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Türkiye'den Haberler

Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Türkiye'nin İlk AVM'si Galleria
Yıkılıyor

1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından
açılan Türkiye 'nin ilk alışveriş merkezi Galleria yıkılıyor.
Dati Holding'in Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran,
"Galleria'nın olduğu noktaya otel, rezidans ve ofis binaları
yapılacak" dedi. JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş ise "Yeni
projede Galleria, sokak AVM'sine dönüşecek" diye
konuştu.  (Radikal)

Haydarpaşa Limanı Nazım İmar
Planına İptal

Harem bölgesi ile Haydarpaşa Liman ve Geri Sahasına
ilişkin nazım imar planına mahkemeden şehircilik ilkeleri,
planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kararı
geldi. (Bianet)

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu şehri; ormansızlaştırma,
gelişim ve büyüme adı altında yapılan yeni projelerden birinin
son kurbanı. İçerisinde orman arazilerinin de bulunduğu
yaklaşık 51 bin hektarlık alan turizm gelişim bölgesi ilan
edilerek imara açıldı. Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’nun kararı
da geçtiğimiz cumartesi resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe
girdi. (Gaia Dergi)

Geçen yıl asansör kazasında 10 işçiye mezar olan,
Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen stadının yerinde
yükselen Torunlar’a “bilirkişi darbesi” geldi. Son 5 yıllık
süreçte Torunlar Center projesine çok sayıda dava açıldı.
2010 yılında onay verilen imar planlarını yargıya taşıyan
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin ‘yeni
planlara’ açtığı dava dosyasına bir ay önce yeni bilirkişi
raporu girdi. İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne raporunu
sunan 3 kişilik bilirkişi heyeti planlarda ‘ayrıcalıklı
yapılaşma hakkı’ getirildiğine dikkat çekti. Heyet çevre
yapılaşma koşullarına göre verilmesi gereken inşaat
hakkının 2 katından fazlasının verildiğine vurgu yaptı. 5 bin
fazladan nüfus yoğunluğu getireceğinin altını çizen bilirkişi
heyeti raporunda bölgede yetersiz olan donatı alanlarının
daha da yetersiz kalacağı ve ciddi boyutlarda trafik
sorununu arttıracağı ifade edildi. Ayrıca planların “TOKİ’ye
kaynak oluşturmak” dışında amacının olmadığına dikkat
çekildi. (Cumhuriyet)

Doğaya Karşı Yeni Proje; Bolu’da
51.450 Hektarlık Alan İmara AçıldıTorunlar’a Bilirkişi Darbesi

Saray’ın Yıkım İnadı
Cumhurbaşkanlığı için yaptırılan Vahdettin Köşkü’nün
bitişiğindeki hanelerin yıkımını yargı iptal ederken, bu sefer
de kamulaştırma kararı çıktı. Mahalleli yine davacı. (Birgün)

3. Havalimanı Çalışmaları Sıkıntısız
Devam Ediyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar
Vekili Mehmet Hamdi Yıldırım, üçüncü havalimanı inşaatına
ilişkin çalışmalarda herhangi bir sorun olmadığını belirterek,
"Yatırım büyük hızla, hemen hemen sıkıntısız devam ediyor.
Gerek Bakanlıklar, gerekse belediye herkes üzerine düşen
bütün görevleri yapıyor" dedi. (Yapı.Com.Tr)

Göcek Koyları Kiralanıyor
Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü, Göcek’in eşsiz
güzellikteki koyları Akbük, Taşyaka, Göbün ve Küçük
Sarsala’nın 10 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıktı.
(Hürriyet)

