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TÜRKİYE’DEN HABERLER

Türkiye Zehir Soluyor... 

Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye’de hava kirliliğinin krize dönüştüğünü açıkladı. 81 ilden 
sadece 6 ilin havası temiz çıktı. Ankara’da kirliliğin en fazla yaşandığı yer Hacettepe, İbn-i 
Sina, Yüksek İhtisas, Numune hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı’nın da bulunduğu Sıhhiye 
oldu. İstanbul’da Esenyurt ve Şirinevler; İzmir’de Gaziemir ve Bayraklı zehir soludu. Havası 
temiz çıkan 6 il ise Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale oldu. 

Çevre ve Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bo-
zoğlu, 2017 yılı Hava Kirliliği Raporu'nu açıkladı. 
Bozoğlu, “Partikül madde ve kükürt dioksit açı-
sından sadece altı ilimizin havası standartlara uy-
gun. En kirli illerimizin başında ise İstanbul, Anka-
ra, Adana, Amasya ve Manisa geliyor. Türkiye’de 
hava kirliliği problemi krize dönüşmüş durumda. 
Valilik ve belediyeler acil önlem almalı” dedi.
DSÖ Parametlerine göre
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hava kirliliğini 
ölçmek için kullandığı PM10 parametresine göre 
ölçümleri düzenli yapılan ve 35 günden fazla 
PM10 DSÖ sınır değerini aşarak kirli kabul edilen 
iller şunlar: İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Ma-
nisa, Bursa, Denizli, Niğde, Tekirdağ, Hatay, Yalo-
va, Sivas, Kahramanmaraş, Kütayha, Sakarya, Kırk-
lareli, İçel ve Samsun. 
Başkent' te temiz yer yok 
Başkentin kirli olmayan bölgesi ise bulunmuyor. 
Bunun temel kaynağının Ankara’nın ulaşım poli-
tikası olduğu, yani trafik kaynaklı olduğunu görü-
yoruz. Başkentteki diğer sorun ise kalitesiz kömür 
kullanımı.
İstanbul'da en temiz Şile 

İstanbul’da sınır değerlerin tüm istasyonlarda 
yoğun biçimde aşıldığını görüyoruz. İstanbul’un 
en yüksek nüfusa sahip olan ilçesi Esenyurt, 
en yüksek hava kirliliğinin de olduğu yer. Yı-

lın 248 günü burada vatandaş kirli hava soluyor. 
İstanbul’un havası en temiz ilçesi ise Şile.

İzmir'de neden sanayileşme 
İzmir’de de ölçüm yapılan bütün istasyonlarda 

sınır değerlerinin aşıldığını görüyoruz. Gaziemir 
ve Bayraklı’da hava kirliliği 2017 yılında pik yap-
tı diyebiliriz. Vatandaşlar 365 günün 228’inde kirli 
hava solumak zorunda kaldı. Karşıyaka’da da yine 
ciddi bir hava kirliliği artışı görüyoruz. İzmir’in 
hava kirliliğinin sebebi bölgedeki sanayileşme, 
trafik ve kalitesiz kömür.

Çözüm toplu taşıma, denetim, doğalgaz
Kentlerde toplu taşıma ve raylı sistemler gelişti-
rilmeli. Hava kirliliğinin en yoğun olduğu sabah 
ve akşam saatlerinde sokağa çıkılmamalı. Ayrıca 
hava kirliliğin yoğun olduğu günlerde Valilik ve 
Belediyeler yurttaşları bilgilendirmeli. Kentsel dö-
nüşüm devletin sıkı denetimi altına alınmalı. Yok-
sul yurttaşlara kalitesiz kömür yardımı yerine do-
ğalgaz yardımı yapılmalı.

Termik santraller
Kocaeli merkezde yılın yarısından fazlasında 

kirli hava solunmuş. Bu bölge de sanayi bölgesi ve 
kömür kullanımı yoksul mahallelerde artıyor. Kah-
ramanmaraş, Kütahya, Zonguldak, Manisa Soma 
gibi yerlerde ise termik santrallerden kaynaklı 
hava kirliliği yaşanıyor. 

Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-zehir-soluyor-iste-istanbul-ankara-ve-izmirdeki-havasi-zehirli-semtler-40701232


TÜRKİYE’DEN HABERLER

Bakana Göre Yeni Düzenleme ‘İmar Affı’ Değil

Seçim Yatırımı Gibi İmar Affı Geliyor... 

Özhaseki konuyu şöyle açtı: “İstanbul’daki be-
lediye başkanlarından bir kısmı, o öneriyi getir-
mişler. Af değil, imar barışı sağlansın isteniyor. 
Meclis’e gelsin, enine boyuna konuşulsun, tartışıl-
sın. Kim ne diyorsa söylesin, ondan sonra karar ve-
rilsin, deniyor. Benim buna diyeceğim bir şey yok. 
Meclis her şeyin konuşulabileceği milletin evidir.”

