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Tarlabaşı Yenileme Projesi
Yeniden Yargıya Taşındı

Tarlabaşı Yenileme Alanı sınırları içinde bulunan yenileme
projelerinin uygun bulunmasına dair İstanbul Yenileme Alanları
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
projelerin iptali istemiyle açtığı davanın, İstanbul 3. İdare
Mahkemesi tarafından bilirkişi raporuna dayanarak reddine
karar verilmişti. Ancak Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi'nin yaptığı açıklamaya göre Danıştay 14. Dairesi,
"projelerin planla bütünlük oluşturması gerektiği" gerekçesiyle
 İdare Mahkemesi'nin ret kararını bozarak projelerin yeniden
yargıya taşınmasının önünü açtı.

http://www.arkitera.com/haber/25322/tarlabasi-yenileme-
projesi-yeniden-yargiya-tasindi

Beyoğlu Belediyesi'ne 'Emek
Sineması' Soruşturması

Tarihi Emek Sineması inşaatıyla ilgili verdiği yürütmeyi
durdurma kararını uygulamayan AKP’li Beyoğlu Belediyesi
Başkan Yardımcısı İlhan Turan hakkında soruşturma açan
Bölge İdare Mahkemesi, Turan’ın uygulanması zorunlu
olan mahkeme kararına aykırı davranarak mührü
kaldırdığını ve inşaatın devamına karar verdiğini belirtti.

http://ilerihaber.org/beyoglu-belediyesine-emek-sinemasi-
sorusturmasi/19853/

Kamuoyunda Haliç Port olarak bilinen ve Rixos Otelleri’nin
sahibi işadamı Fettah Tamince’nin aldığı projenin planları Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Planlarda
Tamince’nin aldığı ihaledeki projeye birebir uyması dikkat
çekti. Planlara tepki gösteren İBB’nin CHP’li Meclis üyesi
Hüseyin Sağ “Şehir menfaati düşünülmemiş. Beyoğlu Belediye
Başkanı’nın da Okmeydanı planları için niye bu kadar mücadele
ettiği ortaya çıktı. Okmeydanı’ndaki halk sürülmeli, Haliç Port’a
yakışmaz, komşu olamaz” dedi. Planlara 5 Eylül’e kadar itiraz
edilebilecek.

http://t24.com.tr/haber/halic-portta-bakanlik-plani-ihaleyi-alan-
fettah-tamincenin-projesiyle-bire-bir-ayni,305604

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin dün anaakım
gazetelerden birine verdiği röportajda “Kentsel dönüşümle
terörle mücadele” ifadeleri dikkat çekti. İstanbul’da Gazi
Mahallesi gibi bölgelerde kentsel dönüşümün hızla
sürdürüleceğinin sinyallerini veren Güllüce, dönüşümün
ardından ‘suçun azalacağını’ savundu. Bağımsız araştırmacı
Cihan Uzunçarşılı Baysal, Bakan Güllüce'nin söylemlerinin,
geçmişte de kimi görevliler tarafından kullanıldığını hatırlattı.
Baysal, "Bu aslında küresel bir söylem. Baktığınız zaman
gecekondu bölgeleri genel olarak direniş alanları, devlet
elinin uzanamadığı yerler yani. Buralarda, muhalefeti
susturmanın pratik yolu, kılıf uydurarak, dönüşüm yapmak.
Dönüşüm sayesinde bir taşta birkaç kuş vuruluyor, muhalefet
yerlerinden ediliyor. Kriminalize edilerek dağıtılıyor. Üst gelir
gruplarına yönelik, projeler açılarak, ekonominin çarkları
döndürülüyor" diye konuştu.

http://www.birgun.net/haber-detay/kentsel-donusume-teror-
kilifi-86106.html

Haliç Port'ta Bakanlık Planı, İhaleyi
Alan Fettah Tamince'nin Projesiyle
Bire Bir AynıKentsel Dönüşüme Terör Kılıfı

Mahkeme AOÇ Planlarını İptal Etti

Ankara 5. İdare Mahkemesi AOÇ Koruma amaçlı İmar ve
ulaşım planını iptal etti. Mahkeme kararında "Atatürk Orman
Çiftliği sınırlarında 1. Derece trafik yollarının mevcut olduğu,
dava konusu planla önerilen yeni yolların zaten azalmış olan
Atatürk Orman Çiftliği alanlarının daha da azalmasına ve Çiftlik
üzerinde değişik tasarruflar için baskılar oluşturulmasına neden
olacağı" vurgusu yaptı.

http://www.arkitera.com/haber/25256/mahkeme-aoc-
planlarini-iptal-etti
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Başbakanlık: Atatürk Orman
Çiftliği Yapılaşmaya Açılamaz!

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın AOÇ üzerinde yapılmasının
önünü açan plan iptal edildi. Başbakanlık, mahkemedeki
savunmasında arazinin yapılaşmaya açılamayacağını
belirtti. Başbakanlık, mahkemeye gönderdiği savunmada
arazi üzerinde uygulama imar planlarının yapılmadığını,
bu yüzden alanın yapılaşmaya açık olmadığını itiraf
etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkemeye, dava
konusu imar planlarının "AOÇ arazisinin
parçalanmışlığına son vermek, bütünlüğünü sağlayarak
Atatürk'ün vasiyeti doğrultusunda sadece Ankara halkına
değil, Türk milletine hizmet vermek amacı taşıdığını"
savundu.

http://www.arkitera.com/haber/25261/cumhurbaskanligi-
sarayindan-aoc-planlari-karariyla-ilgili-aciklama

Cengiz İnşaat’ın İş makineleri Fethi
Paşa Korusu’nda

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’e
satılan ve geçtiğimiz yıl yanan Üsküdar’daki tarihi Hüseyin Avni
Paşa Köşkü’nün çevresinde iş makinelerinin
konuşlandırılmasına, çevre sakinlerinin tepkisi sürüyor. Hüseyin
Avni Paşa Köşkü’nün içinde yer aldığı Üsküdar Paşalimanı
Caddesi’ndeki 3 bin ağaçlı 81 dönümlük Fethi Paşa Korusu’nun
civarında oturanlar, koruya tarihi köşkün yerine villa yapılmak
istendiğini belirtiyor. Vatandaşlar, korudaki tescilli ağaçların son
2 yıldır peyderpey kesildiğini, arazide yapılaşmanın önünün
açıldığını ve zeminin bunun için iş makineleriyle düzleştirildiğini
dile getiriyor. 

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1111044-cengiz-
insaatin-is-makineleri-fethi-pasa-korusunda

Bağdat Caddesi’nde yaklaşık 30 proje çizen mimar Ahmet Erkutoğlu, Cadde’deki kentsel
dönüşümün ada bazlı yapılması gerektiğine işaret ederek, “10 katlı binayı yıkıp yerine 20
katlı bina yapmakla dönüşüm olmaz” dedi. Erkutoğlu, teknoloji ve mühendisliğin geliştiğini,
bu doğrultuda yanlış uygulamaların sona ermesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
“Cadde’de prestijli firmalar mağaza açmaya başladı. Yeni bir yapılaşma var. Ama planlar
doğru yapılmalı. Uygulamaları belirleyen çok sayıda yönetmelik var. Yönetmelikler doğru
çıkmalı. Ancak tek bir yönetmelik olmalı. Almanya’da 1915’ten beri tek imar yönetmeliğini
kullanıyor. Bizde ise onlarca yönetmelik çıkarıldı"

http://www.dunya.com/guncel/10-katli-binayi-yikip-20-kat-yapmakla-donusum-olmaz-
270697h.htm

10 Katlı Binayı Yıkıp 20 Kat Yapmakla Dönüşüm Olmaz

Toplanma Alanları Ranta Açıldı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 17 Ağustos
1999’da Gölcük merkezli yaşanan depremin 16. yıldönümü için
basın toplantısı düzenledi. Şube Başkanı Cemal Gökçe,
özellikle İstanbul’un depreme hazırlık açısından 1999 yılından
daha iyi durumda olmadığını belirtti. Odanın yayımladığı
raporda Türkiye’de olası bir deprem İstanbul’da 1999 Marmara
Depremi’nden daha fazla mal ve can kaybına neden olacağı
belirtildi. 1999 Gölcük depremi sonrasında İstanbul’u depreme
hazırlamak amacıyla TMMOB İstanbul Şube Başkanı Cemal
Gökçe’nin de içinde bulunduğu 14 kişiden oluşan İl Afet Merkez
Kurulu 3 yıl çalışarak İstanbul’da toplam 493 toplanma ve çadır
kurulacak yer belirledi. Fakat rapora göre bu alanların dörtte
üçünün ranta ve haksız kazanca dönüştürüldüğü, İstanbul’un
depreme 1999 yılından daha hazırlıksız olduğu belirtildi. Bu
alanlara “kentsel dönüşüm’’ adı altında AVM ve gökdelen diken
rantçıların doğal yaşam alanlarına da zarar vererek yeni risk
alanları yarattığını dile getiren Gökçe, “Deprem açısından,
1999 yılından daha iyi durumda değiliz. Sel ve su baskınları
giderek artıyor.Isı adaları oluşuyor, yaşam alanları daha da
sorunlu hale geliyor.Hava kirliliği her geçen gün biraz daha
artıyor. Kentsel dönüşüm uygulamaları sosyal ve toplumsal
sorunları daha da artırıyor’’ dedi.

http://www.birgun.net/haber-detay/toplanma-alanlari-ranta-
acildi-86729.html

Körfez Sermayesinin Taksim
Tutkusu

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule
Yönel Maya, Körfez ülkelerinden gelen yabancıların
İstanbul'da genelde Avrupa yakasına önem verdiğini
belirterek, "Gayrimenkul tercihinde Taksim'e olan mesafe
ve havaalanına olan uzaklık temel belirleyici unsurlar" dedi.
Maya, yaptığı açıklamada TÜİK verilerine göre, Türkiye'de
yabancılara yapılan konut satışlarında bu yılın ilk 6 ayında,
2014'ün aynı dönemine göre yüzde 22'lik artış yaşandığını
anımsatarak, bu dönemde yabancıların İstanbul'dan aldığı
konut sayısının yüzde 36 oranında arttığını söyledi. 

http://www.yapi.com.tr/haberler/korfez-sermayesinin-
taksim-tutkusu_133107.html
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Keşan Postası: "Trakya’da Tarım
Küresel Sermayenin Hizmetine
Sunuluyor"

Keşan Postası adlı yerel yayında aşağıdaki iddialara yer
verildi:

"Trakya Kalkınma Birliği aracılığı ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesine yaptırılan “Trakya Çevre Düzeni Planı” ile,
Trakya’yı uluslararası tekellerin çiftliği haline getirecekler.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri Kalkınma Ajansları’nın
birleştirilmesi ile oluşturulan Trakya Kalkınma Birliği
(TRAKAB) eliyle Trakya toprakları üzerinde yeni oyunlar
oynanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından parası
da kendisi tarafından ödenerek yaptırılan “Trakya Çevre
Düzeni Planı” ile bölge uluslarası tekellerin çiftliği haline
getiriliyor. Yeni planla, Trakya toprakları, Tarımsal Alt Bölge
(TAB) ve Tarımsal Organize Bölgeleri (TOB) adı altında
çiftçinin elinden elinden alınıp, birleştiriliyor. Sonrasında ise
büyük tarım ve hayvancılık işletmelerine dönüştürülüyor.Plan
İBB’den: Üç ili kapsayan Trakya Bölgesi için Trakya
Üniversitesi öncülüğünde 2004 yılında hazırlanıp, Çevre
Bakanlığı tarafından onaylanan “Ergene Havzası Çevre
Düzeni Planı” AKP tarafından 2006’da iptal edildi. İptal
gerekçesinde ise, “İstanbul ve Trakya planlarının
uyumlaştırılmak amacıyla” denildi. Planın iptali için imzalanan
protokolü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Edirne,
Tekirdağ, Kırklareli valileri ve Çevre Bakanlığı imzaladı.
TRAKAB’ın yeni imar planı hazırlama işi 2.6 milyon Lira
bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul
Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’ne
(İMEP) verildi."

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/09/trakyada-tarim-
kuresel-sermayenin-hizmetine-sunuluyor/

Dua Tepesi, Yandaşa ‘Rant Tepesi’
Oluyor

İstanbul Boğazı’na en hakim tepelerden biri olan Rumeli
Hisarüstü’nde Anıtlar Yüksek Kurulu’nun “Doğal Sit Alanı”
ilan ettiği ve Fatih Anıt Alanı olarak planladığı bölge AKP’li
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) rant politikalarının
kurbanı oluyor. İçerisinde Nafi Baba Dergahı, Şehitlik Tekkesi
ve Osmanlı’nın Avrupa Yakası’ndaki ilk mezarlığının yer
aldığı bölge, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden
önce otağını kurup askerleriyle dua ettiği için Dua Tepesi
olarak biliniyor.

http://www.sozcu.com.tr/2015/ekonomi/dua-tepesi-yandasa-
rant-tepesi-oluyor-902266/

CHP’li Meclis Üyesinden Hüseyin
Avni Paşa Köşkü ile İlgili Soru
Önergesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Parti’li (CHP) Meclis Üyesi
Hakkı Sağlam, tarihi Hüseyin Avni Paşa Köşkü ve çevresindeki çalışmalar
hakkında Kadir Topbaş’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede,
“Anılan tarihi köşkün içinde bulunduğu arazide çalışma kim tarafından
yapılmaktadır? Anılan arazi üzerindeki tarihi ağaçlar kim tarafından kesilmiştir?”
gibi sorulara yer verildi. 

http://www.cihan.com.tr/tr/chpli-meclis-uyesinden-huseyin-avni-pasa-kosku-ile-
ilgili-soru-onergesi-1843387.htm