Istrancalar'a Danıştay Müjdesi
Istırancalar'daki  bölge halkıyla kalker ve mıcır madenlerinin 5
yıldır süren hukuk mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi.
Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın
verdiği "ÇED gerekli değildir" belgesine yapılan itirazın haklı
olduğuna karar verdi. (Radikal)

http://www.radikal.com.tr/ekonomi/turkiyenin_ilk_avmsi_galleria_yikiliyor-1416297
http://www.yapi.com.tr/haberler/3-havalimani-calismalari-sikintisiz-devam-ediyor_133474.html
http://www.radikal.com.tr/cevre/istrancalara_danistay_mujdesi-1421286
https://gaiadergi.com/dogaya-karsi-yeni-proje-boluda-51-bin-450-hektarlik-alan-imara-acildi/
http://www.birgun.net/haber-detay/saray-in-yikim-inadi-86800.html
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29925921.asp
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/356274/Torunlar_a_bilirkisi_darbesi.html
http://bianet.org/bianet/kent/167007-haydarpasa-limani-nazim-imar-planina-iptal


Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

17 Aralık ‘Zanlısı’ Erdoğan Bayraktar,
Kamu İhalelerine Girecek

Türkiye’nin en büyük yolsuzluk operasyonu 17-25 Aralık
sonrası istifa eden ve hakkında fezleke hazırlanan eski
çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın aile
şirketinin kamu ihalelerine gireceği ortaya
çıktı. Cumhuriyet’ten Çiğdem Toker, Bayraktar İnşaat ve
Taahhüt Limited Şirketi’nin Ticaret Sicili’nde yayımlanan
kararla, Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. anonim
şirkete dönüştüğünü yazdı. (Diken.Com.Tr)

Kentsel Dönüşüm Yasasıyla Kat
Mülkiyeti Kanunu Birbirine
Karıştırılıyor
Kentsel Dönüşüm Yasasında kişilerin mülkiyet hakkının
korunmasına yönelik aykırılıklar dışında herkesin esas dikkat
etmesi gereken usul süreçlerinin doğru yönetilmesi ve
yürütülmesi. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kamuoyunda bilinen adıyla
Kentsel Dönüşüm Yasası ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
kentsel dönüşüm sürecinde birbirine çok fazla karıştırılıyor.
 (Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz -
Yapı.Com.Tr)

Başbakan Davutoğlu'nun da katılımıyla düzenlenecek törenle,
Asya ve Avrupa'yı, deniz altından karayolu tüneliyle birbirine
bağlayacak Avrasya Tüneli Projesi'nde, tünelin kazı işlemi
bugün tamamlanacak. Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet
verecek tünelle İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu güzergahta
yolculuk süresi 15 dakikaya kadar inecek. (Yapı.Com.Tr)

Avrasya Tüneli'nde Kazı Çalışmaları
Tamamlanıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Saray için AİHM'ye Gidiyor

Bugüne kadar Atatürk Orman Çiftliği ve kaçak Saray için 60
dava açan Mimarlar Odası Ankara Şubesi önümüzdeki
günlerde bir heyet ile Strazburg’a giderek Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya hazırlanıyor. TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş
Candan, “AİHM’e başvurumuzun kaynağını oluşturan ana
plan davasının geçtiğimiz haftalarda yargı kararıyla iptal
edilmesi de elimizi güçlendirdi. (Taraf)

Yargıtay: Haydarpaşa'yı Yakanlara
Verilen Cezayı 'İyi Halden' Erteleyin

İzolasyon çalışmaları sırasında İstanbul'un en önemli
simgelerinden Haydarpaşa Garı'nın yanmasına neden olan
iki işçi ile şirketin sahibine verilen 10 aylık cezayı Yargıtay
çok buldu. 8. Daire, sanıklara verilen cezanın 'iyi halden'
ertelenmesini istedi. Yerel mahkeme, zararın
karşılanmaması ve suçun tarihi binaya karşı ciddi bir ihmal
sonucu işlenmiş olduğu gerekçeleriyle cezayı ertelememişti.
(Radikal - İsmail Saymaz)

"Kentsel Dönüşümde Öncelik
Deprem Kuşaklarında"

TOKİ Başkanı Turan, "Kentsel dönüşümde önceliğimizi
deprem kuşakları olarak tespit ettik. Bu bölgelerde 170 bin
947 konutluk kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor"
dedi. (Yapı.Com.Tr)