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde tapusu 
olmadan yapılan gecekondular, apartmanlar, ka-
çak çıkılan katlar için af getirileceği belirtilmişti.
Bakanlıkların afetlere karşı alınacak önlemlere iliş-
kin bürokratlara yaptırdığı mevzuat çalışması kap-
samında, kaçak yapıları yasallaştıracak bir düzen-
lemenin gündemde olduğu kaydedilmişti.

Yeni düzelenlemeyle maksadın ‘kaçak yapıla-
rı kayıt altına almak’ olduğunu kaydeden Özha-
seki şöyle devam etti: “Arsa ve yapının değeri ayrı 
ayrıdır. Adam Avcılar’da 5 kat yapılması gereken 
yere 8 kat yapmış. Orayı yıktığında yeniden 8 kat 
yapma izni verilirse o af olur. Ama belediyelerin 
bu getirdiği sadece mevcut durumu, yani çıkılmış 
olan 8 katı kayıt altına alma işi. İlerde orada yapıla-
cak kentsel dönüşümlere, imar plan çalışmalarına, 
bu kaydın bir engeli olamaz, olmamalı zaten. Bu 

kayıt alındığında belediye, yıkmak zorunda kal-
mayacak. Yenileme ya da yıkım istenirse beledi-
ye mevcut imarı uygulayacak. Zamanla buradaki 
imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamla-
mış olacak. Ayrıca buranın kayıt altına alınmasıy-
la Maliye’nin de resmi kayıtlarına girmiş olacak. Şu 
anda belediyeye burayı bir an evvel çarpık kent-
leşmeden kurtar ve imara uygun hale getir dese-
niz, yapacak imkanı yok. Bu bir süreç ister. Bize ge-
tirilen teklifler de bu doğrultuda. İmar affı diye bir 
şey gündemimizde yok.

Diken

Bakanlıkların afetlere karşı alınacak önlemlere 
ilişkin bürokratlara yaptırdığı mevzuat çalışması 
kapsamında kaçak yapıları yasallaştıracak bir dü-
zenleme gündemde.

Çalışma kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve 
eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve 
imar barışının sağlanması amacıyla 30 Eylül 2017 
tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüklerine başvurulması gerekecek.

 Bu başvuru için son tarih 31 Aralık 2018 ola-
rak belirlenirken, hükümet bu tarihi bir yıl uzatma 
yetkisine sahip olacak.

 Bu başvuru sırasında vatandaş, arsa emlak de-
ğeri ile yapı maliyetinin toplamı üzerinde yüzde 3 

kayıt bedeli ödeyecek. Bunun sonucunda kendisi-
ne yapı kayıt belgesi verilecek.

Bu belgeyi alan binalar için varsa yıkım kara-
rı duracak. Elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek. 
Varsa cezaları iptal edilecek.

Cumhuriyet

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, herkesin kendisini arayıp “İmar affı mı geliyor” 
diye sorduğunu belirterek, “Hayır öyle bir af yok. Aflara önce ben karşı çıkarım” dedi.

Türkiye genelinde tapusu olmadan yapılan gecekondular, apartmanlar, kaçak çıkılan katlar 
için af getiriliyor... Karar afetlere karşı alınacak önlemler çerçevesinde alındı.

http://www.diken.com.tr/bakana-gore-yeni-duzenleme-imar-affi-degil-kacak-yapilar-kayit-altina-alinacak/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/900350/Secim_yatirimi_gibi_imar_affi_geliyor..._Kacak_katlar__ruhsatsiz_yapilar_yasallasiyor.html
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‘Her Yerde Her Yere’: İstanbul’da 6 Metro Hattının İhalesi İptal

6 Metro Hattında Risk Var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) altı met-
ro ihalesini iptal etti. Mevlüt Uysal’ın İBB başka-
nı olmasının ardından gerçekleştirilen ilk Mec-
lis oturumunda ‘Devlet Yatırım Programı’nda yer 
alan, ihalesi tamamlanan altı metro hattının ya-
pımı için 925 milyon avro borçlanmaya gidilmesi 
kararlaştırılmıştı.

13 Ekim tarihli oturumda, toplam ihale bede-
li 12 milyar 859 milyon lira olan altı metro hattı-
nın yapımının devamı için Uysal’a yetki verilmişti.
İBB’nin 2017 yılı için planladığı 4 milyar 600 mil-
yon liralık borçlanma yetkisini de aşan 925 mil-
yon avroluk borçlanma kararına CHP’liler ret oyu 
kullanmıştı. Ancak, belediye meclisinin kendisine 
verdiği borçlanma yetkisini kullanmayan Uysal, 
dış borçla finanse edilecek metro ihalelerini iptal 
etti.

CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı her ihale başına 
firmalara yüzde 5 avans verildiğini belirterek şöyle 
devam etti: “Sözleşme hükümlerine göre İBB cay-
ma bedeli olarak yüzde 10 tazminat ödeyecek. Bu, 
ihale başına 75-100 milyon lira arasında bir bedele 
denk geliyor. Bu altı ihaleyle ilgili rayiç bedellerin, 
maliyetin ve borçlanma miktarının yüksek olması 
nedeniyle çok fazla söylenti vardı. Finansman için 
çekilecek kredilerin bile hazır olduğu söyleniyor.”

Hangi hat için ne kadar borç alınacaktı?
Borçlanma kararına göre 1 milyar 613 milyon 

815 bin ihale bedeli olan Kaynarca-Pendik-Tuzla 
hattı için 120 milyon avro, 2 milyar 342 milyon 385 
bin 741 liralık Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbey-
li hattı için 170 milyon avro borç alınması karar-
laştırılmıştı. İhale bedeli 2 milyar 469 milyon 924 
bin 400 lira olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı 
için 175 milyon avro, 2 milyar 414 milyon 401 bin 
632 lira bedelli Kirazlı-Halkalı hattı için 170 milyon 
avro, 969 milyon 114 bin 610 liralık Başakşehir-Ka-
yaşehir metrosu için 70 milyon avro, 3 milyar 49 
milyon 994 bin 729 liralık Mahmutbey-Bahçeşehir 
metrosu için de 220 milyon avro borç alınacaktı.

Diken

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 6 metro 
ihalesini iptal eden İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Başkanı Mevlüt Uysal'ın kararını değerlendirdi.

Maden Mühendisleri Odası, söz konusu metro 
hatları ile ilgili çökme uyarısında bulanarak “Tü-
neller olduğu gibi bırakılırsa yüzeydeki yapılarda 
hasar oluşur” dedi.
Tehlikeli hatlar

Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Kirazlı-
Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir, Mahmutbey-Bah-
çeşehir hatlarının durdurulmasını değerlendiren 
Maden Mühendisleri Odası, ‘çökme' riskine karşı 
yetkilileri uyardı.

Uzmanlar, bazı projelerde imalatların yüzde 
10'luk kısmının tamamlanmış olduğunu belirte-
rek, “Tünelin beton kaplaması yapılmaz ve oldu-

ğu gibi bırakılırsa tünel içerisinde gerekli tedbirler 
alınamaz. Bu da hem tünel içerisinde deformas-
yonların artmasına hem de yüzeydeki yapıların 
da bundan etkilenmesine ve hasarlara yol açabi-
lir. Durdurulan, kapatılan şantiyeler yaşam alanları 
içinde bulunduğu için çevre güvenliği sağlanma-
lıdır.” uyarısında bulundu. 

Artı Gerçek

TMMOB: Tüneller olduğu gibi bırakılırsa yüzeydeki yapılarda ciddi hasar oluşması ihtimali var.

http://www.diken.com.tr/yerde-yere-istanbulda-alti-metro-hattinin-ihalesi-iptal/
https://www.artigercek.com/6-metro-hatti-cokebilir
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Şehir Merkezine Otomobil Sınırı! Caydırıcı Önlemler Yolda!

Atıklar İstanbulkart'a Kredi Olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
(2017-2023) Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
kabul edildi. Plana göre, otomobillerin şehir mer-
kezlerine girişini sınırlayan caydırıcı önlemler alı-
nacak, parklanma ücretinin şehir trafiğinin yoğun 
olduğu bölgelerde pahalı, sakin olduğu yerler-
de ise nispeten ucuz olduğu düzenlemeler yapı-
lacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Plan kapsa-
mında, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi 
ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere, 
toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile 2023 yılın-
da Türkiye’nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 
azaltılması hedefi yer aldı.
Yol üstü araç işgali

Ulaştırma sektörü başlığı altında, “Şehirlerdeki 
trafik yoğunluğunun azaltılması: Otomobil kulla-
nımının azaltılması” eylemi yer aldı. Amaç; şehir 
merkezlerindeki trafik yoğunluğunun azaltılma-
sı için araçların yol üstüne parkının etkin bir şekil-
de denetimi, caydırıcı ücretlendirme sistemlerinin 
uygulanması ve akıllı park alanı sistemlerinin ku-
rulması olarak belirtildi. 

Eylem Planı’nda toplu taşımanın yaygınlaştırıl-
ması için hizmet ağının artırılması ve güçlendi-

rilmesi için ulusal ve uluslararası finans destekle-
rinden yararlanılacağı belirtildi. Plana göre, ülke 
çapında farklı etkinlikler düzenlenerek kamuo-
yunun ulaşım farkındalığının artırılmasına yöne-
lik ulaşımda davranış değişikliği yapmayı amaçla-
yan ve bir hafta sürecek olan ‘hareketlilik haftası’ 
düzenlenecek. Ortak araç kullanımı (carpooling), 
yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması, hızlı (tah-
sisli) hat ve alternatif ulaşım yöntemleri özendi-
rilecek. Şirketler yerel yönetimlerle işbirliği ya-
parak çalışanlarının toplu taşımayı kullanılmasını 
özendirilecek. 