Türkiye'de 18 Ada Satışa Çıkarıldı,
Yabancı Yatırımcı Sıraya Girdi
Ekonomik kriz içerisindeki Yunanistan’da ada satışları
gündemdeyken son iki aylık sürede Türkiye’de toplam değeri
1.5 milyar lira olan 18 ada ve yarımadanın satışa çıkarılması
dikkat çekti. Çoğunluğu turizm ve konut imarlı olan 9 ada ve 9
yarımadayı satın almak için başta İranlılar olmak üzere
yabancılar sıraya girdi. Adalar ise genişlikleri nedeniyle
yarımadalara göre daha yüksek fiyatlardan satılıyor. En
pahalı ada Bodrum’da 750 bin metrekarelik özel tapulu olan
Görecek Adası. Ada için istenen fiyat 55 milyon Euro. İnternet
sitesinde Görecek Adası olarak belirtilen ve 55 milyon Euro’ya
satılığa çıkarılan adanın satışını yapan gayrimenkul uzmanı
Berkan Çolak, taleplerin daha çok iç piyasadan geldiğini
söyledi. Çolak, “Şu sıralar İranlı gruplar Çanakkale, Muğla
arasındaki ada ve yarımadalarla ilgileniyor. Özellikle
ramazandan bu yana İran, Katar, Dubai ve Türk
cumhuriyetlerinden olan ilgi arttı. Örneğin bir İranlı grup, bir
yarımadayı almak için anlaştı. Orada bir eğlence merkezi
kuracaklar” dedi.

http://www.yapi.com.tr/haberler/turkiyede-18-ada-satisa-
cikarildi-yabanci-yatirimci-siraya-girdi_133147.html
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‘Müze Yapacağım’ Dedi, Kendine
Havuzlu Villa Yaptı

Rıza Sarraf’ın Boğaz’daki kaçak yalısının ardından 17
Aralık Operasyonu’nda adı geçen Zorlu Holding sahibi
Ahmet Nazif Zorlu Rumelihisarı üstünde aldığı, Boğaz’ı
tepeden gören yeşil alanda yer alan 2’nci grup tescilli
tarihi eseri restore ettirmek için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’den (İBB) “müze yapacağım” diye izin aldı.
Kendine havuzlu villa yaparak çevresini de Google
Earth’ten bile görünen 2 metre yüksekliğindeki duvarlarla
ördü.

http://www.sendika1.org/2015/08/muze-yapacagim-dedi-
kendine-havuzlu-villa-yapti/

Arsası İmara Açılan Darülaceze'ye
Müteahhit Başkan

Okmeydanı'ndaki arsasına imar plan değişikliği yapılarak
turizme açılan Darülaceze'nin başına müteahhit Hamza
Cebeci getirildi. Bir binası Düzce depreminde yıkılarak 20
kişiye mezar olan Cebeci, 7 katlı binasını "3 kat
yapacağım deseydim iş yapamazdım" diyerek
savunmuştu.

http://www.radikal.com.tr/turkiye/arsasi_imara_acilan_da
rulacezeye_muteahhit_baskan-1414027

Kentsel Dönüşüm ve Öğrenciler
İstanbul'da Kiraları İkiye Katladı

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa,
üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira fiyatlarının yüzde yüz
arttığını söyledi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
sonuçlarına göre, İstanbul'da bir üniversiteye kayıt yaptıran
öğrencilerden bazıları barınmak için devlet yurtlarını ya da özel
yurtları tercih edecek. Evde kalmak isteyen öğrenciler ise
üniversitelerine yakın bölgelerde kiralık ev aramaya başladı. Bu
durum üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira fiyatlarının
artmasına neden oldu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı
Nizamettin Aşa, Ocak ayından bu yana kiralık evlerde talep ve
fiyat artışı gözlemlediklerini söyledi. 

http://www.yapi.com.tr/haberler/kentsel-donusum-ve-
ogrenciler-istanbulda-kiralari-ikiye-katladi_133256.html

Satışa Çıkarılan Troçki Evi Ne
Olacak?

Sovyet devrimci Troçki'nin Türkiye'de sürgün yıllarını geçirdiği
Büyükada'daki köşkü 4.400.000 Dolar'a yeni sahibini arıyor!
Orijinal adı Yanaros Köşkü olan, Sovyet devrimci Troçki'nin
Türkiye'deki sürgün yıllarında 1929-33 arasında Büyükada'da
yaşadığı tarihi bina satışa çıkarıldı. 

http://www.arkitera.com/haber/25192/satisa-cikarilan-trocki-
evi-ne-olacak_



Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Karagöl Tehlike Altında!

Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl, ziyaretçileri büyülüyor.
Ancak doğa harikası göl, Aralık deresinin taşıdığı alüvyon
nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Derinliği hızla
azalan gölün kurtarılması için bir proje hazırlandı. Derenin
taşıdığı alüvyonun göle ulaşması inşaa edilecek setlerle
önlenecek. İhalesi yapılan projenin en geç bir yıl içinde
hayata geçirilmesi planlanıyor.

http://www.arkitera.com/haber/25309/karagol-tehlike-altinda

The Guardian: “Türkiye’nin kömür
atağını durdurmak için çok mu geç?”

Üçü aktif ve 10’u da yapılması planlanan toplam 13 termik
santral ile Batı Karadeniz kıyı şeridi ve buradaki tüm
canlıların yaşam hakkı tehdit altında. Çin ve Hindistan’dan
sonra dünyadaki en büyük kömür yatırımı, 80 civarı yeni
termik santrali ile Türkiye’nin yeni hedefi. The
Guardian‘dan Damian Carrington Türkiye’deki termik
santraller ile alakalı geçtiğimiz günlerde bir haber paylaştı.
Carrington, yazısında “Türkiye’nin kömür atağını
durdurmak için çok mu geç?” diye sorguluyor. 80’den fazla
yeni santral ile Türkiye’nin kömür için gerçekten büyük
planları var. Dünya milletleri, aralık ayında Paris’te
gerçekleşen BM Zirvesi’nde iklim değişikliği mücadelesi
anlaşmasına varılırken ve bilim insanları bilinen kömür
rezervlerinin yüzde 80’inin toprak altında kalması gerekti
uyarısını yaparken; Türkiye bir yıl içinde kömür atağını
daha da ileriye götürmeye zorluyor. Türkiye, hızla büyüyen
ekonomisini düzende tutmak ve Rusya’ya olan gaz
bağımlılığından kurtulmaya çalışmak için çabalıyor. Fakat
muhalifler, kömürün Türkiye’ye yılda birkaç milyar euro’ya
mal olduğunu tahmin ediyor ve insan sağlığına olumsuz
etkisi konusunda uyarıyorlar. Güneşli bir ülkede güneş
enerjisinin kullanılmamasına dikkat çekiyorlar.

https://gaiadergi.com/the-guardian-turkiyenin-komur-
atagini-durdurmak-icin-cok-mu-gec/

Prof.Dr. Demir: Türkiye Susuzluk
Sınırına Yakın

Sinop Öğretmenevi’nde düzenlenen ‘Su ve Çevre’ konulu
çalıştaya Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat
Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Yusuf Demir, konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayda
konuşan Prof.Dr. Yusuf Demir, 2050 yılında 54 ülkenin
susuzlukla karşı karşıya kalacağını söyledi. Türkiye’nin ise
susuzluk sınırına yakın olduğunu belirten Prof.Dr. Yusuf
Demir, “Türkiye su kaynakları bol bir ülke gibi gözükmesine
rağmen kişi başına bin 300 metre küp su düşüyor. Bu
nedenle susuzluk sınırına yakın bir ülkeyiz. Dünya susuzluk
sınırı bin metre küp. Su kaynakları bol ülkeler için ise bu
rakam 8 bin metre küpe ulaşıyor” dedi.

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/09/prof-dr-demir-
turkiye-susuzluk-sinirina-yakin/

20 Bine Yakın Tesis Var Ama Devletin
Kimyasal Sızıntılara Müdahale Planı
Yok!

İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bir fabrikada
meydana gelen nitrik asit sızıntısının yaratacağı sonuçlar
henüz bilinmezken, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı
Baran Bozoğlu uyardı: “Devletin sızıntılara müdahale
edecek bir planı yok, Türkiye genelinde tehlikeli ve kimyasal
madde depolayan 20 bine yakın tesis bulunuyor.”

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/06/20-bine-yakin-
tesis-var-ama-devletin-kimyasal-sizintilara-mudahale-plani-
yok/

Tuzla'da Kimyasal Sızıntı
Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bir fabrikada kimyasal madde tankerinde sızıntı meydana geldi. Valilik, "Tuzla Deri
Organize Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren bir firmaya ait bina dahilinde bulunan tankın delinmesi sonucunda açığa
çıkan nitrik asit süratli ve emniyetli bir şekilde tahliye edilmektedir" açıklamasını yaptı. Söz konusu nitrik asidin halk arasında
“kezzap” olarak bilinen kimyasal olduğu ortaya çıktı. Kezzap, insan sağlığına zararları "tahriş edici", "gözlere ve solunum
yollarına zarar verici" olarak biliniyor. Konuyla ilgili Bakan Işık da açıklama yaptı ve"20 tonluk bir nitrik asit tankı yapılmış.
Zannediyorum ki testleri tam yapılmadan tanka nitrik asit koymuşlar. Buradan da bir sızıntı olmuş. Güvenlik için çevrede etki
alanındaki fabrikalar boşaltıldı. Şu anda itfaiye ve diğer kurumlar gerekli müdahaleyi yapıyorlar" dedi. Türkiye'nin önemli
markaları ile çalışan Ekomar Kimyevi Maddeler Ambalaj Sanayi şirketine, kaza sonrasında ulaşılamadı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29732398.asp



Doğal Kaynaklar ve Çevre 

“İklim İçin Ben de Varım!” İklim
Forumu’na Çağırıyor
“İklim İçin, Ben De Varım!” kampanyası 12-13 Kasım’da
İklim Forumu düzenliyor. Toplantı yapmak isteyenler 1
Eylül’e kadar başvurabilir. İklim değişikliğinin gezegenin en
büyük ortak sorunu olduğunu savunanların başlattığı “İklim
İçin, Ben De Varım!” kampanyası 12-13 Kasım’da İklim
Forumu düzenliyor. Forum Türkiye’nin başkanlığında 15-16
Kasım’da toplanacak G20 zirvesi öncesinde, “İklim krizinin
sorumlusu G20 Antalya’da, çözüm arayanlar İstanbul’da”
başlığı ile yapılacak.

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/03/iklim-icin-ben-
de-varim-iklim-forumuna-cagiriyor/

Ergene 700 Milyon TL’lik Kanal
Projesi ile Temizlenecek
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde 8 ıslah
OSB’de arıtma tesislerin yapımına başlandı. OSB’lerin
arıtılan atık suyunun Marmara Denizi’nde 47.5 metre
derine deşarj edilmesi için hazırlanan 700 milyon TL’lik
projenin ihale aşaması da bitti. Ergene Havzası’ndaki
kirliliğin endişe verici boyutlara varmasının ardından
hazırlanan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
kapsamında bir dizi proje hayata geçirilmeye başlandı.
Eylem planı çerçevesinde 8 ıslah organize sanayi
bölgesinin OSB’ye dönüşme süreci tamamlanarak arıtma
tesislerin yapımına başlandı. OSB’lerin arıtılan atık
suyunun Marmara Denizi’nde 47,5 metre derine deşarj
edilmesi için hazırlanan 700 milyon TL’lik projenin ihale
aşaması bitti. 5 arıtma tesisi, 20 kilometrelik tünel, 4,5
kilometresi deniz deşarj hattı ve geri kalanı kara boru hattı
olmak üzere toplam 76 kilometrelik aktarma hattından
oluşan deşarj projesinin 2018 yılı sonunda bitirilmesi
hedefleniyor.

http://www.yapi.com.tr/haberler/ergene-700-milyon-tllik-
kanal-projesi-ile-temizlenecek_133383.html

"Kuzey Ormanları'nın Tahrip
Edilmesi Kuraklık Riskini Artırıyor"
İstanbul’un kuzeyindeki ormanların önemine dikkat çeken
uzmanlar, çarpık yapılaşmanın ormanlarla birlikte su
kaynaklarını da tahrip ettiğini belirtiyor. Yağış miktarlarının
kuzeye doğru gidildikçe arttığını kaydeden uzmanlar,
İstanbul’da dışa bağımlı bir su politikasının ortaya çıktığını
ifade ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Kasım Koçak, İstanbul'a su
sağlayan Melen, Yeşilçay, Istrancalar gibi dış kaynakların uzun
vadede çözüm sağlamayacağını, yerel kaynakların daha
verimli kullanılmasının tercih edilmesi gerektiğini, asıl sorunun
su temin edilen dış kaynaklarda yaşanabilecek kuraklık
durumunda ortaya çıkacağını belirtti. Koçak, "İstanbul'un
nüfusu maalesef hızla artıyor ama eskiden beri İstanbul su
sorunu yaşayan bir şehir. Haliyle bu sorunu çözmek için lokal
kaynaklar yetmiyor. Çevreden Melen, Istranca, Yeşilçay
derelerinden. Yağışlar yeterli olduğu zaman buralarda bir
sorun yok ama kuraklık olduğu zaman buralarda ciddi bir
soruna neden oluyor." dedi.

http://www.yapi.com.tr/haberler/kuzey-ormanlarinin-tahrip-
edilmesi-kuraklik-riskini-artiriyor_133193.html

5 GDO’lu Ürünün Türkiye’ye Girişine
İzin
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı
Semih Karademir, Biyogüvenlik Kurulu’nun 26 Mart 2012’de
zararlı olduğu gerekçesiyle ülkeye girişini kabul etmediği
GDO’lu 5 tarımsal ürüne, 16 Temmuz’da ithalat izni verdiğini
söyledi.

http://yesilgazete.org/blog/2015/08/07/5-gdolu-urunun-
turkiyeye-girisine-izin/

Boğaz’ın İki Yakası Birbirine Yaklaşıyor İstanbul Boğazı’nın iki yakası gittikçe birbirine yaklaşıyor.
Son olarak yapılan Emirgan sahil yolu düzeltmesiyle
boğazın iki yakası arasındaki uzunluk 698 metreye kadar
düştü. Belediyeler sözde hizmet vermek için yaptıkları yol,
metro, liman, miting alanı vs. gibi bahanelerle denizleri
doldururken bu “hizmetin” denizdeki biyoçeşitliliğe, iklime
etkisini bilinçli olarak gözardı ediyor. İstanbul boğazının
yağmalanmasına karşı mücadele eden Bebek Semt
Girişimi, “İstanbul Boğazı, beton tutkunlarının elinde!
Denize her gün yeni kazıklar çakılarak, sözde halkın rahatı,
ama özde sahildeki ranta destek olmak amacıyla
genişletilip, araçlara yol ve otoparklar, şimdilerde de
marinalar inşa ediliyor.” diyerek konuya dikkat çekti. Girişim
daha önce tekne parklara karşı eylemler gerçekleştirmişti.

