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Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne 
ait Bornova Üniversite caddesindeki 
arazi, inşaat odaklı “büyüme” ekono-
misinin İzmir’deki yakın örneklerin-
den biri. İmar planına “kentsel yeşil 
alan” olarak kayıtlı olmasına karşın 
sıkça yapıldığı üzere, fonksiyonu de-
ğiştirilerek ranta açıldı. Benzer rant 
tahsisleri önce, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına ya da TOKİ’ye devir, son-
ra yapılaşma yasak ve sınırlamaların 
kaldırılması ardından “satış” sırasını 
izliyor. Bu kez Özeleştirme İdaresi 
görevlendirildi. O da hemen araziyi 
“konut ve ticaret alanı”na dönüştüre-
rek Folkart’a sattı. Ancak kâğıt üstün-
deki bu değişiklik arazinin maksimum 
ranta dönüşmesi için uygun değildi. 
Çünkü doğal çevrenin bir yanında 

Keresteciler Sitesi, bir yanında büyük 
bir sanayi sitesi bulunuyordu. Önce 
büyük bir reklam kampanyasıyla özel-
likle kent dışındaki “yatırımcılara” 
seslenildi. Sonra da ilgili belediyele-
rin duyarsızlığına güvenilerek ön gö-
rünümdeki caddeye geçildi. “Sanayi” 
manzaralı, inşaatın önündeki yol, kal-
dırımından elektrik şebekesine kadar 
“yenilendi”. Amaç açıkça aydınlatma 
değil, farklılık ve büyüklük gösterisiy-
di.

Yönetmeliklerdeki yol aydınlatma 
kriterlerine uymayan üçer adet pro-
jektörden oluşan bu “dekoratif” aydın-
latma direkleri süratle dikildi, kablolar 
mevcut aydınlatma şebekesi altyapısı-
na zarar vererek çekildi. İmalatlar, GDZ 
EDAŞ’a 300 metre, belediyelere ise bir 
duyarlılık ve sorumluluk kadar uzak-
lıkta, herkesin gözü önünde tamam-
landı, enerjilendirildi.

Konuyu izleyen Şubemiz, 
15.12.2017 tarihinde GDZ EDAŞ’tan 
kamuya açık alanda mevcut aydın-
latma şebekenizin yanına yeni bir 
aydınlatma şebekesi tesis edildiğini 
belirtilerek,

1) Kamuya ait yolun özel bir şirketçe  
aydınlatılmasına hangi gerekçe ile izin 
verildiği,

2) Tesise ait tarafınızdan onaylanan 

proje ve hesaplarının olup olmadığı, 
varsa hangi tarih ve sayı ile onaylandığı,

3) Mevcut aydınlatma şebekesi yanı-
na hangi gerekçeyle yeni bir aydınlatma 
şebekesine olur verildiği,

4) Dekoratif amaçla seçilen aydın-
latma armatür ve direklerinin kurumu-
nuzca mevcut uygulanmakta olan yol 
aydınlatması kriter ve değerlerine uyup 
uymadığı,

5) Bu direklerde tüketilen enerjinin 
kime fatura edileceği,

6)Tesisin halen enerjili olduğuna 
dair bilginiz olup olmadığı ve tesise ait 
kabul işleminin yapılıp yapılmadığı,
konularında tarafımızın bilgilendiril-
mesi istendi.

Cevap uzun bir bekleme süresi 
sonrası 10 Nisan 2018 tarihinde gel-
di. Oldukça kısaydı. Yazıda, “Söz konu-
su bölgedeki aydınlatma direklerinin 
enerjisi kesilip Şirketimize ait aydın-
latma şebekesinden aydınlatma sağ-
lanmıştır” deniliyordu.