Tarihi Yarımada için Yeni Karar

İstanbul'da tarihi yarımada ve sahilyolunu değiştirecek olan
imar planını iptal eden karara yapılan itiraz kabul edildi.
İmar planı Yedikule Bostanları ve Kumkapı'ya kadar pek çok
alanın daha fazla imara açılmasına izin veriyordu. Öte
yandan sahil yolu trafiğinin Sirkeci'den Yenikapı'ya kadar
yer altına alınması da planlanıyordu. (Radikal)

http://www.taraf.com.tr/politika/saray-icin-aihmye-basvuru/
http://www.yapi.com.tr/haberler/kentsel-donusumde-oncelik-deprem-kusaklarinda_133546.html
http://www.radikal.com.tr/turkiye/yargitay_haydarpasayi_yakanlara_verilen_cezayi_iyi_halden_erteleyin-1418400
http://www.yapi.com.tr/haberler/avrasya-tunelinde-kazi-calismalari-tamamlaniyor_133570.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/kentsel-donusum-yasasiyla-kat-mulkiyeti-kanunu-birbirine-karistiriliyor_133515.html
http://www.arkitera.com/haber/25370/tarihi-yarimada-icin-yeni-karar
http://www.diken.com.tr/17-aralik-zanlisi-erdogan-bayraktar-kamu-ihalelerine-girecek/


Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Çevrecilerden "Kurbağalıdere’nin
Balçığı Adalar Açıklarına
Dökülüyor" İddiası

Giderek kirlenen ve yaydığı kötü koku nedeniyle Kadıköy’ü
adeta yaşanmaz hale getiren Kurbağalıdere’nin ıslahı için
yapılan çalışmaları takibe alan çevreciler, dereden
çıkartılan balçık ve pisliğin Adalar bölgesine boşaltıldığını
öne sürdüler. Adalar Kent Konseyi Denizle Yaşam ve
Koruma Çalışma Grubu, Slow Food Türkiye, Hayalet Ağ
Avcıları gibi sivil toplum kuruluşları ile Adalılardan oluşan
gönüllüler, rotasını internet üzerinden tespit ettikleri,
pisliğin yüklendiği Dökü-8 isimli gemiyi takibe aldı.
(Hürriyet)

Eğirdir Gölü'nü Kirlilikten Kurtaracak
Proje
Isparta'nın Eğirdir İlçesi'ndeki Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı
su havzası Eğirdir Gölü'nü kirlilikten kurtarması amacıyla
'kuşak kanalizasyon' projesi için hazırlıklara başlandı. Eğirdir
Gölü yakınındaki Kovada Gölü ve Karacaören Barajı'nın da
dahil edildiği proje için Avrupa Birliği (AB) fonlarından destek
istenecek. (Cumhuriyet)

Göz Göre Göre Çevre Katliamı:
İstanbul’un Molozları Marmara’ya
Doldu
İnşaat molozlarının Marmara Denizi’ne atıldığı ortaya çıktı.
Adalar’da çuvallarla denize bırakılan molozlar için Tuzla’da
gemiler kullanılıyor. Olayın en yakın tanığı olan balıkçılar,
kaçak döküm yapan gemilere karşı caydırıcı bir önlem
alınmamasından şikâyetçi. Zira denize bırakılan molozlar,
doğal hayatı tehdit ediyor. İstanbul Çevre Konseyi Genel
Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Denizdeki biyolojik
zenginliğe darbe vuran balık yataklarını ve göç yollarını
bozan bu projeler dikkat edildiğinde avlanma kapasitelerinin
de düştüğünü gösteriyor.” diye konuştu. Çetintaş, şöyle
devam etti: “Sadece İstanbul kıyılarımız 11 km daha uzadı.
Bunu uydulardan görüyoruz. Özellikle hafriyatçıların bu
projelerle en kolay döküm olanı olan denizlere sadece
toprak değil zararlı madde ve çöplerin döküldüğünü
görüyoruz. Geceleri bu işler yapılıyor. Çok sayıda ihbar
alıyoruz. İvedilikle durdurulması hususunda yetkileri
kanunlara uygulamaya çağırıyoruz.” (Kuzeyormanları.Org)