http://www.sendika1.org/2015/08/bogazin-iki-yakasi-
birbirine-yaklasiyor/



4.5 milyon metrekare A sınıfı ofis arzına sahip İstanbul’da
boşluk oranı yüzde 43 ile en yüksek Kağıthane’de çıkıyor.
Maslak’ta boşluk oranı yüzde 20, Levent’te yüzde 14.
Uzmanlara göre, ofis pazarı hızlı gelişiyor ama yüksek
boşluk oranları ile tehlike sinyali veriyor.

http://www.yapi.com.tr/haberler/ofis-pazari-bosluk-
oranlari-ile-tehlike-sinyali-veriyor_133277.html

Çelik yapılarla ilgili 35 yıl önce oluşturulan standartlar baştan
aşağı yenileniyor. Çelik yapılarla ilgili 244 sayfalık yeni
standart oluşturan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatlarda
kullanılacak çeliğe 'narinlik, sıcaklık, yağmur ve kar yükü
hesabı' getiriyor.

http://www.yapi.com.tr/haberler/gokdelenlere-244-sayfalik-
yeni-kural-geliyor_133227.html

Ofis Pazarı Boşluk Oranları ile
Tehlike Sinyali Veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılına ilişkin
"Hanehalkı Tüketim Harcaması" istatistiklerini yayımladı.
Türkiye genelinde geçen yıl hanehalklarının tüketim amaçlı
yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,8 ile
konut ve kira harcamaları aldı.

http://www.yapi.com.tr/haberler/en-cok-konuta-ve-kiraya-
harcadik-_133160.html

En Çok Konuta ve Kiraya Harcadık

Gökdelenlere 244 Sayfalık Yeni
Kural Geliyor

Emlak Piyasası Haberleri

Türk Yapı Sektörü Kenya İçin
Atakta
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Yapı
Malzemeleri Komitesi, bir araştırmaya göre 2015 yılının en
çok büyüyecek 3 ekonomisinden biri olması beklenen Kenya
pazarı için atağa kalktı. Pazardaki payını artırmak isteyen
komite, 01–04 Eylül tarihleri arasında bu ülkeye ticari heyetle
gezi düzenleyecek.

http://www.yapi.com.tr/haberler/turk-yapi-sektoru-kenya-icin-
atakta_133305.html

Çekmeköy'de Arsa Fiyatları
Yükseliyor
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, metro ve 3.
köprünün bölgedeki metrekare fiyatlarını artırdığını belirterek,
"2009'da metrekaresi 150 lira olan arsalar bugün bin 500
liraya yükseldi" dedi

http://www.yapi.com.tr/haberler/cekmekoyde-arsa-fiyatlari-
yukseliyor_133285.html

Türkiye'de Ev Almak Zorlaşıyor,
Amorti Süresi Uzuyor
Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank'ın
yayınladığı ülkelerdeki ev fiyatı artış oranları (Global House Price
Index) raporuna göre Türkiye'de hem ev almak giderek
zorlaşıyor, hem de ev alanlar ödedikleri parayı ancak 20 yılda
geri döndürebiliyor.

http://www.yapi.com.tr/haberler/turkiyede-ev-almak-zorlasiyor-
amorti-suresi-uzuyor_133064.html

Yerel Yönetimler

Zeytinburnu Belediyesi, TÜRGEV’e
Bina Tahsis Etti

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bilal
Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’e eski kaymakamlık
binasını tahsis etti. Aydın önceki açıklamasında ‘TÜRGEV’e
yer tahsisi söz konusu değil’ demişti

http://www.sendika1.org/2015/08/zeytinburnu-belediyesi-
turgeve-bina-tahsis-etti/

Çukurova Belediyesi Jurassic
Park’tan Vazgeçmiyor

Çukurova Belediyesi Meclisi, önceki gün yaptığı Ağustos
toplantısında Doğal Park-2 üzerinde Jurassic Park yapılması
ile ilgili kararın gözden geçirilerek düzeltilmesi için verilen
önergeyi reddetti.

http://www.yapi.com.tr/haberler/cukurova-belediyesi-jurassic-
parktan-vazgecmiyor_133171.html



Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal
Mimari Proje Yarışması'nın kolokyumu ve ödül töreni 1
Ağustos Cumartesi günü Maltepe Belediyesi Prof. Dr.
Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ödül töreni ve
kolokyum, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın
konuşmasıyla başladı. Yarışmanın açılma sürecinden
bahseden Kılıç, jürinin yarışmanın sonuçlanmasının
ardından devam edecek süreçte 1. ödül müellifine
danışmanlık yapmalarını dilediğini belirtti. 1. ödül müellifi
İbrahim Eyüp’e söz verildi. Eyüp, Gazi Mahallesi’ndeki
cemevine gaz bombaları atılmasını hatırlatarak, “Böyle bir
dönemde mimarca Alevilerin yanında durabildiğim için
mutluyum” dedi.

http://www.arkitera.com/haber/25259/gulsuyu-cemevi-
yarismasi-kolokyumu

Sivas'ta Çöpten Elektrik Üretilecek
Sivas'taki çöp depolama alanında 30 bin nüfuslu bir yerleşim
yerinin elektrik enerjisini karşılayacak tesis yapılacak. Sivas
Belediye Başkanı Sami Aydın, kentteki çöp depolama
alanında, 30 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin elektrik ihtiyacını
karşılayabilecek tesis yapılacağını söyledi. Yatırımlarla söz
konusu tesislerde depolanan metan gazının elektrik enerjisine
dönüştürüleceğini dile getiren Aydın, tesisteki çalışmaların hızlı
şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

http://www.yapi.com.tr/haberler/sivasta-copten-elektrik-
uretilecek-_133181.html

"Böyle Bir Dönemde Mimarca
Alevilerin Yanında Durabildiğim
İçin Mutluyum"

Çorum’da 55 Bin Metrekarelik Spor
Alanına AVM Yapılacak
Çorum Belediyesi’nin spor salonu, çim saha gibi tesisler
yapma şartı ile devraldığı ve Çorum’un en değerli yerinde
bulunan toplam 55 bin metre karelik stat ve spor tesisleri
alanı satışa çıkartıldı. Tek şirketin katıldığı ihaleye göre
alana bin 200 konut ve AVM yapılacak.

http://www.sendika1.org/2015/08/corumda-55-bin-
metrekarelik-spor-alanina-avm-yapilacak/

6 Anıt Ağaç Restore Edildi; Şimdi
de Meydan Yenileniyor
Buca Kaynaklar’da, aralarında 1000 yaşında çınarın da
bulunduğu 6 'anıt ağacı' restore eden İzmir Büyükşehir
Belediyesi, şimdi de aynı ağaçların yer aldığı köy meydanının
çehresini doğal dokuya uygun olarak yeniliyor. Zemindeki asfalt
nedeniyle çınarların yağmur suyunu ememediği meydanda,
asırlık ağaçların daha uzun yıllar tarihe tanıklık etmesini
sağlamak hem de meydana özgün bir kimlik kazandırmak
amacıyla hazırlanan projeye start verildi. İzmir Büyükşehir
Belediyesi, köy meydanında bulunan ve bir tanesi Anıtlar
Kurulu’nca tescilli olmak üzere toplam 6 adet anıt çınar ağacının
koruma altına alınması ve ömürlerinin uzatılması amacıyla
geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümü ile protokol yaptı. Bu çerçevede asırlık ağaçlardaki
ölmüş dokuları ortadan kaldırıp canlı dokuya ulaşmak için
öncelikle kazıma işlemi yapıldı.

http://www.yapi.com.tr/haberler/6-anit-agac-restore-edildi-simdi-
de-meydan-yenileniyor_133146.html

Diyarbakır Belediyesi, Lice’de
Organik Ürünler Pazarı Kuruyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Lice Organik
Ürün Pazarı Projesi’ne, Karacadağ Kalkınma Ajansı 288 bin
lira hibe desteği verdi. Organik ve doğal tarımı desteklemek
amacıyla geliştirilen projenin başarılı olması halinde, benzer
projeler tüm ilçelerde uygulanacak.
Bismil ilçesine bağlı Ambar Mahallesi’nde belediyeye 229
dönümlük tarım arazisinin 35 dönümünü topraksız tarım
işçilerine tarım yapmaları amacıyla tahsis ederek önemli bir
çalışmaya imza atan Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire
Başkanlığı, şimdi de Lice Organik Ürün Pazarı Projesi
hazırladı.

http://yesilgazete.org/blog/2015/08/13/diyarbakir-belediyesi-
licede-organik-urunler-pazari-kuruyor/

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Bisiklet Paylaşım
Sistemlerini Masaya Yatırdı!

EMBARQ Türkiye, İspark'ın ev sahipliğinde yerel yönetim
temsilcilerine yönelik 'Bisiklet Paylaşım Sistemi Tecrübe
Paylaşımı Çalıştayı' düzenledi. Farklı belediyelerden
katılımcıların bulunduğu çalıştayda en çok öne çıkan sorun
istasyondaki bisikletlerin çalınması ve/veya bisikletlere kasten
zarar verilmesi oldu. EMBARQ Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım
Derneği, İSPARK  ile 11 Ağustos 2015 Salı günü ‘Bisiklet
Paylaşım Sistemlerinde Tecrübe Paylaşım Çalıştayı’ düzenledi.
Eskişehir, İskenderun, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Trabzon
ve Rize olmak üzere  8 farklı şehirden yerel yönetim
temsilcilerinin katılım gösterdiği odak grup toplantısında
bisikletin kent içi ulaşımdaki önemi vurgulandı.  EMBARQ
Türkiye, çalıştaydan elde edilen sonuçları bir rapor halinde
derleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan
'Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet
Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Daire Yönetmelik'in taslak
metnine de görüş olarak sunacak.

http://embarqturkiye.org/haberler/yerel-y%C3%B6netimler-
bisiklet-payla%C5%9F%C4%B1m-sistemlerini-masaya-
yat%C4%B1rd%C4%B1



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)
alanlarıyla ilgili 1/10.000'lik nazım imar planı, koruma amaçlı
nazım imar planı ve ulaşım planlarının mahkeme tarafından
iptal edilmesinin ardından 14.5 kilometrelik Ankara Bulvarı'nı
kapatma kararı aldı.

http://bianet.org/bianet/toplum/166723-belediye-ankara-
bulvari-ni-kapatacak?bia_source=rss

Kültür Sanat Festivali Açılış Mesajı:
Barış

16. Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali dün gerçekleştirilen
açılış töreniyle başladı. 9 Ağustos'a kadar sürecek olan festival
boyunca 64 ülkenin halk dansları gösterilerinin yanı sıra,
konser ve sergiler de gerçekleştirilecek. Törende
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Folklor
Kurumu Genel Başkanı Gürhan Ozanoğlu’nu da yer
aldı. “Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize” sloganıyla
gerçekleşen festivalin açılışında barış mesajları verildi.

http://bianet.org/bianet/sanat/166574-kultur-sanat-festivali-
acilis-mesaji-baris?bia_source=rss

Belediye Ankara Bulvarı'nı
Kapatacak

Personel Bilgili, Hizmet Eşitlikçi

Çankaya Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve üniversite
işbirliği ile yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının
içeriğini yeni eğitimlerle güçlendiriyor. Belediye Başkan
Yardımcısı Gülsün Bor Güner’in de katılımıyla düzenlenen ilk
personel eğitim toplantısında, Çankaya Belediyesinin 2013
yılında imzaladığı “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek
Eşitliği Şartı” ve bu kapsamda hazırlanacak Eşitlik Eylem
Planı’nı ele alındı. Kadın ve toplumsal cinsiyet konularına
duyarlı olan Çankaya Belediyesinin istihdam edilen kadın
çalışan ve kadın yönetici sayısı bakımından da Türkiye’nin
örnek yerel yönetimlerinden biri olduğunu vurgulayan
Güner, Eşitlik Çalışma Grubu’nun bu yaklaşımı üretilen
hizmet ve projelere de yansıtmayı amaçladığını
söyledi. Çankaya Belediyesinin yönetimsel ilkeleri arasında
katılımcılık ve cinsiyete duyarlı kentsel hizmet sunumu
olduğunu vurgulayan Güner, 2015 Martından bu yana İsveç
Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) ile birlikte
“Cinsiyete Duyarlı Yerel Hizmet Sunumu” başlıklı bir
projenin de geliştirildiğini sözlerine ekledi. Eğitimlerin,
personeli bilgilendirmeyi ve katılımını sağlamayı hedeflediğini
anlatan Güner, çalışanların kendi görev alanlarındaki
gözlem ve deneyimlerini aktarmasının, eşitlikçi hizmet
üretimine katkı yapacağını vurguladı. Çankaya Belediyesi
Eşitlik Eylem Planı’nın Kasım ayında hazır olacağını da
belirten Güner, daha gerçekçi ve uygulanabilir bir planın
ancak çalışanların katkısıyla hazırlanabileceğini ifade etti.
Başkan Yardımcısı Güner, Çankaya Kent Konseyi’nin daha
aktif çalışmasını sağlamak için de hazırlıklar yaptıklarını
hatırlattı. İki ayrı bölüm halinde gerçekleşen bilgilendirme
eğitiminde çalışanlara ilk olarak eşitlik algısı ve toplumsal
cinsiyet eşitliği hakkında bir sunum yapıldı, daha sonra
Çankaya Belediyesi’nin bu konuda yaptığı çalışmalar ve
süren projeye ilişkin bilgi verildi.

http://www.cankaya.bel.tr/news/1715/Personel-Bilgili-
Hizmet-Esitlikci/

İzmir Valiliği Kenti Suriyelilere
Kapatıyor
Savaştan kaçan Suriyeli sığınmacıların Avrupa’ya kaçış kapısı
olarak gördükleri İzmir’de sayıları gün geçtikçe artıyor. İzmir
Valiliği, ‘çözüm’ü kenti Suriyelilere kapatıp yakaladığı Suriyelileri
de çadır kentlerin bulunduğu illere göndermekte buldu. İzmir
Valiliği kent girişine kontrol noktaları kurdu. Yine Valiliğin emriyle
polisler Suriyeli sığınmacıları toplayarak Atatürk Stadı’nın
bulunduğu bölgeye götürdü. Toplanan Suriyeliler otobüslerle
çadır kentlerin bulunduğu illere götürüldü.