Hürriyet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geri dö-
nüşüme kazandırılma imkanı olan atıkların de-
ğerlendirilmesi için hayata geçireceği "Akıllı Mo-
bil Atık Aktarma Otomatı" sayesinde vatandaşlar, 
atıklardan İstanbulkart'a kredi kazanabilecek.
Elektronik ara yüze sahip

Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatan-
daşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine sa-
hip olacak. Metal ya da kağıt atığı ayırt edebilecek 
otomat, farklı bir atık konulduğunda kabul et-
meyecek. Geri dönüşüm haznesine konulan atık, 
sensörler tarafından algılanacak. Vatandaşları ses-
li ve görüntülü olarak yönlendirebilecek otomat-
lar, konulan atığı içindeki sistem sayesinde kıy-
dıktan sonra depolayacak. İşlemin sonunda geri 
dönüşüme kazandırılan atığın ekonomik değeri 
kadar kredi, vatandaşın İstanbulkart'ına kredi ola-
rak yüklenecek. 

Şehrin farklı yerlerine 100 otomat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdür-
lüğü tarafından hazırlanan projede, ilk etapta 25 
otomat hazırlanarak pilot uygulamaya sokulacak. 
Ardından 100 otomat özellikle toplu taşıma mer-
kezleri ve meydanlar gibi İstanbul'un farklı nok-
talarına yerleştirilecek. Projenin 2018'de hayata 
geçmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı

http://www.hurriyet.com.tr/sehir-merkezine-otomobil-siniri-caydirici-onlemler-yolda-40698647
http://aa.com.tr/tr/turkiye/atiklar-istanbulkarta-kredi-olacak/1023812
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Üçüncü Havalimanı ‘Kuzey’i Yutuyor

Doğa tahribatıyla inşaatı devam eden 3. havali-
manı projesine eklenen liman projesi genişletildi. 
İGA Havalimanı İşletmesi AŞ uygulama esnasın-
da “zeminde teknik gereksinimlerin ortaya çıktığı-
nı” belirterek projede yeniden düzenlemeye gitti. 
Uçaklara gerekli yakıtın deniz yoluyla getirilmesi 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘Çevresel Etki 
Değerlendirilmesi’ (ÇED) süreci için başvurdu. Pro-
je kapsamında 15 bin metrekare ilave dolgu alanı 
planlanıyor.

Cengiz - Mapa - Limak - Kolin - Kalyon ortaklığıy-
la kurulan İGA şirketi, 28 Aralık’ta Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’na 3. Havalimanı kıyı dolgu projesi 
için başvurdu. Bakanlık “İstanbul Yeni Havalimanı 
İkmal Terminali İlave Dolgu Proje” dosyasını ince-
leyerek dün projenin Çevresel Etki Değerlendir-
mesi (ÇED) sürecinin başladığını duyurdu. Proje 
dosyasına göre “kara alanı ile bağlantı sağlayacak 
dolgu alanı, yanaşma ve bağlama yapacak gemi-
lerin kötü hava şartlarında korunabileceği doğu 
dalgakıranı ile batı dalgakıranı, kuru yük ve genel 
kargo gemilerinin yanaşabileceği bir rıhtım ve sıvı 
yük gemilerinin yanaşma ve bağlanması için bir 
dolfen tipi iskele” yapılacak. Ayrıca dosyada “Pro-
jedeki batı dalgakıranı o lokasyondaki zayıf zemin 

karakterinden ötürü stabilite problemlerine karşı 
önlem olarak 35 metre kuzeye ötelenmiş ve deği-
şiklik yapılmıştır” denildi. Yani değişiklikle birlikte 
550 metre olarak yapımı hesaplanan doğu dalga-
kıranı da 100 metre uzatılarak 650 metre olacak.

Proje için 8.5 milyon liralık bütçe ayrıldı. Proje 
kapsamında kullanılacak dolgu malzemesi Işıklar 
Köyü’nde bulunan İGA Havalimanı’nın taş ocağın-
dan temin edilecek.

Cumhuriyet

3. havalimanı için yapılan liman genişletildi. Proje için 15 bin metrekare ilave dolgu alanı planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onayla-
narak askıya çıkarılan İstanbul İli, Çekmeköy İlçe-
si, Taşdelen Mahallesi 461 parsele ilişkin imar pla-
nı değişikliği ile Askeri alan olarak kullanılmakta 
olan 187 bin 750 m²’lik alan, en az 1875 kişinin ya-
şayacağı konut +ticaret alanına dönüştürüldü. Ba-
kanlık tarafından alınan kararla Kentin anayasası,  
İstanbul Çevre Düzeni Planı da değiştirildi.

