma yılı araştırması, ilk kez 
ilçeler düzeyinde gerçekleştirildi.

Çalışmaya göre, okullaşma yılının 8-9 (ortao-
kuldan mezun) olduğu ilçe sayısı 2009’da 7’yken, 
2015’te 37’ye yükseldi. 2009 yılında 669 ilçe 4-6 
yılda (ilkokul düzeyinde) yoğunlaşırken, 2015 

Samsun’un Canik ilçesinde Orman İşletmesi’ne 
ait ormanlık alana belediye tarafından hazırlanan 
‘Meşe Orman Park’ projesi kapsamında beton 
yollar yapılması, Samsun halkı ve yaşam savunu-
cuları tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilerin 
hızla büyümesi üzerine belediye dökülen beto-
nu iş makineleri ile kaldırdı fakat ormanı “parka” 
çevirecek proje devam ediyor.

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, 
alanda beton yapılaşmanın çağdaş bir yerel yö-
netim anlayışı olmadığını söyleyerek, “Tama-
miyle gerici bir anlayıştır. Çağdaş ülkelere bak-
tığımız zaman betonlaşma yerine doğayı koruma 
ve sahip çıkma gibi bir eğilim görüyoruz. Bura-
da yapılan yıllardır yapılanın üzerine bir mühür-
dür. Doğayı tahrip etmeye dönük bir mühürdür. 
Birazcık çevre duyarlılığı olan bir anlayış bu ya-

Türkiye'nin En Eğitimli İlçeleri Belli Oldu. İlk Üç Sırada CHP'li İlçeler Var

 Sur’un Mimari Mirası Yok Edildi

Canik Belediyesi Tepkiler Üzerine Ormana Döktüğü Betonu Söktü 

yılında 670 ilçe 5-7 yıl (ortaokul düzeyi) arasına 
yükseldi.

 2009’da ortalama tahsil süresi İstanbul Beşiktaş 
ve Ankara Çankaya’da 8.5, İstanbul Kadıköy’de 
8.4 yıl olarak belirlenmişti. 2015 yılında ise Ka-
dıköy ve Çankaya’da ortalama eğitim süresi 9.3 
yıla, Beşiktaş’ta ise 9.1 yıla yükseldi. Bir başka ifa-
deyle, Türkiye’nin en tahsilli 3 ilçesinde yaşayan 
25 yaş üzerindeki kişilerin 2009 yılında ortalama 
tahsil süresi lise 1 iken, 2015 yılında lise 2’den 
terk düzeyine çıktı (Cumhuriyet).

Pamukkale Üniversitesi, ilçelerde 25 yaş üzeri kişilerin kaç yıl eğitim aldığını araştırdı. Araş-
tırmaya göre Kadıköy, Çankaya ve Beşiktaş en eğitimli ilçeler

pılaşmaya izin veremez. Beton yapılıyor üzerine 
ahşap yapılıyor. Buna ne gerek var. Burada do-
ğal yapı var zaten. Halkın kaynakları insan gücü 
boşu boşuna kullanılarak bu tahribat yapılıyor. 
Bu da bir ihanettir. Ancak en azından buradaki 
sivil toplum örgütlerinin duyarlılığın toplumda 
karşılık bulduğunu gördük” diye konuştu.

(KOS Medya)

TMMOB Mimarlar Odası, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın tarihi ve kül-
türel ilçesi Sur’da yapılan kentsel dönüşüm pro-
jesiyle ilgili hazırladığı raporda, bölgenin mimari 
mirasının yok edildiğini savundu.

Raporda, bugünlerde kent merkezlerinin, ta-
rihi, doğal ve kültürel miras alanlarının serma-
yenin yeni yatırım alanları olarak değer kazan-
dığı belirtilerek emlak geliştiricilerinin ilgisini 
çeken, göç edilerek terk edilen ve yıkıma uğra-
yan Suriçi’nde yeni yapılar inşa edildiğine vurgu 

yapıldı: “Var olan yerleşim yerleri üzerinde dö-
nüşüm projeleri uygulanarak mimari miras yok 
edilmiş, toplumun sosyo-kültürel yapısında ay-
rışmaya neden olunmuştur. Kenti ihya edeceği 
söylenen dönüşüm projesiyle tarihi kent merkezi 
kamusal alan ve konut bölgesi olmaktan çıkarıla-
rak, ticaret ve finans merkezi olarak kurgulanmış, 
yerinde iskânı sağlanmayan yurttaşlar kentin çe-
perlerine gitmeye zorlanmıştır.”