http://www.sendika1.org/2015/08/izmir-valiligi-kenti-suriyelilere-
kapatiyor/

Yerel Yönetimler

Kurbağalıdere Islah İhalesinde
"Yolsuzluk" Kokuları
Kadıköy'de uzun süredir tartışma konusu olan ve halk sağlığını
ciddi şekilde tehdit eden Kurbağalıdere ile ilgili ıslah çalışmaları bir
türlü bitmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında
bulunan dere ıslahı için yapılan ihaleyi ise yine tanıdık bir ismin
kazandığı ortaya çıktı. 25 Aralık soruşturmasında ismi geçen Esat
Özkazanç'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Özka İnşaat
firması. Özka İnşaat A.Ş. firmasının sitesinde yer alan
Kurbağalıdere ıslah çalışmasının 2012 yılında başladığı
belirtilirken, bitiş tarihi ile ilgili ile herhangi bir tarih verilmemiş.
Yaklaşık 3 yıldır süren ve adeta bir çıkmaza giren dere ıslah
çalışmasında hangi aşamada olduğu ise meçhul.

http://ilerihaber.org/kurbagalidere-islah-ihalesinde-yolsuzluk-
kokulari/19748/



Maltepe Sağlıkta Sınır Tanımıyor

“Daha sağlıklı, daha mutlu Maltepe” sloganıyla hizmet
veren Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü,
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2015’in ilk
yarısında, göğüs, göz, genel cerrahi ve dahiliye
alanlarında 14 bin vatandaş ücretsiz muayene edilerek,
tedavileri gerçekleştirildi. Ayrıca, laboratuvar ve diş
polikliniği hizmetleri kapsamında 40 bin kişinin EKG,
röntgen, kan alımı gibi testleri, diş dolgusu ve pansuman
gibi hizmetler de ücretsiz yapıldı. Mahalleler ve
okullarda da çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, 131
kişiyi genel sağlık taramasından geçirirken, okullarda da
bin 815 kişiye ücretsiz diş sağlığı taraması hizmeti
sundu. Ramazan’da da, gezici sağlık hizmetleri
kapsamında bin 400 kişinin görme, işitme ve solunum
fonksiyonu testleri yapıldı.

http://www.maltepe.bel.tr/haber/maltepe-saglikta-sinir-
tanimiyor-/1013/34814

Beylikdüzü Belediyesi Çağrı
Merkezi’nin Hizmet Vizyonu
Genişliyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin metropol kentlerinden
Johannesburg ile İstanbul arasında planlanan "kardeş
şehir" anlaşması için görüşmelere başlandı. Türkiye'nin
Pretoria Büyükelçisi Kaan Esener ile Johannesburg
Belediye Başkanı Parks Tau'nun Johannesburg'daki
görüşmesinde, iki metropolün "kardeş şehir" olması
yolunda ilk adımlar atıldı. Görüşmede, her iki şehir adına
olumlu adımlar atılması yönünde fikir birliğine varıldığı
belirtildi.

http://www.haber3.com/istanbula-kardes-sehir-geliyor-
3516526h.htm

Yerel Yönetimler

İstanbul'a "Kardeş Şehir" Geliyor
Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre
Kontrol Şefliği uzmanları, "Yeşil ofis" uygulamasıyla
çevreyi korumaya yönelik tavsiyelerde
bulundu. Çekmeköy'de yeşil ofis uygulaması ile yapılan
tespitlere göre; ofislerde açığa çıkan atıkların yüzde
54’ü kağıt-karton, yüzde 23’ü organik, yüzde12’sinin ise
plastik olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, e-fatura alınarak
gereksiz çıktı alımının önüne geçilmesini, kağıtları çift
taraflı kullanarak kağıt israfından tasarruf edilmesini,
zımba yerine ataş kullanılmasını, CD yerine harici disk
kullanılarak yenilenebilir bilgi depolanmasını ve tek
kullanımlık bardak yerine hem kullanım tasarrufu
sağlayan hem de sağlıklı olan cam bardağın
kullanılmasını tavsiye ediyor.

http://www.istanbulajansi.com/haber/cekmekoyde-yesil-
ofis-uygulamasina-gecildi/35364

Esenler'de yaşayan 60 yaş ve üzeri yaşlılar, huzur ve
mutluluk içinde ikinci baharlarını yaşıyorlar.  Esenler
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün
koordinesinde faaliyet gösteren İkinci Bahar Kıraathanesi,
ilçedeki 60 yaş ve üzeri yaşlılara ömürlerinin ikinci
baharını huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşatmak amacıyla
hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Günün büyük bir kısmını
kıraathanede geçiren yaşlılar, tüm ihtiyaçlarını burada
karşılayabildikleri gibi,  kıraathane içerisinde bulunan
mescitte de ibadetlerini huşu içinde eda edebiliyorlar.  Her
ayın ilk haftası, müdavimlerin saç ve sakal tıraşları, ücretsiz
olarak belediyenin başka bir projesi olan Esberber
tarafından yapılıyor.

http://www.esenler.bel.tr/tr/icerik/32/3264/yuz-gulduren--
kiraathane.aspx

Çekmeköy’de "Yeşil Ofis"
Uygulamasına Geçildi

Beylikdüzü Belediyesi’nin vatandaşla buluşan sesi olan
Çağrı Merkezi, yenilenen ve gelişen yapısıyla bundan
sonra 7/24 hizmet verecek. Önceden 2 vardiya halinde
çalışan ve gece 23.30’da sonlanan hizmet, artık eklenen
3. vardiya ile 23.30 – 08.30 arası telefonlara bakmaya
devam edecek. Vatandaşların 24 saat boyunca
belediyede uzman bir muhatap bulabilmelerine olanak
tanıyacak bu uygulamaya 10 Ağustos 2015 itibarı ile
geçiliyor.

http://www.yerelhaberim.net/beylikduzu-gazetesi/hizmet-
vizyonu-genisliyor-h35663.html

Esenler Belediyesi'nin "Yüz Güldüren Kıraathane" Hizmeti Tanıtımı



Idyros Antik Kenti Otopark Oldu

Otoparka dönüşen Antalya Kemer'deki Idyros Antik kenti,
Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden
boşaltılarak tel örgülerle kapatıldı. Kimliği belirsiz kişilerce
birkaç gün önce etrafını çevreleyen tel örgülerin
kaldırılarak alanın otopark olarak kullanmaya başladı.
Durumu öğrenen Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin park alanındaki araç sahiplerini uyarması
üzerine alan boşaltıldı ve tel örgüleri onarıldıktan sonra
tekrar kapatıldı.

http://bianet.org/bianet/kultur/166605-idyros-antik-kenti-
otopark-oldu?bia_source=rss

Bodrum Tasarım Köyü’nde Bauhaus
Atölyesi
Tasarım Vakfı,  31 Ağustos – 05 Eylül 2015 tarihleri arasında,
Bodrum Tasarım Köyü’nde Mimar ve Akademisyen Zafer Akay
liderliğinde Bauhaus Atölyesi’ni gerçekleştiriyor. Zafer Akay
yürütücülüğünde ilerleyecek atölye, Bauhaus ekolü mimarlık ve
şehircilik pratikleri, çizgisel blok, Mies Van der Rohe atölyesinde
konut gibi konular çevresinde ilerleyecek.

http://kot0.com/bodrum-tasarim-koyunde-bauhaus-atolyesi/

BTM Kurucusu Levent Ürkmez, sürdürülebilirlik, çevre dostu
malzemeler ve binalarda güvenli malzeme kullanımının sadece
ülkemizin değil, dünyanın geleceğiyle ilgili bir konu olduğuna
dikkat çekti, "Yeşil çatılar ilerki günlerde daha çok konuşulacak"
dedi. "Bunlar, çevreyi koruduğu gibi, hava kirliliğini önleyen,
gaz salınımını düşüren sistemler" diyen Ürkmez; Türkiye'de
henüz birkaç firmanın bu alan üzerine yoğunlaşmasına karşılık
ilerki günlerde çok konuşulacak bir konu olduğunu sözlerine
ekledi. Sürdürülebilirlik ve güvenli yapılar için su ve ısı
yalıtımının önemine de vurgu yapan Ürkmez, "Su yalıtımı
olmayan binalar, ilk 10 yılda dayanma gücünün yüzde 68'ini
kaybediyor. Aynı şekilde ısı yalıtımı yaptırılmadığı için yıllık
enerji kaybımız da 10 - 12,5 milyar dolara karşılık geliyor" diye
konuştu.

http://www.yapi.com.tr/haberler/yesil-catilar-onumuzdeki-
gunlerde-daha-cok-konusulacak_133312.html

"Yeşil Çatılar Önümüzdeki Günlerde
Daha Çok Konuşulacak"

Kent, Tasarım ve Planlama

TOKİ'nin Emeklilere Özel Projesi
4 İlde Başladı
Emeklileri kontenjan ayrılan projelerde; “Emekli kimlik kartı,
SGK dökümü, emekli maaşının yatırıldığı banka hesap
ekstresi”nden herhangi biri ile TOKİ’ye başvuruda
bulunabilecek. Bu projelere başvuruda emekli derneğine
üyelik şartı bulunmuyor.

http://www.yapi.com.tr/haberler/tokinin-emeklilere-ozel-
projesi-4-ilde-basladi-_133328.html

Vahim Tespitler: Marmara’da
Kabuk Çatırdadı, Depreme
1999’dan Hazırlıklı Değiliz

Marmara Denizi’nin dibinde yoğun biçimde gaz ve su
sızıntıları olduğunu belirten deniz jeolojisi uzmanı Prof. Dr.
Naci Görür, Marmara’da binlerce insanın hayatını tehdit
eden canlı bir fay sistemi olduğunu vurgulayarak,
“Marmara’daki risk daha büyük. Buradaki kabuk çatırdadı”
diye uyardı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
Cemal Gökçe de, İstanbul’un 1999 depremine kıyasla daha
hazırlıklı olmadığı belirtti. Marmara’yı bekleyen depremin çok
da uzakta olmadığı görüşündeki Görür, İstanbul’u bekleyen
bir deprem olsa da gereken önlemlerin alınmamasını
eleştirdi. Marmara Denizi’nin dibinden çıkan bu gazların
hidrokarbon gazları (doğalgaz) olduğunu kaydeden Görür,
“Trakya’nın doğalgazı ve petrolü Marmara’nın dibinde telef
oluyor. TPAO’ya bildirdik, ‘İlgilenmiyoruz’ dediler.
Marmara’nın tabanında gaz hidrat bulduk. Bu ‘donmuş
metan’ demek. Yaktığınız zaman yanıyor. Deniz tabanından
kaya örnekleri aldık. Nabzı ölçebilmek izin deprem ölçer
aletleri yerleştirdik. Sonuç şu; Marmara Denizi’nin tabanında
İstanbul’u çok ciddi vuracak, binlerce insanımızın can ve mal
güvenliğini tehdit edecek canlı bir fay sistemi var” yorumunu
yaptı.

http://www.diken.com.tr/vahim-tespitler-marmarada-kabuk-
catirdadi-depreme-1999dan-daha-hazirlikli-degiliz/

Tarihin Üstünü Örttüler!

İstanbul Sultanahmet’teki Özbekler Tekkesi’nin bitişiğindeki otopark
alanında başlayan inşaat çalışmaları sırasında tarihi kalıntılar iş
makineleriyle parçalandı. İki haftadır süren inşaat çalışmalarını
mahalle sakinlerinin itirazları da durduramadı. Arsaya yapılmak
istenen inşaata karşı yıllardır mücadele eden semt sakinleri tarihi
duvar kalıntılarının iş makineleriyle yok edilerek üzerinin betonla
kaplandığını belirtiyor.

http://www.birgun.net/haber-detay/tarihin-ustunu-orttuler-
86605.html



Somalı Kadınlar, Kömürün İsini
Sabunun Misine Dönüştürdü

Soma’nın Yırca köyü. Hepimiz kömürlü termik santral
yapılacak o köyde tek geçim kaynağı zeytinliklerin nasıl
kesildiğine şahidiz. Muhtarın çaresiz konuşması ve
yetkililerin umursamaz tavırları eşliğinde kesildi
zeytinlikler. Ama umut bitmedi. Umudu Somalı kadınlar
ördü ilmek ilmek yeniden. Şimdi kadınlar çalışıyor,
üretiyor, kazanıyor. Hem de muhteşem bir ironiyle:
Kömürün isini sabunun misine dönüştüren kadınlar, mis
kokulu kadınlar! Şimdi Soma’nın Yırca Köyü’ndeki
kadınlar 3 boyutlu yazıcıları kullanarak sabun kalıbı
üretiyor. Bu kalıplarla müşterilerin istediği sabunları
yapıyorlar. Kalıplardaki çeşit arttıkça sipariş atıyor, satış
artıyor, gelir artıyor. Şimdi Yırca’da hayat daha güzel.
Kömürün isinden ziyade sabunun misi cirit atıyor
yüreklerde, üstelik ölümsüz, cinayetsiz, acısız bir geçim
kaynağı. Kadının elinden mis kokular yayılıyor.

https://gaiadergi.com/somali-kadinlar-komurun-isini-
sabunun-misine-donusturdu/

Küre Dağları'nda HES'e Danıştay
Engeli

WWF-Türkiye'nin de müdahil olduğu dava sonucunda
Danıştay, Küre Dağları Milli Parkı'nı besleyen Devrekani
Çayı üzerinde yapılmak istenen Cide HES'in ÇED
raporunu iptal etti. WWF- Türkiye, Doğa Derneği ve
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın da müdahil olduğu
davaya itiraz yolları da tamamen kapandı. Dava
sürecinde Orya Enerji'nin bölgede bulunan yaklaşık 8 bin
ağacı kestiği öne sürülüyor.

http://www.arkitera.com/haber/25310/kure-daglarinda-
hese-danistay-engeli

Zonguldaklılar Üçüncü Termik
Santral için ÇED Toplantısı
Yaptırmadı!

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı ve Muslu
beldelerine kurulması planlanan termik santral kurulum
projesi çerçevesinde düzenlenecek olan ÇED toplantısı, halkın
sert tepkisi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin
salona alınmaması nedeniyle yapılamadı.

https://gaiadergi.com/zonguldaklilar-ucuncu-hes-icin-ced-
toplantisi-yaptirmadi/

Yerel Mücadeleler

Alakır’da Yaşamı Savunanlara Silahlı
Saldırı!