Taşlıtepe Devlet Ormanına bitişik konumda 
alan ve tarla niteliğinde olan alanın, tarımsal ni-
teliği kuru mutlak tarım alanı olarak belirlenmişti. 
Mutlak tarım alanında yapılaşma mümkün değil-
ken 10 Ağustos 2017 tarihinde İl Toprak Koruma 
Kurulu tarafından alınan kararla yapılaşmanın önü 
açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş-
delen bölgesine yönelik plan çalışması devam 

Çekmeköy’de Askeri Alan TOKİ Eliyle İmara Açıldı
ederken Bakanlıkça onaylanan imar planına,  İBB 
Ulaşım Daire Başkanlığı olumsuz görüş verdi. Çev-
re ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nün İstanbul 
Çevre Düzeni Planı kararlarına uyulması yönünde-
ki görüşüne karşın plan değişikliği onaylandı.

Kuzey Ormanları

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/897350/Ucuncu_havalimani__kuzey_i_yutuyor.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2018/01/04/cekmekoyde-askeri-alan-toki-eliyle-imar-acildi/
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Berlin’in Gerçekleşmek Üzere Olan Bisiklet Devrimi

Aralık ayında Berlin’i daha fazla bi-
siklet ve yaya dostu bir şehir hali-

ne getirme planları açıklandığından beri, 
bu planın bir devrim niteliğinde olduğu 
düşünülüyor. Yeşiller Partisi tarafından 
sunulan yeni kanun taslağı, başlangıç ola-
rak kent genelinde en az 100 km bisiklet 
yolu olacağını söylüyor.

Taslak, 2025 yılına kadar şehrin ve 
bazı önemli banliyö merkezlerinde bulu-
nan üç veya daha çok katlı park yerlerin-
de 100.000 yeni bisiklet park yeri oluştu-
rulmasını da içeriyor. Bu arada, Berlin’de 
mevcut bisiklet yolları ağı her ne kadar 
geniş olsa da bazı yollar otomobil yolları 
ile kesişiyor ve ayrılmamış durumda. Tas-
lakta ise şimdikine göre yollar daha katı 
ve cesur bir şekilde korunacak. Hatta yol 
kenarlarındaki bisiklet yolları, tüm şehir 
sokaklarının üçte birini kapsayacak şe-
kilde ve mevcuda göre %18’lik bir artışla 
genişleyecek. Berlin’in bu planları, temel 
bisiklet altyapısını bile sunmak için mü-
cadele veren şehirlere bakıldığında, ilham 
verici hatta ütopik görünüyor.

Fakat bu, değişikliklerin gerekli olma-
dığı anlamına gelmiyor. Geçen yıl, doku-
zu bisikletli olmak üzere otuz üç Berlinli, 
motorlu taşıt kazalarında hayatını yitirdi. 
Otuz kırk yıl önce Berlin sokakları bu ka-
dar büyük bir şehir için trafiksiz görünü-
yordu, fakat şimdi yollar hep yoğun ve tı-
kalı ve şimdi yol kenarlarındaki bisiklet 
yolları da bu yoğunluktan dolayı koruna-
maz hale gelmiş durumda. Bu durum in-
sanların kendini öncelikli olarak güvende 
hissetmeyip ve bu nedenle bisiklet kul-
lanmayı tercih etmemesine sebep oluyor.

Bu sorunlara bir çare bulmak için yal-
nızca alternatif bir bisiklet yolu ağı oluş-
turmak önerilmedi. Yasada ayrıca, tehli-
keli kavşaklardan her yıl daha fazlasının 
düzenli yol sistemi şeklinde yeniden mo-
dellenmesini de görmek mümkün.

Yeni bir kanun tasarısıyla, kentin bisiklet altyapısının tamamen değiştirilmesi öngörülüyor.

- CityLab

Bisiklet konusunda dünyadaki en ileri iki şehir olan 
Kopenhag’da ve Amsterdam’da çalışanların yarısından 
fazlası işine bisikletle giderken, Berlin bu oranın %25’e 
ulaşması için mücadele veriyor. Berlin, Hollanda ve Da-
nimarka başkentlerine göre daha büyük, ancak aynı za-
manda Avrupa’nın neredeyse hiçbir yerinde olmayan bir 
bisiklet altyapısına elverişliliği bulunuyor.

Berlin sokakları, genellikle Avrupa standartlarına göre 
geniş. Özellikle kaldırımlar o kadar geniş ki yayalar, bi-
sikletçiler ve hatta kafelerin oturma yerleri fazla sıkışma-
dan aynı anda barınabilirler. Kentin çok merkezli düze-
ninden dolayı farklı yerlere gitmek ve ortam değiştirmek 
yürüyerek zor oluyor, fakat bisiklet kullanımı yaygınla-
şırsa bu çok daha kolay olabilir.