(Rıfat Doğan / Gazete Duvar)

http://www.diken.com.tr/mimarlar-odasindan-gozlem-raporu-surun-mimari-mirasi-yok-edildi/
http://www.kuzeyormanlari.org/2017/11/24/canik-belediyesi-tepkiler-uzerine-ormana-doktugu-betonu-soktu-ama-ormani-parka-cevirmeye-devam-ediyor/
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TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu Yapılacak

Ekolojik Haklar Merkezi Çalışmalarına Başladı

1-2-3 Aralık 2017 tarihinde “Kent ve Adalet” 
temasıyla Harbiye Askeri Müzesi’nde TMMOB 
IV. İstanbul Kent Sempozyumu gerçekleştirile-
cek. “Toplumcu, eşitlikçi, doğadan ve bilimden 
yana; söz, yetki ve karar alma süreçlerini demok-
ratikleştiren bir kent yaşamının örgütlenebilmesi 
yolunda önemli bir adım” olarak tarif edilen sem-
pozyumda şu konular ele alınacak;

· Kent ve Adalet
· Emek, Meslek Örgütlerinin Perspektifinden 

Kent ve Adalet
· Kent Politikalarının Mekansal ve Toplumsal 

Etkileri
· Göç Mekanları ve Kent Yurttaşlığı
· Kentsel Yaşamda Adalet
· İstanbul’da Doğal Yapının Dönüşümü
· Kentsel ve İklimsel Dönüşüm
· İstanbul’da Arazi ve Enerji Yönetimi
· Mekan, Kimlik ve Kültür

Ekoloji temelli sorunların, ortaya çıkmadan 
önlenmesi ve ortaya çıkan sorunların giderilme-
si için temel yurttaşlık haklarının kullanılması-
nı sağlamayı hedefleyen Ekolojik Haklar Merkezi 
(EHM) çalışmalarına başladı.

Ekoloji Kolektifi'nin bir çalışması olarak ortaya 
konan EHM tanıtım etkinliğinde, EHM’nin yurt-
taşlara, karşılaştıkları ekolojik sorunların çözü-
münde haklarının neler olduğunu ve bu hakları 
aktif olarak nasıl kullanabileceklerine dair yar-
dım sunmayı hedeflediği dile getirildi. Merkez; 
bireylerin bilgilenme, başvuru ve katılım hakla-
rını kendi başlarına kullanmasına önayak olma-
nın yanı sıra kullanılmayan ancak var olan hakla-
rın su yüzüne çıkması, aktif olarak kullanılmasını 
da sağlamayı amaçlıyor.

Ekolojik Haklar Merkezinin çevresel ve kent-
sel karar alma süreçlerine katılım yollarının, baş-
vuru ve bilgilenme haklarının yurttaşlar tarafın-
dan daha etkin kullanılabilmesi hedefi ile yola 
çıktığının ifade edildiği etkinlikte, EHM’nin, 

· Medya, Kent ve İletişim
· İstanbul Kent Forumu

Aynı zamanda İstanbul Fotoğraf ve Sinema 
Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından hazırla-
nan “Kentsel Dönüşen İstanbul” fotoğraf sergisi 
üç gün boyunca fuaye alanında sergilenecek.

Sempozyum programına buradan ulaşabilirsi-
niz (Kadikoy Belediyesi Akademi).

başvuruda bulunan yurttaşlara bu bağlamda bilgi 
sunacak bir platform olduğu belirtildi.