Alakır Nehri Kardeşliği’nden tanıdığımız Birhan Erkutlu
sosyal medyada dün gece 1 sıralarında evlerine yanaşan
bir araçtan silahla 7-8 el ateş ateş edildiğini açıkladı. Aracı
ya da şahsı tespit edemediklerini belirten Erkutlu
açıklamasında iyi olduklarını ve yılmayacaklarını
vurguladı. Mücadeleye daha sıkı sarılmak ve vakit
kaybetmemek adına geçtiğimiz haftalarda sosyal medya
hesaplarını da kapatan Birhan ile Tuğba’ya son saldırının
silahla gerçekleştirilmiş olması HES aşkının ne boyutta
olduğunu ve erk sahiplerinin para için neler
yapabileceğinin de göstergesi.

https://gaiadergi.com/alakirda-yasami-savunanlara-silahli-
saldiri/

Arhavi’de HES İnşaatı Durduruldu
Arhavi’de Kavak Hes inşaatının ÇED olumlu raporunu iptal
edilmesine rağmen hala sahanın bir kısmında çalışmalar
hukuksuz bir şekilde devam etmekteydi. Mahkeme kararı
üzerine tünel tarafında çalışma durmuş olsa da regülatör
tarafında devam ediyordu. 10 Ağustos regülatör tarafında
da inşaat durduruldu, iş makineleri şantiyeyi tamamen terk
etti.

http://www.sendika1.org/2015/08/arhavide-hes-insaati-
durduruldu/



Fatsa’da ilerlemeye devam eden maden projesine
karşı maden sahası önünde eylem yapan Ünye ve
Fatsa halkı jandarmanın saldırısıyla
karşılaştı. Ordu’nun Ünye ve Fatsa içlerine kadar etki
edecek ve siyanür kullanılarak elde edilecek altın
madeni bir kez daha protesto edildi. Fatsa Ünye Doğa
Koruma Platformu’nun çağrısıyla maden sahası
önünde basın açıklaması okumak amacıyla toplanan
Ünye ve Fatsalılara CHP ve HDP’li milletvekillerinin
yanı sıra Karadeniz İsyandadır Platformu, Kuzey
Ormanları Savunması, Murgul Siyanüre Hayır
Platformu, Gürgentepe Çevre Platformu, Gaia Dergi
ve ZAD da destek verdi.

https://gaiadergi.com/fatsada-ofke-bariyer-sirtinda/

‘Mezara da Gireriz Hapse de’
Artvin Cerattepe’de madene karşı mücadele yürüten
Hasan Yaşar: “Artvin’de aşağıda mezarlık, yukarıda
hapishane vardır. Bu mücadelede ikisine de girmeye
hazırız”. “Böylesi büyük yıkım projelerine karşı
durmanın tek yolu örgütlenmekti ve biz de örgütlendik”
diyor Artvin Bölge Ormancılık Kooperatifler Birliği
Başkanı Hasan Yaşar, “Barajlardan kazık yedik
madenlerde uyandık. Barajlar yapılırken böyle büyük
projelerin ne kadar yıkıcı etkileri olabileceğini
bilmiyorduk. Ama şimdi bölgedeki iklimin değiştiğini,
ormanların kuruduğunu, fındıkların donduğunu
görüyoruz. Bu yüzden halk artık böyle büyük projeleri
karşı”.

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/09/mezara-da-
gireriz-hapse-de/

Fatsa’da Öfke Bariyer Sırtında

Rize’de Yeşil Yol’a Karşı Çıkanların
İşyerlerine Gece Baskını

Rize’de dün gece birçok işyerine ‘güvenlik gerekçesi’
ile yapıldığı söylenen polis baskınları düzenlendi.
Baskın yapılan mekanların, Kaçkar yaylalarında Yeşil
Yol’a karşı mücadele eden halka ait işyerleri olması
dikkat çekti. Fırtına İnsiyatifi yaptığı açıklamada, Narkotik
ekipleri olduklarını söyleyen polislerin çok kalabalık bir
şekilde işyerlerini bastıklarını ve baskın sırasında
dışarıda ağır silahlı polis timlerinin beklediğini açıkladı.
İnsiyatif, bu baskınların amacının Yeşil Yol’a karşı çıkan
halkı karalamak ve yıldırmak olduğunu belirtti.

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/13/rizede-yesil-
yola-karsi-cikanlarin-isyerlerine-gece-baskini/

Kamp Armen Nöbetinin 100.
Gününde Gönüllülere Sopalı ve
Yumruklu Saldırı

Aralarında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
ve Rakel Dink’in de olduğu Anadolu’daki yoksul ve yetim
Ermeni çocukların eğitim gördüğü Kamp Armen’in
yıkılmaması ve tapusunun iade edilmesi için nöbet tutan
gönüllüler saldırıya uğradı. Kampı ziyarete gelen
arkadaşlarını otobüs durağından yolcu eden iki gönüllü,
kampın önüne geldiklerinde kampın yerini soran sekiz kişiye,
“Neden soruyorsunuz?” dediklerinde sopalı ve yumruklu
saldırıya uğradı. Kamp Armen gönüllüsü Sarin Korkmaz,
nöbetin 100. gününde gerçekleşen saldırının tesadüf
olmadığını, kampın iadesine dair verilen sözlerin seçim
propagandası olduğuna yönelik iddialarının bu saldırıyla bir
kez daha kanıtlandığını belirtti.

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/14/kamp-armen-
nobetinin-100-gununde-gonullulere-sopali-ve-yumruklu-
saldiri/

Yerel Mücadeleler

Teleferik Halkı Dedeler Parkı’nı Yeniden İnşa Ediyor

Bursa, Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Dedeler Parkı’nın Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmak istenmesine karşı
mücadele eden Teleferik mahallesi halkı parkı yeniden onarmaya
başladı. 2014 Aralık’tan bu yana parkı yıkmak için defalarca saldıran
Büyükşehir Belediyesi’nin parkta yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak
için Teleferik Dayanışması harekete geçti. Dün (12 Temmuz) parka
getirilen kazma küreklerle mahalle halkı parkta açılan büyük çukuru
kapatarak, parkı temizledi. Parkı düzenleyen Teleferik Dayanışması
sonrasında parkta yapılan forumla mücadeleye dair yeni kararlar
aldı.

http://www.sendika1.org/2015/08/teleferik-halki-dedeler-parkini-
yeniden-insa-ediyor/



Kandıra’nın köyleri, ormanları ve verimli tarım toprakları,
mega projelerle su kaynakları yok olmaya yüz tutan
İstanbul’a su sağlama gerekçesiyle projelendirilen
“Sungurlu Barajı”nın altında bırakılmak isteniyor. 

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/14/kuzey-
ormanlari-direniyor-kandira-direniyor/

Kadınlar Barış için Ses Çıkardı: Biz
Susmayacağız, Silahlar Sussun!

Barış İçin Kadın Girişimi’nin Suruç saldırısının ardından
düzenlemeye başladıkları barış için ses çıkarma eylemleri
devam ediyor. AKP’nin savaş politikalarına karşı sürekli
sokakları dolduran kadınlar tava, zil, tef, tencere, darbuka,
düdük ve davullarla 13 Ağustos’ta Kadıköy’deydiler. Beş
dilde “Barış” yazılı mor kurdelelerin iliştirildiği “Bu savaşın
parçası olmayın” mesajını içeren mektupları kadınlara
dağıttılar.

http://www.sendika1.org/2015/08/kadinlar-baris-icin-ses-
cikardi-biz-susmayacagiz-silahlar-sussun/

Kuzey Ormanları Direniyor,
Kandıra Direniyor!

Tokatlılar HES’e Direniyor:
‘Tozanlı’dan Elini Çek’

Almus ilçesi Çilehane köyü Yeşilırmak Nehri üzerinde
yapılan “Çilehane Regülatörü ve HES” projesine karşı
grup yürüyüş yaptı. Yeşilırmak Tozanlı Çevre
Platformu’nun düzenlediği eylemde “Tozanlı
Vadisi’nde HES istemiyoruz”, “Su haktır, sahibi halktır”
pankartı açarak yürüyen eylemciler şantiye önüne
kadar yürüdü.

http://www.sendika1.org/2015/08/tokatlilar-hese-
direniyor-tozanlidan-elini-cekin/

Bodrum’da RES’e Tepki: Halkı Sahte
ve Düzmece Belgelerle
Kandıramazsınız
Bodrum’da Akyarlar ile Yalıkavak Mahalleri’ne rüzgar enerji
santrali (RES) kurmak isteyen şirket yaşam savunucuları ve
bölge halkı tarafından protesto edildi. 

http://www.sendika1.org/2015/08/bodrumda-rese-tepki-halki-
sahte-ve-duzmece-belgelerle-kandiramazsiniz/

Yerel Mücadeleler

Samistal’den Ayder’e ya da Düşten
Kabusa

Samistal Yaylası’nda güneşin
yüzünü gösterdiği, isleri dağıttığı
ikinci gün, yaylanın kadınları ile
buluşuyoruz. Ayşe Altaş, Zeliha
Sönmez ve Süreyya Yücel ile
Samistal’deki direnişi ve
yaylaların durumunu
konuşuyoruz. Bölgeye uzun
zamandır kayak merkezi, oteller
gibi şeylerin yapılacağını
duyduklarını, bu projelerin daha
sonra Yeşil Yol adı ile
somutlaştığını belirten Süreyya
Yücel, “Bu tür projelerin girdiği her
yer bozuluyor. Mutlaka arkasında
bir rant oluyor. En somut örneği de
Ayder Yaylası. Ayder eskiden
tablo gibiydi. Oteller girince her
şeyiyle bozuldu. Suyu, çevresi,
doğası bozuldu, normalde
oksijenli bir yerdir Ayder ama
şimdi havası bile bozulmuştur”
diye anlatıyor durumu. 

Ekolojik dengeyi gözetecek bir
turizme karşı olmadıklarını
belirten Yücel, “Ama turizm çok
hunharca giriyor bizim
yaylalarımıza. Hiçbir şekilde
planlama yapılmıyor. Burada
ev turizmi, yayla turizmi
özendirilebilirdi, bu konuda
hiçbir şey yapılmadı. 

Dozerin önüne geçtiğimizde ellerinde
plan olup olmadığını sorduk. Hiçbir şey
gösteremediler. ‘İzniniz var mı?’ dedik,
onu da çıkaramadılar” diyor. Proje,
yasaya uygun sunulsa bile yarar-zarar
ilişkisi olduğunu hatırlatan Yücel, “Burada
kaç türlü maden düşünüyorlar. Buraları
delik deşik ettikten sonra, betonlaştıktan
sonra yasa ile olacak bir şey olarak
göremeyiz” sözleriyle olayı özetliyor.

https://gaiadergi.com/samistalden-aydere-
ya-da-dusten-kabusa/



Çocuk işçiler, iş cinayetine kurban giden çocuklar ve
suça sürüklenen çocuklar. Bu cümlede oldukça eğreti
duruyorlar. Çünkü çocuk oyun oynamalı, koşmalı,
okumalı, resim çizmeli. Ancak bunun yerine büyük bir
çoğunluğu çalıştırılıyor, güvencesiz yaşatılıyor ve
çocuklukları başlamadan bitiyor. Çocuklar yaralı, madde
bağımlılısı-satıcısı veya aile içi şiddetin kurbanı. TUİK
verilerine göre, 2014 yılında 290 bin 414 çocuk “suç”
nedeniyle güvenlik birimlerine götürüldü. Bu rakam bir
önceki seneye göre yüzde 6,2 daha fazla. Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK) raporlarında bahsedilen
çocukların büyük bir kısmı 15-17 yaş aralığında, 117 bin
486 çocuk bir “fiili suç işlediği” gerekçesiyle güvenlik
birimlerine götürüldü. Suça sürüklenme oranındaki artış
2013 yılına göre 1,8 oranında artış gösterdi. Verilerdeki
cinsiyet, suç ve mağdurluk dağılımı da toplumsal yapı
bakımından oldukça dikkat çekici.

https://gaiadergi.com/toplumun-ortak-buyuk-eseri-suca-
suruklenen-cocuk-sayisi-290-bin-414/

Toplumun Ortak, Büyük Eseri:
Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı 290
Bin 414!

Kent ve Yaşam

CHP Gençlik Kolları Kobane’de
Oyuncak Dağıttı

CHP Gençlik Kolları tarafından 81 ilde toplanan yardım
malzemeleri Kobanê’ye götürüldü. Kobanê ziyaretinin
ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Gençlik Kolları
Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, Suruç’ta 31 kişinin
ölümüne neden olan canlı bomba saldırısının MİT tarafından
bilindiğini söyledi. 

http://www.sendika1.org/2015/08/chp-genclik-kollari-
kobanede-oyuncak-dagitti/

Devlet Yurdunda Kalan 21 Afgan
Çocuk Topluca Kayboldu!