Yeni kanun taslağı hakkındaki öneriler ve değişiklik 
çalışmalarını diğer şehirler de arzulayabilir. Ama eğer 
Berlin’i dünyanın en bisiklet dostu şehirlerinden biri ha-
line getirecek gerçek ve köklü değişiklikler yapılamaz-
sa, başka bir yerde yapılabileceğini görmek çok daha zor 
olacaktır.

Kadıköy Akademi / Çev: Simge Koçak

http://www.kadikoyakademi.org/berlinin-gerceklesmek-uzere-olan-bisiklet-devrimi/
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Çin’in Shenzhen Kenti Kamuya Ait 16.359 Aracı Elektrikli Hale Getirdi

BM Duyurdu: Küresel Isınmada “Üçüncü Derece” Dönemine Yaklaşıldı

Eğer sürdürülebilir ulaşım konusunda kim-
senin önayak olmadığı konusunda konuşan 

birilerini görürseniz, onları Shenzhen’e doğru 
yönlendirin. Bu Çin kenti, 16.359 araçlık kamu 
otobüs filosununun tamamını, başarılı bir şekilde 
elektrikli hale getirdiğini duyurdu.

Elbette, 16 binden fazla dizel motorlu aracın 
bu dönüşümü basit olmamış. Üstelik iş bununla 
sınırlı değil; ayrıca şehir genelinde 510 şarj istas-
yonu ve 8000 şarj direği inşa etme konusu da var. 
EyeShenzhen’e göre bu şarj üniteleri her gün 300 
aracı iki saatte şarj edebiliyor.

Bu projenin çevreye olduğu kadar, yerel yöne-
timlere de gözle görülür faydaları var. Çin’in, kötü 
hava ve sis problemi nedeniyle adı çıkmış olsa da 
bu elektrikli otobüs filosu, her yıl yerelde 1.35 mil-
yon ton civarında salınan CO2 gazının önlenmesi-
ne sebep olacak. Ayrıca, kent şu an eskisine göre 
daha sessiz, çünkü elektrikli otobüsler eskisi gibi 
gürültülü değiller.

Şimdiye kadar, Paris İklim Anlaşması gibi kü-
resel çabalar, küresel ısınmayı sanayi devri 

öncesi seviyelerin iki derece üzerinde sınırlama-
ya çalıştı. Ancak 2100 yılına kadar 3.2 derecelik 
bir artışa işaret eden yeni göstergelerle, bu hedefe 
ulaşılamayacağı görüldü.

Bonn konferansı öncesinde konuşan BM çevre 
şefi Erik Solheim, “kendimizi yüz milyonlarca in-
sanı mutsuz bir gelecekten kurtarmak için gere-
keni yapmadığımız bir durumda buluyoruz.”dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlere yönelik 
en büyük tehditlerden biri, yüksek sıcaklıklarla 
kuzey ve güney kutuplarında eriyen buz tabaka-
larından gelen su miktarının artması ve bunun 
deniz seviyesinin yükselişine sebep olması.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş Climate Cent-
ral'daki bilim insanları, küresel ısınmanın üçün-
cü derecesinde su altında kalacak bölgelerde 275 
milyon insanın yaşadığını tahmin ediyor.

Üçüncü derece küresel ısınmanın en çok etki 

engadget.com

Son olarak; araçların, fosil yakıt kullananlardan 
yüzde 75 daha az enerji kullanması nedeniyle ma-
liyet tasarrufları da bulunuyor. Evet, bu programı 
başlatmak için 490 milyon $ civarında sübvan-
siyon alınmıştı, ama bu, daha temiz bir hava ve 
daha sessiz şehirler elde etmek için küçük bir fiyat 
ve yenilenebilir dünya için büyük bir katkı anlamı-
na geliyor.

Kadıköy Akademi / Çev: Aras Aladağ

edeceği şehirler arasında Osaka, İskenderiye, Rio 
de Janeiro, Şangay ve Miami yer alıyor.

Değişiklikten zarar görecek bölgelerin dağılımı 
eşit olmasa da, etkilenecek beş kişiden dördünün 
Asya'da yaşadığı görülüyor.

Normal dışı hava koşulları, gıda üretiminin bo-
zulması, iklim mültecileri tarafından göçün art-
ması, fırtınaların kuvvetlenmesi ve sürekli yük-
selen deniz seviyeleri bu durumun yol açacağı 
koşullar arasında yer alıyor. Ayrıca eriyen buzul-
lardan ortaya çıkacak metan gazının üç derecelik 
artışı hızlıca altı dereceye çıkarabilme riski var.