Yazı kısa olmasına karşın söy-
ledikleri oldukça fazlaydı. Kamuya 
açık alanda, aydınlatmanın tesisinin 
izninin bulunmadığı, tesise ait bir 
projenin onaylanmadığı, doğal olarak 
uyulacak bir kriterin de olmadığı ifade 
ediliyordu. Ancak görev alanı içinde ve 
hemen yanı başında yükselen bu yasa 
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alternatif rezidans çözümlerine HAYIR!
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Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nden bir rutin. Üniversitenin emekli öğretim üyesi ve Tarım Ekonomisi 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Tayfun Özatay’ın katılacağı panelin salon tahsisi etkinliğe bir gün kala iptal 
dildi. Panel konusu “Başka bir Mera Mümkün mü?" idi. Uzman olmadığımız için bilemiyoruz ama siz 
“Başka bir Üniversite Mümkün mü?” yü cevaplayabilirsiniz. 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinin düzenleyeceği etkinlikler izin alamaz 
ya da bürokratik engellerle boğulurken AKP’nin gençlik örgütü olduğu belirtilen ÜniAk Kulüpler 
Birliği’nden onaylı bir şekilde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi salonunda etkinlik düzenle-
di. Rektörümüz Mehmet Karaca’nın toplantıya katılması ise dikkat çekmedi. Nede olsa konuşmacı 
Ulaştırma Bakan’ı Ahmet Arslan’dı ve üniversiteye taşınan “İcraatın İçinden”i izlememek gelecek için 
sorun olabilirdi. Aynı Karaca, daha önce “Evrim Sempozyumu” afişlerinin asılmasına izin vermemiş, 
Taşkışla Sahnesi’ndeki etkinliklere engellemeler getirmişti. Ama biz Karaca’yı biliyoruz. Sözümüz 
İTÜ’nün Karaca eliyle içine düşürüldüğü durumu görmeyen, Mezunlar Derneği’nde çabalayan arka-
daşlarımıza. Binali Yıldırım’lı balo, Mehmet Karaca’lı İTÜ günleri yapan meslektaşlarımıza. İTÜ’de 

“akademi”nin sıfırlandığını, siyasetin bir parçası olduğunu görmeyenlere. Gelin bu yanlışlara bir ses de siz verin,  biraz 
ODTÜ Mezunlar Derneği, biraz da Mülkiyelier Derneği olun. Birazcık. 

Akademi Haberleri... Akademi Haberleri... Akademi Haberleri... 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden müjde. DEÜ’nün 2018-2019 akademik yılı hedefi “Güvenlik Bilimleri 
Fakültesi” açmak. Rektör Yardımcısı Çelik’in açıklamasına göre mezunlar polis ve jandarma da görev 
alabilecekler. İstihbarat bölümünden mezun olacakların ise önü açık. Çelik’e göre “Ajan” da olabile-
cekler.  

dışı tesisin yapımı ve enerjilendirilme-
si aşamasında neden hızlı müdahale 
edilmediği konusunda doyurucu bir 
açıklama yapılmadı.

Baştan beri açıkça dile getirilen 
endişelerimiz den biri de bu yasadı-
şı aydınlatmanın bağlantı noktasıydı. 
Belli ki Folkart tesisi, kestirme ve zo-
runlu bir çözüm olarak şu an tüketim 
bedelini kendisinin ödediği şantiye 
aboneliğinden besledi. Ancak, GDZ ka-
muya ait bu yaşam alanının sürekli ve 
kesintisiz olarak aydınlatılmasından 

sorumludur ve bunu üçüncü şahıslara 
devredemez. Tesis nedenli olası can 
kayıpları ile orada olmaması gereken 
direklerin yol açacağı kazalardan ön-
celikle GDZ sorumludur. Yazıda elekt-
riği kestiğini söylemesine rağmen 
Folkart kendisi tesisi tekrar enerji-
lendirmiştir. Direkler tamamen sökül-
mezse bu açma-kapama hali konut/
işyerleri satılıncaya kadar sürecektir.

Ayrıca inşaat bitiminde oluşacak 
site yönetimi doğal olarak yol aydın-
latma bedelini ödemek istemeyecek, 

armatür değiştirmeyecek, arızalanan 
direği yenilemeyecek ve hatta enerjiyi 
kesecek, haksız da olmayacaktır. O za-
man karanlıkta kalacak yol yanlış bir 
çözüm olarak devir alınmış site trafo-
suna bağlanacak ve bu gereksiz aydın-
latma kamu sırtına yüklenecektir.

Artık giderek kalıcılaşan bu yanlış 
daha fazla ötelenmeden çözülmelidir. 
Yasadışı aydınlatma şebekesi sökül-
meli, GDZ’ye ait mevcut aydınlatma 
şebekesi çalışır duruma getirilmelidir.

kent

Bültenimizin bu sayısında yer alan Tekpan, EAE Elektrik ve Schneider Electric firmalarına ait reklamlar, 
anılan firmaların EMO Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi'nin yapım çalışmalarına malzeme vererek yaptıkları 
katkılar nedeniyle yayınlanmıştır. 
Oda gereksinimleri için yapılan Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi katkılarınızla büyüyecektir.