Erzincan Çocuk Destek Merkezi'nde kalan 21 Afgan çocuğun
topluca ortadan kaybolduğu ortaya çıkmasının ardından
yerel basında bu çocukların IŞİD'e katıldığı iddiası yer aldı.
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi yöneticisi Av. Kadan ise
"Türkçe bilmeyen çocukların tanımadıkları bir ülkede topluca
kayboması hayatın olağa akışına uygun değil"
dedi. Çocukların kaybolduğunun kabul edildiği Valilik
açıklamasında ise adeta "Çocukların güvenliğini
sağlamaktan sorumlu değiliz" denilmişti. Çocukların
‘çalışmak' veya ‘Batı ülkelerine gitmek' için kaçtığı öne
sürülen açıklamada, IŞİD'e katılım iddiaları kesin bir dille
reddedilmişti.

http://haber.sol.org.tr/turkiye/devlet-yurdunda-kalan-21-
afgan-cocuk-topluca-kayboldu-125836

Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı
Kuruldu

Suruç Katliamı’nda yaralananlara ve katledilenlerin
ailelerine psikososyal destek vermek için Suruç
Psikososyal Dayanışma Ağı kuruldu. Türkiye İnsan
Hakları Vakfı, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar
Derneği, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Psikiyatrisiler
Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Travma
Çalışmaları Derneği tarafından oluşturulan dayanışma
ağının kuruluşu, TİHV İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen
basın toplantısıyla ilan edildi.

http://www.sendika1.org/2015/08/suruc-psikososyal-
dayanisma-agi-kuruldu/

3. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu

EMBARQ Türkiye tarafından düzenlenen 3. Yaşanabilir
Şehirler Sempozyumu, 19-20 Kasım 2015 tarihleri arasında
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Süleyman Demirel Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 

http://www.yapi.com.tr/etkinlikler/3-yasanabilir-sehirler-
sempozyumu_133246.html



Dünyadan Haberler

Mimar Frank Gehry, Kaliforniya'nın içinden geçen ve
oldukça verimsiz olan Los Angeles Nehri'nin
canlandırılması için bir master plan hazırlayacak.
2009'da kentin nehir koridorlarını geliştirmek üzere
kurulan LA Nehri Canlandırma Derneği tarafından
seçilen Gehry aynı zamanda 2014 yılında bu derneğin
yönetim kurulu üyesiydi. 1930'larda, olası bir sel
felaketinde suyu Pasifik Okyanusu'na iletmek için nehrin
bir kanala dönüştürülmesi amaçlanarak yatak ve setler
inşa edilmiş. İlerleyen zamanlarda endüstriyel ve evsel
atıklarla kirlenerek halkın tepkisini toplayan nehir için
çevreci gruplar uzun mücadeleler vermişti. Master plan
projesini yürütecek olan Gehry nehrin, sel tehdidine
karşılık suyu okyanusa iletme görevinin yanı sıra bir
depo işlevi görmesi gerektiğini söyleyerek yatağın suyla
doldurulması için harcanacak paranın nehir kenarında
bir park alanının yaratılması için harcanabileceğini ifade
etti.

http://www.arkitera.com/haber/25315/los-angelesin-
kurbagalideresini-frank-gehry-canlandiracak

Los Angeles'ın Kurbağalıdere'sini
Frank Gehry Canlandıracak

Komşu, Kültüre 803 Milyon Dolar
Yatırdı

Yunanistan battı, batıyor denmesine rağmen, Atina’nın
yakınında geniş bir park içinde 803 milyon dolara bir kültür
merkezi inşa ediliyor. Kültür merkezinin iki ana binası var.
Biri 1.400 kişilik yeni opera binası; diğeri Yunan Milli
Kütüphanesi için inşa edilen yeni bina.

http://www.arkitera.com/haber/25294/komsu-kulture-803-
milyon-dolar-yatirdi

Kamusal Mekanda Yazlık Bir
Deneyim

Kanada'nın Vancouver kentinde sıcak yaz günlerinde
insanların dinlenebileceği bir mekan sunan oturma
enstalasyonu tasarlandı. Kent mekanını kamusallaştırmayı
hedefleyen oluşum VIVA Vancouver, kent merkezindeki bir
kamusal mekanda, yaz aylarında tüm gün açık olacak bir
oturma enstalasyonu tasarlanması için bir yarışma
düzenledi. 81'den fazla başvuruyla dünyanın her yerinden
seçilmiş katılımcının yer aldığı yarışmada kazanan "Porch
Parade" adlı tasarımlarıyla Stewart Hicks ve Allison
Newmeyer oldu.

http://www.arkitera.com/haber/25279/kamusal-alanda-yazlik-
bir-deneyim

Meksika'da Renkli Bir Mahalle
Dokusu

Sokak sanatçıları, Meksika'da tasarladıkları renkli
duvarlarla, Pachuca'da bir mahalleye hayat verdi. Birçok
sokak farklı sanatçısından oluşan Germen Crew ekibi,
Meksika hükümetinin desteğiyle, Pachuca'da düşük gelirli
bir mahalleyi, renkli cephe önerileriyle yeniden kurguladı. 

http://www.arkitera.com/haber/25253/meksikada-renkli-bir-
mahalle-dokusu



Dünyadan Haberler

Yeni Zelanda’nın enerji kuruluşu Genesis Energy,
ülkedeki son 2 termik jeneratörü 2018 yılının sonuna
kadar kapatacaklarını duyurdu. Genesis Energy’nin
geçtiğimiz perşembe günü yaptıkları duyuruda, ülkenin
kuzeyinde kalan Huntly Enerji Santrali’ndeki son iki
kömürle çalışan jeneratörün 2018 yılına kadar
kapatılacağı belirtildi. Bu kararla birlikte ülkede kömürle
çalışan herhangi bir enerji santrali kalmayacak.

https://gaiadergi.com/yeni-zelanda-komure-dur-diyor-
yenilenebilir-enerji-herkese-yeter/

Yeni Zelanda Kömüre Dur Diyor:
Yenilenebilir Enerji Herkese Yeter

Almanya’da Yenilenebilir Enerji
Bayramı: Güneş ve Rüzgar, Nükleeri
Solladı
Almanya’da temiz enerjiye geçiş hızla devam ederken, bu
alanda aldığı son veriler yenilenebilir enerji alanında
heyecan yarattı. Nükleer santralleriyle tanınan Almanya’da
güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen enerji, nükleerden
üretilen enerjiyi solladı. Almanya’nın enerji dönüşümü
hedefi konusunda tarihi bir başarıya ulaşıldığı açıklandı.
Alman Fraunhofer Enstitüsü tarafından açıklanan verilere
göre, ülkedeki rüzgar ve güneş enerjisi santralleri toplamda
11,7 Teravat-saatlik elektrik üretimi gerçekleştirdi.

https://gaiadergi.com/almanyada-yenilenebilir-enerji-
bayrami-gunes-ve-ruzgar-nukleeri-solladi/

Dünyanın En Büyük Ücretsiz
Mutfağı Her Gün 100 Binden Fazla
İnsanı Besliyor

Hindistan’ın Amristar şehrinde bulunan Sihizm dininin
tapınağı Altın Mabet, her gün 100 binden fazla insana
bedava yemek sağlıyor. Yılın her günü açık olan mutfağın
kapısı hiç kimsenin yüzüne kapatılmıyor. Tapınaktaki
mutfak, dünyanın en büyük ücretsiz mutfağı olarak
bilinirken her hafta binlerce ton yemek sağlıyor.

https://gaiadergi.com/dunyanin-en-buyuk-ucretsiz-
mutfagi-her-gun-100-binden-fazla-insani-besliyor/

Çin, Gobi Çölü’ne 1 Milyon Evin
İhtiyacını Karşılayabilecek Güneş
Tesisi Kuruyor

Çin yenilenebilir enerjiye olan yöneliminin bir diğer
ayağında, ilk büyük ölçekli ticari güneş tesisinin inşasına
Gobi Çölü’nde başladı. Delingha diye adlandırılan devasa
tesis, Qinghai Eyaleti’nde 25 kilometre karelik boş bir
alana yayılacak ve bir dizi güneş aynasına bağlı, altı dev
güneş kulesi barındıracak. Tesis tamamlandığında 200
MW’lık elektrik üretebilecek. Bu da yıl boyunca Qinghai
eyaletindeki 1 milyon evin elektrik ihtiyacını
karşılayabilmesi mânâsına geliyor. Qinghai Güneş-Termal
Güç Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Wu Longyi basına
verdiği demeçte, “Tesisin 15 saat ısı depolaması
yapabilecek şekilde tasarlanması sebebiyle, sürekli ve
stabil elektrik üretimini garantiliyor” diyor.

https://gaiadergi.com/cin-gobi-colune-1-milyon-evin-
ihtiyacini-karsilayabilecek-gunes-tesisi-kuruyor/

Kanada’da Bir Özgürleştirme Eylemi
Daha: 300 Vizon Özgürlüğe Kavuştu
Kanada’nın Ontario eyaletindeki ALF özgürleştirme
eylemleri devam ediyor. Kürk sektörü için katledilmek için
bekletilen 300 vizon daha özgürleştirildi. Bu sayıyla
birlikte son üç ayda Kanada’da özgürleştirilen vizon
sayısı 9 bini buldu. Temmuz ayı başında yine
Kanada’daki bir kürk çiftliğine baskın yapan ALF (Hayvan
Özgürlüğü Cephesi), 6 bin 800 vizonu özgürlüğüne
kavuşturmuş, olay arkasından Kanada Vizon Üreticileri
Birliği sorumlular hakkında bilgi verenlere 75 bin dolar
ödül vereceğini açıklamıştı.

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/04/kanadada-bir-
ozgurlestirme-eylemi-daha-300-vizon-ozgurluge-kavustu/

Japonya Dünyanın En Büyük Yüzer
Rüzgar Türbinini Kuruyor

Fukuşima nükleer kazasının ardından alternatif enerji
teknolojilerine yönelen Japonya, yüzen rüzgar türbini ile
7 megavatlık kurulu güç elde etmeyi amaçlıyor.

http://www.yapi.com.tr/haberler/japonya-dunyanin-en-
buyuk-yuzer-ruzgar-turbinini-kuruyor-_133201.html



Dünyadan Haberler

Toronto, Tokyo ve Helsinki; yaşamak, çalışmak ve vakit
geçirmek için dünyanın en ideal şehirleri arasında ilk
üçte yer alıyor. Bu şehirler sakinlerine, altyapı, yürüyüş
alanları ve korunmuş alanlarıyla en rahat edebilecekleri
seçenekleri sunuyor.

http://www.yapi.com.tr/haberler/dunyanin-en-yasanabilir-
sehirleri_133094.html

Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Avrupa’da Çiftçi Eylemleri… – Ali
Ekber Yıldırım
Avrupalı çiftçiler hemen her gün sokakta. Fransa’da
başlayan çiftçi eylemleri Bulgaristan, Belçika, Yunanistan
ve daha bir çok ülkeye yayıldı.Eylemler günlük yaşamı
etkilediği gibi Avrupa Birliği ülkeleri arasında da zaman
zaman gerginliğe ve sorunlara yol açıyor. Özellikle
Fransa’da çok güçlü sendika ve kooperatifler çatısı altında
örgütlenen çiftçiler, ithalata karşı, hükümetin getirmek
istediği vergilere ve son olarak tarım ürünleri fiyatlarının
düşmesine karşı eylemler yapıyor. Özetlersek, dünyanın
pek çok yerinde olduğu gibi Avrupa’da da çiftçiler zor
durumda. Yeni tarım düzeni yüksek girdi maliyeti ile üretim
yapan küçük çiftçilerin para kazanmasını engelliyor ve
onları sistemin dışına itiyor. Örgütlü çiftçiler buna direnerek
eylem yapıyor. Türkiye’de bu sorun çok daha ağır biçimde
yaşanıyor. Ancak çiftçiler örgütlü olmadıkları için
direnemiyor ve tarımdan çekiliyor.

http://yesilgazete.org/blog/2015/08/06/avrupada-ciftci-
eylemleri-ali-ekber-yildirim/

Yeni Yerel Yönetimler İspanya'da
Boğa Güreşlerini Yasaklıyor
İspanya'da Mayıs’taki yerel seçimlerde İspanyol
seçmenlerin sol partileri desteklemesiyle kurulan birçok
yerel hükümet İspanya’nın siyasetini yerelden
değiştirmeye başladı. Yerel yönetimler boğa güreşini
yasaklamak için çalışmalara başladı. Ancak almaları
gereken yolm çok uzun çünkü İspanya'da 3 bin
belediyede içinde çeşitli boğa güreşi etkinliği olan yılda
yaklaşık 16 bin festival yapılıyor. 

http://bianet.org/bianet/hayvan-haklari/166586-yeni-
yerel-yonetimler-ispanya-da-boga-gureslerini-
yasakliyor?bia_source=rss

ABD’nin Ferguson Kentinde
Olağanüstü Hal İlan Edildi

Ferguson kentinde Michael Brown adlı silahsız bir siyah
gencin beyaz bir polis tarafından öldürülüşünün birinci
yıldönümünde çıkan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan
edildi. Protestolarda, Tyrone Harris adlı 18 yaşındaki bir
siyahın vurulmasından sonra durumun gergin olduğu
belirtiliyor.

http://www.sendika1.org/2015/08/abdnin-ferguson-
kentinde-olaganustu-hal-ilan-edildi/

Yenilenebilir Enerjide Yeni
Alternatif: Rüzgâr Türbinli
Viyadükler

İspanyol ve İngiliz araştırmacılar, ilk defa bilgisayar
modelleri ile yüksek köprülere takılabilecek rüzgâr
türbinlerinin, sadece sürdürülebilir elektrik üretmekle
kalmayacağını, yanı sıra 0,50 MW civarında elektrik
üretebileceğini de tespit ettiler. Yani, bu yapılar 450 – 500
evin elektrik ihtiyacını karşılayan enerjiyi üretebilecek
kapasitede. Kingston Üniversitesi’nden araştırmacı Oscar
Soto İspanyol yayın organı SINC’a verdiği demeçte, “Bu
şekilde bir yapılanma, yılda 140 ton karbondioksit
salınımından kurtaracak. Bir diğer deyişle, bu çalışma 7
bin iki yüz ağacın temizleme etkisine sahip olacak” diyor.

https://gaiadergi.com/yenilenebilir-enerjide-yeni-
alternatif-ruzgar-turbinli-viyadukler/

İnsanın Gezegene Son 40 Yıllık
Faturası: Biyolojik Çeşitlilik Yarı
Yarıya Azaldı

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından
hazırlanan 2014 Yaşayan Gezegen Endeksi’ne (YGE)
göre, hem ılıman hem tropikal bölgelerde biyolojik
çeşitlilik azalıyor. Ancak tropik iklimlerdeki düşüş daha
fazla. Latin Amerika’da YGE yüzde 83’lük düşüşle en
dramatik sonuca sahip. Ilıman iklimdeki endeks yüzde 36
ve tropikal bölgedeki ise yüzde 56 azalmış durumda.

https://gaiadergi.com/insanin-gezegene-son-40-yillik-
faturasi-biyolojik-cesitlilik-yari-yariya-azaldi/



Dünyadan Haberler

Hollanda, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi, otobanlarda
trafik gürültüsüne karşı kullanılan gürültü bariyerlerine,
güneşle elektrik üretme işlevi kazandırıyor. Böylece
mevcut gürültü bariyerleri hem daha estetik hem de
fonksyonel bir hâle geliyor. Araştırmacılardan Michael
Debije, nisan ayından beri Hollanda otobanlarından A2
üzerinde, iki pilot proje yönetiyor ve ürettiği yeni tip güneş
panellerini test ediyor. Fast Coexist’e göre, Işıklı Güneş
Yoğunlaştırıcı (Luminescent Solar Concentrators – LSC)
adlı yenilikçi bir teknoloji kullanılarak, yarı şeffaf levhaların,
ışığı kendi içinde panelin köşelerine kadar sektirmesi
sağlanıyor. Köşelerde de ışık konsantre şekilde normal
güneş panellerine yollanıyor. Bir yıllık deneme süresi, bu
bariyerlerin elektrik üretme yetenekleri, hasara
dayanıklılığı ve bakım ihtiyaçları açısından ne kadar iyi
olduğunu değerlendirmede yardımcı oluyor.