Et Tüketimi İklim Değişikliğinin
Etkilerini Arttırıyor

Saros Körfezi Cinayeti Havadan
Görüntülendi

Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Edirne’nin Keşan İlçesi’ne
bağlı Mecidiye Köyü’ndeki İbrice Limanı çevresinde faaliyet
gösteren taş ocaklarının doğada yarattığı büyük tahribat,
havadan görüntülendi. Görüntülerde ağaçlık alanların çorak
arazilere dönmesi, var olan yeşil alanların ise taş
ocaklarından çıkan toz nedeniyle griye bürünmesi dikkati
çekiyor. (Kuzeyormanları.Org)

İngiliz düşünce kurulu Chatham House’un raporuna göre,
hayvancılık endüstrisi, taşıtlardan daha fazla sera gazı
salımına neden oluyor, fakat tüketicilerin tepkisinden
çekinen hükümetler ve “yeşil mücadele” eyleme geçmiyor. 
Dünyanın et açlığını dizginlemek, iklim değişikliğinin yıkıcı
etkileriyle savaşmak için etkili bir yol. Raporun başyazarı
Rob Bailey, “Isınmanın felaketlerini önlemek et ve süt
ürünleri tüketiminin azalmasına bağlı, fakat dünya bunu
dikkate almıyor. Ormansızlaşma ve ulaşıma dair birçok
önlem alınsa da hayvancılık sektörü göz ardı ediliyor. Bunun
için büyük bir isteksizlik var çünkü insanlar hükümetin ya da
sivil toplum kuruluşlarının ne yiyebileceklerini söyleyerek
özel hayatlarına müdahale etmelerini istemiyor” diyor. (Gaia
Dergi)

Orman Bakanlığı’nın “Av Turizmi”
İlk Defa Yargıda
Popülasyon kontrolü adı altında gerçekleştirilecek hayvan
cinayetleri ile ilgili kotanın Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca
verilmesinin ardından Hayvan Hakları İzleme Komitesi
(HAKİM) konuyu Lahey’de bulunan Yaban Hayatı Adalet
Komisyonu’a taşıdı. (Gaia Dergi)

Kocaeli'nde Yaşayanların Kanser
Riski 7 Kat Fazla
Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Kocaeli ve Dilovası'ndaki hava
kirliliğiyle ilgili yeni bir araştırma yaptı. Sonuçlar korkunç!
Değerler, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlerin çok
üzerinde. (Radikal - Serkan Ocak)

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/17/saros-korfezi-cinayeti-havadan-goruntulendi/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/354653/Egirdir_Golu_nu_kirlilikten_kurtaracak_proje.html
https://gaiadergi.com/et-tuketimi-iklim-degisikliginin-etkilerini-arttiriyor/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/16/marmara-molozla-doldu/
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29845077.asp
https://gaiadergi.com/orman-bakanliginin-av-turizmi-ilk-defa-yargida/
http://www.radikal.com.tr/cevre/kocaelinde_yasayanlarin_kanser_riski_7_kat_fazla-1423376


Türkiye’nin en büyük üniversitelerinin bulunduğu
İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’deki emlak
fiyatlarındaki değişimin ortaya konduğu sahibinden.com
verilerine göre, İstanbul’da kiralık daire fiyatlarının en
yüksek olduğu ilçe Beşiktaş olurken, Ankara’da Çankaya,
İzmir’de Balçova, Eskişehir’de ise Odunpazarı öne çıktı.
(Yapı.Com.Tr)