Etkinlikte EHM’nin bir avukatlık hizmeti ol-
madığı, yurttaşların çevresel ve kentsel konular-
la ilgili doğru bilgiyi nasıl alabilecekleri, doğru 
kamu idaresine nasıl yönelebileceklerine yöne-
lik bilgilendirme dışında hukuki anlamda her-
hangi bir destek sunulmadığının da altı çizildi. 
EHM,  sitesinden canlı destek ya da telefon, faks, 
e-mail yolu ile başvurulara yanıt verirken, konu-
ya dair yayımlanan kaynak kitap ve metinler de 
yer alıyor.

http://ekolojikhaklar.org/
(Evrensel)

Ekoloji temelli sorunların, ortaya çıkmadan önlenmesi ve ortaya çıkan sorunların 
giderilmesini amaçlayan Ekolojik Haklar Merkezi çalışmalarına başladı

http://www.kadikoyakademi.org/tmmob-iv-istanbul-kent-sempozyumu-yapilacak/
https://www.evrensel.net/haber/338955/ekolojik-haklar-merkezi-calismalarina-basladi
http://www.kadikoyakademi.org/wp-content/uploads/2017/11/KentSemp_2017_brosur.pdf
http://ekolojikhaklar.org/ 
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Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Açıldı

Nilüfer Belediyesi “Avrupa Kentleri Dönüştürücü Eylem” Ödülünü Aldı

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa’da harabe ha-
lindeki iki binayı restore ederek Sosyal Hizmet 
Merkezi’ne dönüştürdü. Rasimpaşa Sosyal Hiz-
met Merkezi’nin açılışı 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde 
yapıldı.  Başta kadınlar olmak üzere çok sayıda 
Kadıköylü’nün katıldığı açılışa CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğ-
lu, CHP Milletvekilleri Onursal Adıgüzel, Haluk 
Pekşen, CHP PM üyeleri Canan Kaftancıoğlu ve 
Berhan Şimşek katıldı.

“Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi” açılışı 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teb-
rik mesajının okunmasıyla başladı. Kılıçdaroğlu, 
projenin hayata geçilmesini sağlayan Kadıköy Be-
lediyesi ve Nuhoğlu’na teşekkür ettiği mesajında 
Kadıköylülere selam ve sevgilerini gönderdi.

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye başkanı 
Aykurt Nuhoğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü hatırla-
tarak “Ortalama her gün bir kadının kendi yakın-
ları tarafından öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. 

Bu şiddetin bu baskının ve bu eşitsizliğin ortadan 
kalması için biz kamu olarak kendimizi sorumlu 
hissediyoruz” dedi.

Kadıköy’de her yaşa ve kesime göre çalışma-
lar yaptıklarını belirten Nuhoğlu,İnsanların ya-
şamlarının tamamında desteklenmeye ihtiyaçla-
rı olduğunu belirterek Rasimpaşa Sosyal Hizmet 
Merkezi’nin her kesimden bireyin güçlendiril-
mesi amacıyla hizmet vereceğini söyledi.

(Gazete Kadıköy)

Bursa Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Nilüfer İno-
vasyon Merkezi Zaragoza, Mannheim gibi fina-
listleri geride bırakarak Avrupa Kentleri Dönüş-
türücü Eylem Ödülü’nü almaya hak kazandı. 
Nilüfer bu ödüle “Mahalle Komiteleri ve Enerji 
Kooperatifi” bileşenini içeren projesiyle layık gö-
rüldü. Ödül haberi 2016 yılında kurulan Avrupa 
Birliği Sürdürülebilir Şehirler Platformu tarafın-
dan sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Diğer Belediyelere de Örnek Teşkil Ediyor
Bursa Nilüfer Belediyesi’nin insan kaynaklı ik-

lim değişikliği ile mücadelesini 2015 yılında baş-
lattığı Nilüfer Belediyesi Sürdürülebilir Enerji 
Eylem Planı (SEAP) ile somutlaştırmıştı. Bele-
diye sınırları içerisindeki seragazı salımlarında 
2020 yılında 2013 referans yılında göre %20 ora-
nında azaltım öngören bu plan 25 Ocak 2016’da 

Kadıköy’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde “Sosyal 
Hizmet Merkezi” açıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılan merkezin açılışına 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu katıldı

Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi 
Sekreteryası tarafından kabul edilmişti. Nilüfer 
Belediyesi sunduğu SEAP’ta iklim değişikliğine 
uyum bölümüne yer vererek Türkiye’de bu söz-
leşmeyi imzalayan diğer belediyelere örnek bir 
vizyon sergiliyor. Uyum boyutuna Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin de hazırlanmakta olan pla-
nında kapsamında yer vereceği görülmekte.