https://gaiadergi.com/gunesle-elektrik-ureten-trafik-ses-
bariyerleri-hem-estetik-hem-de-iklim-dostu/

Güneşle Elektrik Üreten Trafik Ses
Bariyerleri Hem Estetik Hem de
İklim Dostu

Geleceğin Doğa Dostu Evleri: Sıfır
Karbon Evler

Isınmasını, sıcak suyunu, aydınlanmasını, cihazların
çalışmasını kendi ürettiği enerji ile sağlayan ve atmosfere
hiç karbondioksit salmayan evlere sıfır karbon evler
deniyor. Bu yapılarda ihtiyaca göre enerji fazlası dışarı
veriliyor ya da ihtiyaç durumunda dışarıdan enerji alınıyor.
Böylece şebeke elektriği yerine dışarı verilen enerji ile
salınan karbondioksit miktarı telafi ediliyor. Sonuçta da yıllık
net karbondioksit emisyonunun sıfır olması sağlanıyor.

https://gaiadergi.com/gelecegin-doga-dostu-evleri-sifir-
karbon-evler/

Kapalıyken Ev, Açıldığında Kamusal
Alan

Alabama’da yapılan bir ev, istenildiğinde açılarak açık
hava performanslarını izleyebileceğiniz bir oturma
alanına dönüşüyor. Kesitlerden oluşan evin tasarımcısı
Matthew Mazzotta, duvar içlerine ve çatı altına
yerleştirdiği oturma elemanlarıyla, açık hava
performansları için izleme alanına dönüşebilen bir ev
yaptı. Üretim süreci açısından da yenilikçi olan bu ev,
yerinde üretim teknolojilerine de yeni bir bakış açısı
sunuyor.

http://kot0.com/kapaliyken-ev-acildiginda-kamusal-alan/

Söz Londralı'nın: Londra Ne Kadar
Adil Bir Kent?
Londra Adaletlilik Komisyonu, bir çağrı yaparak
yurttaşların kente dair adil ve adil olmayan unsurları
değerlendirmesini istedi. The Guardian gazetesi, web
sitesinde okurların sözlerini paylaştı. The Guardian okuru
yurttaşlar, adil bir kentin nasıl olması gerektiği konusunda
fikirlerini ortaya koydular. Soylulaştırma ve yerinden
edilme, sosyal konut ve gelir dağılımı adaletsizliği,
tartışmada dillendirilen temel konular arasında. 

http://www.theguardian.com/cities/2015/aug/07/londoners-
speak-fair-unfair-city
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İngiltere’nin Sheffield kentinde bir yol kenarında bulunan
11 ıhlamur ağacının kesilmemesi için yürütülen mücadele
artarak sürerken, dünyanın birçok yerindeki aktivistler,
kent alanlarındaki ağaçlar için mücadele etmeye devam
ediyor. Aktivistlere göre ağaçlar kirliliği azaltıyor, arazi
değerini arttırıyor ve hatta kentlilerin daha genç
hissetmesini bile sağlayabiliyor. Toronto’da yapılan bir
araştırma, yol kenarında ağaçların olduğu yerlerde
yaşayan insanların ağaçların sağlık üzerindeki faydalı
etkisi olduğunu söylediğini ve bu etkilerin de yedi yıl daha
genç olmak veya 10.000 dolar maaş zammı almakla
eşdeğer olduğunu tespit etmiştir. Kent alanındaki
ağaçların ruh sağlığını düzeltmek ve astımı azaltmak gibi
faydalarının yanı sıra, Amerikalı bilim insanlarının yaptığı
bir araştırmaya göre, erken doğum oranlarını dahi azalttığı
bulgulanmış. Ekonomi alanında yapılan araştırmalara
göre ise, emlakçılar ağaçlı sokaklarda evlerin daha çabuk
satıldığını belirtiyor. Araştırmalara göre, Portland,
Oregon’da bulunan sokak ağaçları, ev fiyatlarında 1.35
milyar dolarlık bir yükselişe yol açarak, yıllık emlak vergisi
gelirlerinde de 15.3 milyon dolarlık artış sağladı.

http://www.theguardian.com/cities/2015/aug/15/treeconomi
cs-street-trees-cities-sheffield-itree

Ağaç Ekonomisi: Ağaçlar Kentleri
Ne Şekilde Kurtarabilir?

Delhi Kadınlar için Daha Güvenli Bir
Kent Olsun Diye: “Safecity” Mobil
Uygulaması

Safecity mobil uygulamasıyla, kadınlar kentlerdeki
kamusal alanlarda yaşadıkları taciz olaylarını
paylaşabiliyor. Uygulamanın yaratıcılarından Elsa
D’Silva, kadınların bu uygulamayı kullanarak ne
yaşadıklarını, ne zaman ve nerede yaşadıklarını
anlatabileceklerini aktarıyor. Safecity, Hindistan
kentlerinde kadınların güvenliğini sağlamaya yönelik
olarak geliştirilen birçok yeni uygulamadan bir tanesi.
Melbourne Üniversitesi Kent Planlama Bölümü’nden
Carolyn Whitzman, “Hindistan kentlerindeki feministler –
kentli feministler– değişim için teknoloji kullanma
konusunda başı çekiyor. Bence kadınların güvenliği
elbette son derece önemli, ancak bu kent hakkına da
bağlanan, daha büyük bir tartışmanın konusu ve
kadınların artık ‘burası benim de alanım ve tacizin
haritasını çıkararak buraların artık değişmesini talep
edebiliyorum” diyor olması da tamamen bununla
alakalı.’”

http://www.theguardian.com/cities/2015/aug/13/can-the-
safecity-app-make-delhi-safer-for-women 

Dünya Kentlerinde Reklam Panolarını Yasaklama Eğilimi Devam Ediyor 
Önce São Paulo, daha sonra Chennai’de... Sonrasındaysa, Grenoble, Tahran,
Paris ve hatta New York kentleri, açık hava reklamlarını ikame etme veya
yasaklama eğilimini devam ettiriyor. Daha önce bu konuda Etienne Lavie adlı
sokak sanatçısı, panolara reklam yerine klasik tablolar konsa nasıl olacağına
dair bir çalışma yapmış, New York’ta bir grup geliştirici de “No Ad” adında New
York sokaklarından panoları silen bir zenginleştirilmiş gerçeklik mobil
uygulaması geliştirerek panolardaki reklamları sanat yapıtlarıyla değiştirmişti.
2008 yılında Bristol’da bir grup yurttaş, başarılı olamasa da, kent alanından
reklamları kaldırmak için bir imza kampanyası düzenlemişti. Ancak reklamları
yasaklama konusunda asıl itici güç belediyeler oldu. 2009 yılında,
Hindistan’daki Chennai kenti panoların dikilmesini yasakladı ve Amerika’nın
Vermont, Maine, Hawaii ve Alaska gibi eyaletlerinde de reklam panoları
kullanımı kaldırıldı. 2011 yılında, Paris pano sayısını üçte bir oranında azaltma
kararı aldı. Bu yılın başlarında ise, Tahran’da 1500 reklam panosuna reklam
yerine sanat yapıtları yerleştirildi.

http://www.theguardian.com/cities/2015/aug/11/can-cities-kick-ads-ban-urban-
billboards 
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The Guardian'da yayınlanan, BM'nin yirmi yılda bir
düzenlediği ve üçüncüsü düzenlenecek olan Habitat III
Konferansını konu alan yazıda, kent yönetimlerinin konu
hakkında daha fazla söz alması gerektiği vurgulanırken,
ulus devletlerin liderlerinin yerel yönetimlerin bu
anlamdaki önemini görmezden geldiğinden bahsediliyor.
Yazar Neil Peirce, konuya ilişkin olarak, kent konusunun
tartışıldığı birçok organizasyonun şimdiye dek uluslararası
çapta gerçekleşmiş olmasına ve alandaki bu deneyime
rağmen, katılımcı devletlerin resmi oturumlara belediyeleri
konuk etmediğini ve bazı ulusal heyetlerin yerel ve
bölgesel yönetimleri görmezden geldiğini de ekliyor.
Yazar bu konunun nedenini de politik sebeplere
bağlayarak, Habitat III gibi görünür uluslararası alanlarda
liderlerin kendilerine siyasi rakip olarak gördükleri
belediye başkanlarına yer vermekte isteksiz oldukları
tespitini yapıyor. 

http://www.theguardian.com/cities/2015/aug/05/habitat-iii-
is-all-about-cities-the-un-should-give-them-a-seat-at-the-
table

[Yorum] Madem Habitat III Kentlere
Dair, BM Belediyelere de Söz Hakkı
Vermeli - Neil Peirce, The Guardian

Los Angeles’ın Yeni Hareketlilik
Planı Farklı Bir Kent Öngörüyor

Los Angeles, 2035 Hareketlilik Planı ile birlikte kent içi
ulaşım konusunda yeni bir gelecek planlıyor. Hareketlilik
Planının “temel politika inisiyatifleri”, kent için yeni bir yol
haritası çizerken, bu inisiyatiflerden biri de arabaların
ulaşımdaki hakimiyetinin kırılması olarak tanımlanıyor.
Plandaki temel politikalar aşağıdaki gibi tanımlanıyor:

1-Yayalar için ve özellikle de yaşlılar, çocuklar ve
engelliler, bisikletçiler ve araç kullanıcıları için güvenli
ve verimli ulaşım sağlayabilecek yeni cadde tasarım
standartlarının oluşturulması
2-Ulaşımla ilgili kararları almak için verilerin kullanılması
ve kararların güvenlik, kamu sağlığı ve eşitlik
çerçevesinde alınması.
3-Arazi kullanımıyla ulaşım politikası arasında bağlar
kurulması.
4-Ulaşım planlamasında eşitliğin en önemli mesele
olarak ele alınması.
5-“Daha sürdürülebilir bir ulaşım sistemiyle” sera gazı
salımlarının azaltılması.
6-Sokağın kamusal bir mekan olarak rolünün
genişletilmesi.

Planda ayrıca, “Sıfırlama Vizyonu” adı altında, trafik
kazası sonucu ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına
yönelik bir yaklaşım çağrısı da var.

http://www.citylab.com/commute/2015/08/las-new-
mobility-plan-envisions-a-different-kind-of-city/401351/ 

Eindhoven’da Yurttaşlar Yenilenebilir
Enerjiye Yatırım Yapabilecek
Eindhoven kentinde yurttaşların yenilenebilir enerjiye yatırım
yapma konusunda teşvik edilmesi, Eindhoven’ın 2045 yılı
için hedeflediği ürettiği kadar enerji tüketen bir kent olma
vizyonuna erişmesi için fırsat yaratıyor. Bu hedef
kapsamında yurttaşların katılımının da geçiş sürecinde
önemli yer tutacağı düşünülüyor. Kent yönetimi, yurttaşlara
yenilenebilir enerji kooperatiflerine, bu kooperatifleri
destekleme yoluyla katılma ve bu yapıların nasıl işlediğine
dair bilgilenme ve nasıl katılabilecekleri konusunda destek
sunuyor.

http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/news/EUROCITIES-
on-COP-21-Citizens-invest-in-renewable-energy-in-
Eindhoven-WSPO-9Z2CQJ 

Bombay’ın Taksileri Sanat Eserine Dönüşüyor 
Taxi Fabric projesinin sahibi Sanket
Avlani ve proje kapsamında şimdiye
dek 50.000’den fazla taksi birer sanat
eserine dönüştürülmüş durumda. Her
bir taksinin iç döşemeleri, tavanından
koltuklarına dek, Bombay’da yaşayan
tasarımcılar tarafından özel olarak
tasarlandı ve tasarımlar da
Hindistan’ın bu en kalabalık
kentinden ilham alıyor. 

http://www.citylab.com/design/2015/0
8/in-mumbai-taxis-are-transforming-
into-works-of-art/400445/ 
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Mega-teknoloji devi Google, Project Sunroof projesiyle
evlerin çatısında güneş enerjisi üretimini teşvik etmek
amacıyla, her evin güneşten enerji üretme konusunda
taşıdığı potansiyeli ücretsiz olarak gösteriyor. Kullanıcılar
ev adreslerini göndererek çatılarına kaç adet güneş
paneli kurulabileceğini ve güneş enerjisi kullanımıyla ne
miktarda enerji tasarrufu sağlayabileceklerini gerçek
Project Sunroof çizimleriyle görebiliyor.

http://inhabitat.com/googles-project-sunroof-helps-
homeowners-evaluate-their-own-solar-potential-for-free/ 

Google’ın Projesi “Sunroof” Evinizin
Güneş Enerjisi Potansiyelini
Ücretsiz Olarak Ölçüyor 

İngiltere’de Elektrikle Çalışan
Arabaları Şarj Eden Yollar Test
Aşamasında

İngiliz Karayolları’nın ve Ulaştırma Bakanı Andrew
Jones’un yaptığı açıklamaya göre, “Dinamik Kablosuz
Enerji Transferi” teknolojisinin denemelerinin yıl sonunda
başlaması ve 18 ay boyunca devam etmesi bekleniyor.
Deneme döneminde, kablosuz şarj cihazları test
yollarının altına ve araçlara yerleştirilecek ve İngiltere’nin
işlek yolları üzerinde araçların bu yöntemle şarj
edilmesinin işe yarayıp yaramayacağı tespit edilecek.
Araçları şarj eden yollar, güneş panelleriyle kendi
enerjisini üreten yollar gibi gelişen yeni teknolojilerle
örtüşen bir mantığa sahip. Örneğin Hollanda’daki
“SolaRoad” bisiklet yolunda bu sistem kullanılıyor. ABD
İdaho’da ise kaldırım ve otoparklarda benzer bir sistem
kullanılıyor. Belki de geleceğin akıllı yolları kendi
enerjilerini üretip bunu araçlara aktarabiliyor olacak.

http://www.citylab.com/commute/2015/08/the-uk-is-testing-
roads-that-recharge-your-electric-car-as-you-
drive/401276/ 