Reidin-GYODER 2015 Temmuz Raporu'na göre Çanakkale,
metrekare başına yüzde 2,02 değer artışıyla temmuzda
konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Metrekare
başına kiraların en çok arttığı il ise yüzde 2'lik yükselişle
Sivas olarak kayıtlara geçti. (Yapı.Com.Tr)

Üniversite Sonuçları Açıklandı, Ev
Fiyatları Uçtu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Mesleki Yeterlilik
Belgesi almak isteyen işçilere yönelik mesleki dersler
vermeye başladı. Eğitim, Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak
yürütülüyor. (Yapı.Com.Tr)

TOKİ'den İnşaat İşçilerine Mesleki
Yeterlilik Eğitimi

Temmuzda Konut Satış Fiyatı En
Çok Çanakkale'de Arttı

Emlak Piyasası Haberleri

Yurt Açığına Çözüm: Yap-Kirala
Modeli

Türkiye’de 200’e yakın üniversite yaklaşık 800 bini yeni
kayıt 6 milyon dolayındaki öğrenci ile 2015-2016 eğitim
öğretim yılına hazırlanırken, gençleri bekleyen ciddi
sorunların başında barınma geliyor.
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısının ancak yüzde 7’sine
denk gelen yurt kapasitesi nedeniyle yaşanan bu soruna,
Eskidji Gayrimenkul Ankara Merkez Bölge Ortağı Köksal
Ünal’dan radikal bir çözüm önerisi geldi. Birçok Avrupa
ülkesinin nüfusunu aşan öğrenci sayısına karşılık
yurtlardaki toplam barınma kapasitesinin 430 bin kişi
dolayında olduğuna işaret eden Ünal, bu açığın “yap-
kirala” modeli ile kapatılabileceğini bildirdi.  (Yapı.Com.Tr)

TOKİ Başkanı Turan: Maliyetine
Konut Satıyoruz

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan,
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olarak alt gelir grubuna yönelik
ayda 4-5 bin konut satışı gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.
Habertürk'ün haberine göre, Turan, asla alt gelir grubu hariç
konutlarla ilgilenmediklerini, bütün amaçlarının konuta
erişmekte zorlanan, alt gelir grubunda olan vatandaşları
taksitle konut sahibi yapmak olduğunu vurguladı. Toplu
Konut İdaresi’ni, konuta erişmekte zorlanan vatandaşlar için
“Dost Eli” kuruluş olarak tanımlayan Turan “Her yıl alt gelir
grubuna 50 bin konut sunuyoruz. Toplu Konut İdaresi’ni
devre dışı bırakırsak alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın
konut sahibi olması hemen hemen imkânsızlaşıyor” dedi.
(Yapı.Com.Tr)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü
Çimsa’ya

Çimento sektöründe, sektör dağılımının üzerinde kadın çalışan
istihdam eden Çimsa, şirket bünyesinde cinsiyet eşitliğini
sağlamaya yönelik çalışmaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından ‘Çalışma Hayatında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ ile onurlandırıldı. (Yapı.Com.Tr)

Yerel Yönetimler

“Yeşil” Bina için Çalışmalar Başladı
Çanakkale Belediyesi tarafından 6 Ağustos 2012
tarihinde ilan edilen "Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür
Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal
Mimari Proje Yarışması" kapsamında, yarışmaya katılan
38 proje arasından 1. Seçilen ve nitelikleri ile hem
Çanakkale hem ülke çapında örnek teşkil edecek proje
için çalışmalar başladı. Türkiye'de yarışma yolu ile
seçilen ilk "yeşil yerel yönetim" binası olma özelliği
taşıyan bina için iş makineleri alandaki çalışmalarına
start verdi. (Arkitera)

Ümraniye Belediyesi, 17 Ağustos Depremi'nin 16.
yıldönümünde Afet Bilgi Sistemi (ABİS) akıllı haritayı
hazırlayarak internet sitesinde vatandaşların hizmetine
sundu. Projenin hayata geçirilmesi ile olası bir afet
durumunda, belediye ekipleri ve ilgili kurumların ekipleri
için ABİS kapsamındaki tüm bilgiler mobil ortamda
erişime hazır durumda olacak ve afet müdahalesi bu
bilgiler kapsamında gerçekleştirilecek. (Arkitera)