(İklim Haber)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/kadikoyde-selvi-kilicdaroglu-katilimiyla-kadin-dayanismasi-h11508.html
https://www.iklimhaber.org/nilufer-belediyesi-avrupa-kentleri-donusturucu-eylem-odulunu-aldi/
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Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi 
Polonya’nın, UNESCO Dünya Mirası listesindeki 
Bialowieza ormanındaki büyük ölçekli ağaç ke-
simlerine devam ettiği takdirde her gün için 100 
bin euro cezaya çarptırılmasına karar verdi.

Avrupa bizonlarına ve nadir bazı kuş türlerine 
ev sahipliği yapan Polonya ve Belaruz sınırında-
ki Bialowieza ormanı aylardır Varşova ve AB ara-
sında yasal bir mücadele konusuydu.

Ulusalcı ve muhafazakâr Polonya hükümeti 
çevreci grupların gösterilerine ve Brüksel’in bir-
liğin doğal yaşam koruma kurallarını ihlal ettiği-
ne dair uyarılarına rağmen ağaç kesim kotalarını 
üç katına çıkarmıştı.

Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Mahke-
mesi (ECJ) Pazartesi günü verdiği nihai kararda 

İsveç’te biri Türk üç akademisyenin hazırladı-
ğı iklim mültecileri konulu raporda, 2085 yılın-
da sıcaklığın 2-3 derece artmasıyla birlikte, kü-
resel iklim değişikliğine bağlı gelişen felaketler 
nedeniyle 2050 yılı itibarıyla 200 milyon kişinin 
ülkesini terk etmek zorunda kalacağı ve dünya 
nüfusunun çok önemli bölümünün su kıtlığı ya-
şayacağı kaydedildi.

İsveç Uppsala Sverige Landbruks 
Üniversitesi’nde (SLU) yüksek lisansını tamam-
layan ve çevre iletişimi ve çatışmaları alanın-
da uzmanlaşma çalışmaları sürdüren Emine 
Karakitapoğlu’nun İsveçli 2 akademisyenle bir-
likte iklim mülteciliğiyle ilgili hazırladıkları ra-
porun ikinci bölümünde, ürkütücü tahminler 
açıklandı. Küresel iklim değişikliğine bağlı geli-
şen felaketler nedeniyle 2050 yılı itibarıyla 200 
milyon kişinin ülkesini terk etmek zorunda ka-
lacağı öngörülen Stokholm merkezli düşünce ku-

Polonya Ağaç Kesmeye Devam Ederse Günde 100 Bin Euro Ceza Ödeyecek 

Dünya Nüfusunun Çok Önemli Bölümünü Etkileyecek Su Kıtlığı Yaklaşıyor

Temmuz’daki duruşunu yineledi ve Polonya’yı 
kesimleri derhal durdurmadığı takdirde her gün 
için 100 bin euro cezaya çarptıracağını açıkladı.

(Hürriyet)

ruluşu FORES bünyesinde hazırlanan raporda, 
Utrech Üniversitesi’nden Prof. Frank Bierman ve 
Wageningen Üniversitesi’nden Yard. Prof. Ingrid 
Boas’ın 2080- 2085 yıllarına yönelik bu konular-
daki bilimsel araştırmaları ve tahminlerine de yer 
verildi.
Sıcaklık 2-3 Derece Artacak, Su Kıtlığı Yaşanacak

Aynı raporda sıcaklığın 2-3 derece artması yü-
zünden 2085 yılı itibariyle su kıtlığı riski altında 
olan kişi sayısına ilişkin de rakamlar ortaya ko-
nuldu. Nüfus düzeyine bağlı olarak yapılan bi-
limsel tahminlere göre, dünya nüfusunun çok 
önemli bölümünün su kıtlığı yaşayacağı öngörü-
lüyor. Bilimsel tahminler en kötü ihtimal ve en 
iyi ihtimalli senaryolar olarak iki kategoride ele 
alındı. En iyi ihtimale göre 463 milyon, en kötü 
ihtimalli senaryoya göre de 5 milyar 315 milyon 
kişi su kıtlığıyla karşı karşıya kalacak.