BirGün

Birleşmiş Milletler (BM) küresel ısınmada üçüncü dereceye yaklaşıldığını ve bunun dünya genelinde birçok 
şehrin deniz seviyelerinde artışa sebep olacağını açıkladı.

http://www.kadikoyakademi.org/cinin-shenzhen-kenti-kamuya-ait-16-359-araci-elektrikli-hale-getirdi/
https://www.birgun.net/haber-detay/bm-duyurdu-kuresel-isinmada-ucuncu-derece-donemine-yaklasildi-198339.html
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2017’de LGBTİ Gelişimi, Yerel Seçimler Desteğiyle Oldu

Jenny Durkan geçtiğimiz Ekim ayında 
Seattle’ın belediye başkanı olarak seçilmeden 

önce, ABD’nin büyük şehirlerinden yalnızca iki-
sinde lezbiyen belediye başkanı vardı: ABD’nin 
büyük şehirlerinden biri olan Houstan’ın LGBTİ 
olduğunu beyan eden ilk belediye başkanı olan 
eski belediye başkanı Annise Parker ve Salt 
Lake City’nin şu anki belediye başkanı Jackie 
Biskupski.

LGBTİ adayları destekleyen bir organizasyon 
(siyasi çalışma komitesi) olan Victory Fund’ın 
iletişim direktörü Elliot Imse, “Jenny Durkan’ın 
Seattle’da lezbiyen bir kadın olarak belediye baş-
kanı seçilmesi, topluluğumuz için büyük bir ba-
şarıdır. 2017, LGBTİ adayları için harika bir yıl-
dı. Ulus çapında birçok bariyeri yıkmayı başardık 
ve LGBTİ camiasını 2018 ve devamında daha iyi 
temsil edilebileceği bir konuma getirdik,” dedi.

Durkan, bu yıl şehir seçimlerinde başarı yakala-
yan LGBTİ siyasetçilerinden yalnızca biri. 2017 se-
nesi, ülke genelinde seçilmiş trans sayısının iki ka-
tından fazla artış gösterdiği bir dizi tarihi başarıyı 
takiben, “Trans Aday Yılı” olarak adlandırıldı. Ekim 
ayındaki Virginia zaferini takiben,  eyalet yasama 
organında açık kimliğiyle hizmet veren ilk trans 
birey olan Danica Roem, en yüksek makama ge-
len kazanan oldu.

Yerel düzeyde, çoğunluğu eyalet tarihine ge-
çen birçok büyük başarı da var. Minneapolis, 
açık kimliğiyle siyaset yapan trans bireyler And-
rea Jenkins ve Phillippe Cunningham, büyük bir 
ABD şehrinin belediye meclisine seçildiler. Step-
he Koontz’un Doraville Belediye Meclisi’ne gir-
mesi, onu, Georgia’da açık trans kimliğiyle seçi-
len ilk kişi yapmaktadır; Lisa Middleton’ın Palm 
Springs’de belediye meclisine girmesi onu,  Ka-
liforniya Eyaleti’nde meclis üyeliği kazanan, açık 
kimliğiyle siyaset yapan ilk trans birey yapmak-
tadır. Pensilvanya’nın Erie şehrinde ise Tyler Titus, 
şehrin okul yönetim kuruluna seçilerek, eyalet-
te resmi göreve gelen açık kimlikli ilk trans birey 
oldu. Dahası, Middleton’ın Palm Spring’deki ba-
şarısı şehir için başka bir kazanımı daha tetikle-

di: Middleton, biseksüel bir kadın olan Christy 
Holstege’a, tamamen LGBTİ bireylerden oluşan 
bir şehir meclisi kurmasında eşlik etti.

Imse: “Elde edilen düşük düzeyli mevkiler, bele-
diye başkanlığı gibi daha önemli mevkiler için ze-
min hazırladığını düşünüyorum. LGBTİ belediye 
başkanlarımızın çoğu kamu hizmeti kariyerlerine 
delege, okul yönetim kurulu üyesi veya belediye 
meclisi üyesi olarak başladı.”

Bu şekilde, belediye başkanları ilerleme için 
adeta bir barometre görevi üstlenebilirler. Kal-
dı ki bu, sadece büyük ve liberal şehirler için ge-
çerli olan bir olgu değil. Durkan, ülkenin kalaba-
lık nüfuslu şehirlerinde yönetimi üstlenen dört 
açık kimlikli eşcinsel belediye başkanından sade-
ce biri olmasına rağmen, Durkan’ın galibiyeti top-
lam LGBTİ belediye başkanı sayısını, bütün şehir-
ler dâhil olmak üzere, 23’e kadar yükseltti.

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]

Kadıköy Akademi / Çev: Asrın Uğur Günyol

2017,  ABD’de “trans aday yılı” oldu; LGBTİ siyasetçiler için şehir ve eyalet seçimleri açısından kazançlı 
bir yıldı. Ancak yine de orantılı bir temsil için hala kat edilmesi gereken uzun bir yol var.