Finlandiya Aşamalı Olarak
Şehirlerarası Seyahat Kartı
Uygulamasına Geçiyor

Finlandiya sadece bir yerde değil, kentler arasında da
kullanılabilen bir transit geçiş kartı uygulaması benimsedi.
Ocak ayında ilk kez Joensuu kentinde denendikten sonra
“Waltti” kart uygulaması 3 Ağustos itibariyle Finlandiya’nın altı
kentinde daha uygulanmaya başladı. Sonbahar aylarında Lahti
kentinin de bu ağa katılmasıyla kent sayısı sekize çıkacak.
Zaman içinde bu sistem Finlandiya’nın irili ufaklı tüm
kentlerinde uygulanmaya başlayacak. Finlandiya, seyahat ve
ulaşım uygulamalarının iyileştirilmesi için teknolojiyi kullanan
öncü bir ülke konumunda. Örneğin Helsinki’de seyahat
biletlerinin SMS üzerinden alınmasını mümkün kılan bir
uygulama da mevcut (aynı uygulama Danimarka, Cenevre ve
Prag’da da mevcut). Bundan daha da yenilikçi bir uygulama
olarak Finlandiya’nın dahiyane Kutsuplus sistemi de var ve bu
sistem sayesinde kullanıcılar telefon uygulamasıyla ağ
dahilindeki dokuz kişi kapasiteye sahip minibüsleri istedikleri
durağa çağırabiliyor, bilet ödemesini yapabiliyor ve rota seçimi
yapabiliyor. Tüm bunların maliyetiyse normal bir otobüs
seferinden biraz daha fazla ve taksi ücretinden biraz daha az.
Ayrıca, Helsinki kent yönetimi seyahat biletlerinin akıllı telefon
üzerinden alınmasını kolaylaştırıp daha esnek hale getirerek,
insanların 10 yıl içinde araba kullanmaya ihtiyaç duymamasını
sağlamayı da planlıyor.

http://www.citylab.com/commute/2015/08/finland-gradually-
embraces-a-multi-city-fare-card/401057/

2015 Belediye Başkanları
Sözleşmesi İmza Töreni 15 Ekim’de
Brüksel’de

15 Ekim 2015 Perşembe günü, iklim değişikliği etkilerini
azaltma ve adaptasyon konusunda öncülük eden kentlerin
temsilcileri üst düzey bir törenle Brüksel’de toplanarak yeni bir
Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atacak. Yeni
Belediye Başkanları Sözleşmesi, 2030 yılına kadar karbon
salımlarının yüzde 40 oranında azaltılmasını, Belediye
Başkanları Sözleşmesi ve Mayors Adapt’ın entegrasyonuyla
birlikte yeni iklim değişikliği etkilerini azaltma ve adaptasyon
önlemlerini, dünya çapında yerel yönetimlerin katılımını da
sağlayarak, küresel bir ölçeğe ulaşılmasını öngörüyor.

http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=662
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Bir sokağın görünümüyle yaya yoğunluğu arasındaki ilişki
üzerine ABD’nin Utah Üniversitesi’nde yapılan bir
araştırma kapsamında, bir grup araştırmacı bir sokağın
görsel niteliğini belirleyen beş farklı kategori belirledi:
tahayyül edilebilirlik (sokağın ne kadar hatırda kaldığı),
çevreleme (sokağı çevreleyen binaların sokağın bir oda
gibi hissedilebilmesini sağlama oranı), insan ölçeği,
şeffaflık (ilk kat pencerelerinin ebatları), ve giriftlik.
Araştırma bulgularına göre, bir sokaktaki yaya
yoğunluğunu etkileyen özellikler ise şöyle: sokaktaki
pencere ebatları, “aktif ön cephe” miktarı ve sokak
mobilyalarının (bank, sokak lambası, çöp kovaları) miktarı.
Sonuç olarak, insanlar gidilecek yerleri ve insani boyutu
olan, ilginç görünümlü sokaklara gitmeyi seviyor. İnsanlar
ve binalar arasında çekici bir etkileşim yaratmada
pencereler önemli bir unsur. Boş duvarlar ve yansıtır
camlar sıkıcı ve itici. Aktif ön cephe, yani dükkanlar,
restoranlar, parklar ve benzer mekanlar, yaya trafiği
yaratılmasında önemli yer tutuyor. Yapılan araştırma da bu
unsurları tahayyül edilebilirlik (sokağın ne kadar hatırda
kaldığı) kapsamında değerlendirerek akılda kalan
sokakların yayalar için çekici olduğunu iddia ediyor.

https://nextcity.org/daily/entry/memorable-streets-draw-
more-pedestrians

Sokaklar için Hatırlanabilirlik Yaya
Yoğunluğunda Etken Olabiliyor

ABD Başkanı Obama İklim
Kuralları Hakkında Konuştu: 'Artık
Doğru Anlamamızın Vakti Geldi'

İklim değişikliğini “zamanımızın en önemli
zorluklarından biri” olarak tanımlayan Barack Obama,
konuya ilişkin kendi başkanlık dönemi boyunca iklim
konusunda atılan en önemli adım niteliğindeki
önlemlere ilişkin resmi bir açıklama yaptı. İklim
değişikliği önlem planına ilişkin kuralları içeren 1560
sayfalık belge, mevcut enerji üretim santrallerine ilişkin
düzenlemeler içeriyor ve her bir eyalet için emisyon
azatlımı konusunda hedefler tanımlıyor ve eyaletlerin de
bu hedefleri yakalamak için kendi planlarını ortaya
koyması bekleniyor. Obama, bu kuralların uygulanmaya
başlanmasıyla, karbon dioksit kirliliğinin 870 milyon ton
azalacağını ve bu miktarın mevcutta 108 milyon ev veya
106 milyon arabanın ürettiği karbon dioksit miktarına
eşdeğer olduğunu açıkladı. Obama aynı zamanda
sanayinin bu kurallara karşı davalar açacağının ve
uygulamanın da ayrıca bir mücadele süreci olduğunun
altını çiziyor.

http://www.huffingtonpost.com/entry/obama-climate-
change-power-plants_55bfc5b4e4b0b23e3ce397e7?
utm_hp_ref=green&ir=Green&section=green&kvcommr
ef=mostpopular 

California’da Kurulan Bir Ortaklıkla İşletmeler Uygun Fiyatla Güneş
Enerjisine Geçiyor
Renew Financial adındaki, temiz enerji alanında fon
sağlayan öncü bir  firma ve SolarCity firması KOBİ’lere
yönelik olarak bir finansman opsiyonu geliştirdi. Bu
kapsamda enerji verimliliği konusunda iyileştirme
yapmak, kuraklığa karşı açık alan düzenlemesi
uygulamak ve güneş enerjisine geçmek için KOBİ’lerin
ihtiyaç duyacağı iyileştirmelerde makul ve ödenebilir
finansman modelleri sunuluyor.

http://www.sustainablecitiescollective.com/grmeyers/1094
402/new-partnership-helps-california-businesses-get-
solar-power-less
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Yerel Yönetimde Etkin Halk
Katılımı Nasıl Sağlanır? 

Birçok kentte karar alma süreci geleneksel olarak
yukarıdan aşağı yönlü işler: karar vericiler uygular ve
yurttaşlar buna uyar. Halka yerel yönetime katıldığını
hissettirmek için, kent yönetimleri aşağıdaki üç adımı
uygulamaya koymalıdır:

(1) Katılımcılık ve Çeşitlilik: Yerel yönetimler, politikalar
planlanırken halka kapılarını açmalıdır. Bunun yanında,
karar alma süreci paydaş çeşitliliğini de içermelidir.
Örneğin, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda
konut politikasında değişiklik yapılırken, farklı
sosyoekonomik arka planlara sahip bireyler de eşitliğin
sağlanması adına sürece dahil edilmelidir.
  
(2)  Zamanlama ve Erişilebilirlik: Karar vericiler,
toplulukların katılımını planlama süreçlerinin en başında,
yani politika değişikliğinin sonuca ulaştırılmasından çok
önce sağlamalıdır. Yurttaş katılımı en başından
sağlandığında, yurttaşlar hazırlıklarını yaparak
endişelerini ayrıntılı bir biçimde anlatabilir ve bu sayede
karar vericiler de o bölgenin sakinleriyle dil birliği
yakalamış olur. Yerel yönetimler ayrıca, çevrimiçi
platformlar ve mobil uygulamalar gibi gayrı-resmi halk
forumları düzenleyebilir ve yurttaş katılımının önündeki
engelleri bu sayede kaldırabilir.

(3)  Geri Bildirim: Atılacak son adım da, yurttaşların
sesinin karar alma sürecine dahil edilmesidir: gelen
fikirlerin hepsi toplanmalı, geri bildirimler yoluyla diyalog
sağlanmalı ve uygun durumlarda fikirler politikalara
yedirilmelidir. Yansıyabilirlik burada en önemli noktadır
çünkü insanların, karara dahil edilmese dahi kendi
sundukları fikirlerin en azından değerlendirmeye
alındığını bilmesi gerekir. Son olarak da, sonuçların açık
ve anlaşılabilir olması için, iletişim dilinin erişilebilir ve
kolaylıkla anlaşılabilir bir dil olması gerekmektedir.

Yukarıdaki adımları izlediklerinde, karar vericiler
meşruiyet algısını güçlendirecek ve yurttaşların
ihtiyaçlarını çok daha kolay belirleyebileceklerdir.

http://thecityfix.com/blog/from-ideas-to-implementation-
fostering-effective-public-participation-maria-antonia-
tigre/

The City Fix Derlemesi: "Fikirden Uygulamaya" - Maria Antonia Tigre

Yurttaşların Bilgiye Erişimini
Sağlamanın 3 Yolu

Bilgiye erişimle ilgili üç temel sorun söz konusu. Birinci
olarak, belgelerde ağırlıklı bir biçimde teknik jargon
kullanılıyor ve bu da belgelerin okur kitlesini yalnızca
belli bir grupla sınırlandırmış oluyor. İkinci olarak,
sağlanan bilgiye karşı genellikle büyük bir güvensizlik
görülüyor ve bunun nedeni de birçok hızla gelişen
kentte yönetime duyulan genel güvensizlik. Üçüncü
olarak, yönetimin karar almasında destek
yaratabilecek arka plan bilgisi bulunmuyor ve bu da
kararların yanlış alınmasına neden oluyor. Mesela
benim de Rio de Janeiro’da yaptığım röportajlardan
birinde, bir yurttaş Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararların
yalnızca çocukları mutlu ettiği için alındığını ve
bunların amacının eğitimi iyileştirmek olmadığını
belirtmişti.

Bu gibi sorunların çözülmesi için 3 farklı açıdan
yaklaşım benimsenmelidir:

1) Bilginin üretimi: var olan bilgiler değerlendirilmeli,
eksik kısımlar anlaşılmalı, sistematik hale getirilmeli ve
eksik verilerin yarattığı boşluklar doldurulmalıdır. Son
adımı başarmak için, akademisyenlerle çalışmak
faydalı olabilir. Ayrıca yereldeki öğretim görevlileri de
eksik verilere işaret eden bu tür araştırma projelerine
davet edilmelidir. Sağlam bir karar verme sürecinde
arka plan bilgilerinin yaratılmasına ek olarak, bilgilerin
kaydının tutulması da takip ve hesap verebilirlik
açısından güçlü bir araç olacaktır.

2) Şeffaflık: şeffaflık bir sisteme bağlanarak ve
erişilebilir ve yaklaşılabilir bir yönetim için çalışılarak,
yurttaşların yönetime ve sağladığı bilgiye güvenmesi
sağlanabilir. Bilginin sorulmadan verilmesi en iyisidir.

3) Erişilebilir İletişim Dili ve Dağıtım: insanlara
anlaşılması imkansız bilgiler vermek yalnızca akıl
karışıklığı yaratır. İletişim dili, tüm okurların
anlayabileceği bir dil olmalı ve yurttaşların bilgilere
erişme zamanına ve yerine ilişkin kısıtlamaları da
aşabilmelidir. Genel bir kural olarak, bilgiler, kolay
erişilebilir, kullanıcının yönlendirebildiği, yeterli ve
doğru ve düzenli olarak güncellenen bilgiler olmalıdır.
Teknolojik yenilik sayesinde yukarıda sayılan nitelikler
başarılabilir.

http://thecityfix.com/blog/ideas-implementation-3-ways-
citizens-access-information-brazil-maria-tigre/



Dünyadan Haberler

Buttes-Chaumont, Paris, 1867

Parkı "gülünç ve alımlı" olarak niteleyen Louis Aragon için bu park
bir ilham kaynağı olmuştur. Aragon bu parkı ayrıca, "Jean
Jacques Rousseau ve Paris'teki ekonomik var olma koşulları
arasındaki çatışmadan bir mimarın kafasında ortaya çıkan çılgın
bir yer" diye tanımlıyor.

https://en.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Buttes_Chaumont

The Guardian ve Okurları Dünyanın En İyi Parklarını Seçti

Ibirapuera, Sao Paulo, 1954

Roberto Burle Marx'ın eseri olan bu
parkta kübist ve sürrealist unsurlar,
Brezilya'ya has bitkilere ilişkin derin bilgi
birikimiyle harmanlanmış. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ibirapuera_
Park

Central Park, New York

ABD'nin en çok ziyaretçi çeken kent içi parkı olan
Central Park aynı zamanda dünyada en fazla filme
çekilen mekanlardan biri.  Park ayrıca konserlere de ev
sahipliği yaparken, yeme içme alanlarıyla da popüler bir
sosyal buluşma noktası.

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park

Boboli, Floransa, 16. yy

Bir zamanlar Medici'lerin en fazla vakit geçirdiği yer olan
Boboli Bahçeleri Floransa'nın kent panoramasının en iyi
görülebileceği yerlerden biri.

https://en.wikipedia.org/wiki/Boboli_Gardens

Park Güell, Barselona, 1900-1914

Park Güell'in bir kısmı, pahalı villaların yer alacağı bir
bahçenin merkezi olarak kurgulanmış. Mimar Antonio
Gaudi üzerine biyografi yazan Gijs van Hensbergen'in
tabiriyle bu park ayrıca "Katalan ulusunun ve Katolik
dindarlığının da yaşayan bir örneği". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Park_G%C3%BCell

http://www.theguardian.com/culture/2015/aug/07/10-best-parks-urban-green-spaces-high-line-new-york-hampstead-london-park-guell-barcelona
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