(KOS Medya)

http://www.hurriyet.com.tr/polonya-agac-kesmeye-devam-ederse-gunde-100-bin-40653097
http://www.kuzeyormanlari.org/2017/11/27/dunya-nufusunun-cok-onemli-bolumunu-etkileyecek-su-kitligi-yaklasiyor/
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Tarih ile Modernitenin Uyumu: Misericordia

1583 yılında açılan Misericordia*, Venedik'teki 
yedi adet "büyük okul" (scuole grandi) ünvanına 
sahip okuldan biriydi. Yapının inşaatı 200 yıl bo-
yunca devam etti. Venedik Cumhuriyeti'nin çö-
küşünden sonra kurum terkedildi ve 1800'lü yıl-
ların başında okul çeşitli farklı fonksiyonlarda 
hizmet verdi. İlk olarak askeri kışla, daha sonra 
depo olarak kullanıldı ve son olarak devlet arşivi-
nin merkezi haline geldi.

1914'den 1991'e kadar yapı, hem cimnastik 
hem de basketbol sahasına ev sahipliği yapan 
bir merkez olarak kullanıldı. 2015 yılında Al-
berto Torsello ve Gruppo Umana tarafından et-
kinlikler, sergiler ve toplantılara ev sahipliği ya-
pabilecek modern mekanlara imkan veren bir 
yenileme projesine başlandı. Proje, orijinal yapı-
yı günümüz şartlarına uygun hale getirirken aynı 
zamanda, kendine has olan cazibesini muhafaza 
etmeyi amaçlıyor. Yapı, iki seviye arasında bö-
lünmüş, 26.000 metrekare alanda çeşitli enstalas-
yonlar için bir ortam sunuyor.

Yapıdaki iyileştirmeler, altyapının yenilenme-
si, sofistike bir aydınlatma sistemi, kapsamlı bir 
kablolama ağı ve belirli bölgelere ayrılmış yer-
den ısıtma ve soğutma sistemi dahil olmak üzere 
sistemlerin teknolojik entegrasyonunu içeriyor. 

Venedik'in kültürel ve sanatsal mirasının önemli bir parçası olan dini vakıf okulu Misericordia, kap-
samlı bir yenilemeden sonra etkinlik ve sergi mekanına dönüştü

Otobüs Beklerken İp Atlayın!
Virginia Commonwealth Üniversitesi Da Vinci 

Merkezi ve Sports Backers işbirliğiyle Richmond 
kentinde bekleme noktalarına ip atlama istasyon-
ları kuruldu.

Kentin 5 ayrı noktasına yerleştirilen istasyon-
lar, otobüs durakları gibi gün içinde bekleme 
yapılan alanlarda konumlanıyor. UpSwing adlı 
proje, kent sakinlerinin zamanlarını interaktif 
eğlenceyle doldurmayı amaçlıyor.

Kent sakinlerini kent atmosferinde ve tasarı-
mında daha aktif olmaya davet eden proje, daha 
eğlenceli kamusal alanların mümkün olduğunu 
savunuyor.

(Kot 0)

Aydınlatma sisteminde özelleştirilmiş ayarlar 
ve efektler oluşturma imkanı sunan ve uzaktan 
kontrol edilebilen DALI (Dijital Yönlendirilebilir 
Aydınlatma Arayüzü) teknolojisi gibi teknoloji-
ler de yapıda kullanılıyor (Arkitera).

http://www.arkitera.com/haber/29542/tarih-ile-modernitenin-uyumu--venedik-teki-gorkemli-misericordia*-nin-yeniden-canlandirilmasi-
http://kot0.com/otobus-beklerken-ip-atlayin/
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Fransa'da Mülteciler İçin Yeni Bir Yaşam

Dünya Nükleerden Vazgeçiyor: İşte Nükleer Felaketin Dünyaya Faturası...

Proje, bir banliyö kenti olan Ivry-sur-
Seine'de eski bir sanayi sitesinde 90,000 
m²'lik bir alanda yer alıyor ve 400 kişi için 
acil barınaklar sunuyor. Aileler, çocuklar 
ve zor durumdaki kadınlar maksimum 6 ay 
süre ile konaklayabiliyor.

Fransa'da ilk defa yapılan yardım progra-
mı, mevcut dünya düzenini düşünmek üze-
re mimarları zorlu bir göreve çağırıyor.