- CityLab

http://www.kadikoyakademi.org/2017de-lgbti-gelisimi-yerel-secimler-destegiyle-oldu/
http://www.kadikoyakademi.org/2017de-lgbti-gelisimi-yerel-secimler-destegiyle-oldu/
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Norveçlilerin tercihi elektrikli otomobil

Norveç’te çevre dostu otomobillerin toplam 
satışlar içindeki payı yüzde 52’ye dayan-

dı. 2025 yılından itibaren bu ülkede fosil yakıtla 
çalışan otomobil satılamayacak.İskandinav ülke-
sinde geçen yıl satılan motorlu araçların yarıdan 
fazlasını elektrikli ve melez (hibrit) motorlu oto-
mobiller oluşturdu.

Batı Avrupa’nın en büyük ham petrol üreticisi 
konumundaki Norveç 2025 yılından itibaren iç-
ten yanmalı motorla çalışan otomobil satışlarını 
sıfıra indirmeyi öngören azimli bir program uy-
guluyor. Çevre dostu otomobil alanlara devlet 
yüksek teşvik uyguluyor. Norveç’te satılan çev-
re dostu otomobillerin başında VWGolf, BMWi3, 
Toyota RAV4 ve Tesla’nın sadece elektrik moto-
ruyla çalışan X modeli geliyor.

Toplam satışlar içinde elektrikli otomobiller-
le, yakıt hücreli olduğu için emisyonsuz motor-
lu araçlar sınıfına giren otomobillerin payı yüzde 
20,9, elektriklinin yanı sıra akaryakıt motoru da 
olan melez motorlu otomobillerin payı ise yüzde 
31,3 oldu. Böylece Norveç’te emisyonsuz ve dü-
şük emisyonlu otoların motorlu araç satışlarındaki 

payı bir yılda en az yüzde 10 oranında artmış oldu.
5 milyon 300 bin nüfuslu Norveç’te “yeşil” oto-

mobillerin hızla çoğalmasında devletin tanıdığı 
teşvik ayrıcalığı önemli rol oynuyor. Ancak uz-
manlar, Norveç’teki çevre dostu otomobil alım-
larını teşvik programını başka ülkelerde tıpa-
tıp uygulamanın mümkün olmadığı görüşünde. 
Elektrik üretiminin hemen tamamını hidrolik 
santrallardan elde eden Norveç petrol satışların-
dan elde ettiği gelir sayesinde çevre dostu otomo-
bil alanlara bonkör davranabiliyor.

Yeşil Gazete

Dünyanın en büyük rüzgar yatırımı Hollanda'dan
Yenilenebilir enerji sektörü büyümeye devam 

ediyor. Hollanda, 59,5 km²’lik bir yapay adaya 
dünyanın en büyük deniz aşırı rüzgar çiftliğini 
inşa etmeye hazırlanıyor. 2027 yılında bitmesi 
planlanan çiftliğin Hollanda’nın yanı sıra İngil-
tere, Belçika ve Almanya gibi ülkelere de enerji 
tedarik etmesi planlanıyor.

Hollandalı TenneT firması rüzgar çiftliğini İngil-
tere Yorkshire’ın 125 km açığında bulunan ve şir-
ketin kendisine ait olan Dogger Bank adasında 
kuruyor.

Rüzgar çiftliğinin avantajlarından biri de nor-
malde deniz aşrı türbinlerde esas maliyeti  elektri-
ği şebekeye aktaran deniz altındaki kablolar teşkil 
eden bu çiftliğin adada kurulacak olması sayesin-
de şebekeye aktarma işini yerinde (karada) yapa-
bileceği için deniz altından iletimde kullanılacak 
kablolar çok daha hesaplı olabilecek.
Avrupa'da kurulu rüzgar gücünün
iki katı elektrik üretecek

TenneT tarafından kurulacak olan rüzgar çift-

liği 30 gigawattlık (bugün Avrupa’da kurulu olan 
rüzgar gücünün iki katı) elektrik üretebilecek. Şu 
anda faaliyet halinde olan ve dünyanın en büyük 
deniz aşırı rüzgar çiftliği sayılan London Array 
630 megawatt elektrik üretebiliyor. Karada en 
fazla elektrik üretebilen rüzgar çiftliği ise Çin’de 
bulunan Gansu. 2020 yılına kadar 20 GW elektrik 
üretmeyi hedefleyen Gansu, şu anda 6 GW elekt-
rik üretebiliyor.  ABD, New York Montauk’un 48 
km doğusuna 15 türbin daha kurmayı planlıyor.

Gazete Duvar

https://yesilgazete.org/blog/2018/01/05/norveclilerin-tercihi-elektrikli-otomobil/
https://www.gazeteduvar.com.tr/hayat/2018/01/08/dunyanin-en-buyuk-ruzgar-yatirimi-hollandadan/
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