Proje, farklı kültürlerden savunmasız in-
sanlara işlevsel nitelikler sunmayı amaçlı-
yor. Coğrafik kökenlere bakılmaksızın "in-
san" kavramına odaklanıyor. Kamusal alanla 
rahat ve samimi bir ilişki kurarak toplum-
sal hayata dahil olma meselesi projenin ana 
odakları arasında yer alıyor.

Çok amaçlı olarak planlanan altı birim 
alanın merkezine yerleşiyor. Bu birimleri 
ayıran boşluklar ise kullanıcıları için yeni 
alanlar tanımlıyor. Çocuklar oyun oynuyor, 
insanlar birlikte vakit geçiriyor.

Bu alanda 5 yıl gibi geçici bir süre kalma-
yı planlayan projede; ikincil kullanımlara 
izin veren ahşap modüller ve altyapı sistem-
leri daha sonra başka alanlara da kolay taşı-
nabilir olarak tasarlandı (Arkitera).

Greenpeace bir infografik yayınlayarak, 
nükleer enerji konusundaki çok temel ger-
çeklere dikkat çekti.

Maliyetler yukarıdaki tabloda görülüyor. 
Ayrıca, yapılan anlaşmaya göre Akkuyu 
nükleer santralinden elektrik alım maliyeti 
de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
2014 yılı ortalama elektrik alım maliyetinin 
çok üzerinde: Kilowat başına 12 cent’e kar-
şılık, 6.5 cent.

Dünya Nükleer Enerjiden Vazgeçiyor
Almanya 2020’ye, İsviçre 2033’e kadar 

tüm nükleer santrallerini kapatma kararı 
aldılar. İtalya’da 2011’deki referandumda 
halk yüzde 94 oranında nükleere hayır dedi.

Dünyada 2013 yılı için mevcut nükleer 
enerji santrali 2002 yılına göre 50 adet daha 
az.

Küresel Enerji Üretiminde Nükleer Gücün Payı 
Azalıyor

1996’da toplam enerjinin yüzde 18’i nükleerden ge-
lirken, oran 2013’de yüzde 11’e geriledi.

2000-2013 arasında rüzgardan elde edilen enerjinin 
payı yıllık ortalama yüze 25, güneşten elde edilenin 
payı yüzde 43 artarken, nükleerden elde edilenin payı 
yıllık yüzde 0.4 azaldı.

Yine aynı dönem için yenilenebilir enerji kaynakla-
rına yapılan yatırım yüzde 47 artarken, nükleere yapı-
lan yatırım yüzde 3 azaldı (soL).

http://www.arkitera.com/haber/29547/fransada-multeciler-icin-yeni-bir-yasam
Greenpeace bir infografik yayınlayarak, nükleer enerji konusundaki çok temel gerçeklere dikkat çekti.NÜKLEER ENERJİ DAHA PAHALI Maliyetler yukarıdaki tabloda görülüyor. Ayrıca, yapılan anlaşmaya göre Akkuyu nükleer santralinden elektrik alım maliyeti de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2014 yılı ortalama elektrik alım maliyetinin çok üzerinde: Kilowat başına 12 cent’e karşılık, 6.5 cent.DÜNYA NÜKLEER ENERJİDEN VAZGEÇİYORAlmanya 2020’ye, İsviçre 2033’e kadar tüm nükleer santrallerini kapatma kararı aldılar. İtalya’da 2011’deki referandumda halk yüzde 94 oranında nükleere hayır dedi.Dünyada 2013 yılı için mevcut nükleer enerji santrali 2002 yılına göre 50 adet daha az.KÜRESEL ENERJİ ÜRETİMİNDE NÜKLEER GÜCÜN PAYI AZALIYOR1996’da toplam enerjinin yüzde 18’i nükleerden gelirken, oran 2013’de yüzde 11’e geriledi.2000-2013 arasında rüzgardan elde edilen enerjinin payı yıllık ortalama yüze 25, güneşten elde edilenin payı yüzde 43 artarken, nükleerden elde edilenin payı yıllık yüzde 0.4 azaldı.Yine aynı dönem için yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırım yüzde 47 artarken, nükleere yapılan yatırım yüzde 3 azaldı.
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