Ümraniye’de Olası Felaketlere
Karşı ABİS Uygulaması Geliştirildi

http://www.yapi.com.tr/haberler/toplumsal-cinsiyet-esitligi-odulu-cimsaya-_133471.html
http://www.arkitera.com/haber/25340/umraniye-de-olasi-felaketlere-karsi-tedbirler-alindi
http://www.arkitera.com/haber/25338/yesil-bina-icin-calismalar-basladi
http://www.yapi.com.tr/haberler/tokiden-insaat-iscilerine-mesleki-yeterlilik-egitimi_133424.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/temmuzda-konut-satis-fiyati-en-cok-canakkalede-artti_133411.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/universite-sonuclari-aciklandi-ev-fiyatlari-uctu-_133416.html
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http://www.yapi.com.tr/haberler/toki-baskani-turan-maliyetine-konut-satiyoruz_133643.html


Silindirle sıkıştırılmış beton yollar', Türkiye’de hızla
yaygınlaşıyor. Tekirdağ'daki pilot proje başarılı olursa, ilin
tamamında yollar 'beton' ile yenilenecek. Karayolları
Genel Müdürlüğü’ne bağlı yollarda ilk kez 2004 yılında
Afyonkarahisar’da bir pilot uygulama olarak inşaa edilen
beton yollar, artık belediyeler ve il özel idareleri
tarafından da tercih ediliyor. Öncelikle deneme
sürecinden geçen, ardından sonuçlarına göre tüm il ve
ilçe yollarını bu örneğe göre yenileyeceklerini söyleyen
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
“Yaptığımız işlerde öncelikli olarak kalite ve uzun ömürlü
hizmet anlayışını gözetiyoruz. Sağladığı ekonomik ve
kullanım kalitesi nedeniyle deneme çalışmasına
AKÇANSA’nın hazır beton markası BETONSA ile
başladık. Asfalta karşın yol kalitesi, uzun ömürlülüğü ve
ekonomik getirileri nedeniyle tercih ettiğimiz bu çalışmayı
öncelikle 600 metrelik bölgede gerçekleştireceğiz.
Buradan alacağımız sonuçlara göre Tekirdağ’ın tüm
cadde ve sokaklarında beton yolları kullanacağız.
Umarım güzel sonuçlar ediniriz ve Tekirdağ beton yol
konusunda Türkiye’ye örnek olur” dedi. 40 yılı aşan
tasarım ömrü, bakım onarım gerektirmemesi, sağladığı
yakıt tasarrufu, fren mesafesini kısaltması ve tüm mevsim
şartlarında uygulanabilme gibi birtakım teknik
üstünlükleriyle beton yollar bugün Amerika, Fransa,
Almanya, Belçika, Avustralya, Avusturya, Hindistan gibi
bir çok ülkede yaygın olarak kullanılıyor. (Yapı.Com.Tr)

Komünist Belediyeden Hopa'ya 2
TIR Yardım Malzemesi

Türkiye Kominist Partili (TKP) Ovacık Belediye Başkanı
Mehmet Fatih Maçoğlu, Hopa’da yaşanan sel felaketinde
zarar gören vatandaşlara iki TIR yardım malzemesi gönderdi.
Yardım TIR'larıyla Hopa'ya giden Maçoğlu, beraberinde
yoksullar için 500 kilo nohut da götürdü. (Hürriyet)

Tekirdağ Beton Yol Konusunda
Türkiye’ye Örnek Olacak

Yerel Yönetimler

AKP’li Hopa Belediyesi’nden
Diyarbakır Belediyesi’nin Yardım
Teklifine: Şu An İhtiyaç Yok

HDP İstanbul milletvekilleri Beyza Üstün ve Garo Paylan ile parti
meclisi üyesi Hatice Altınışık, Meclis’te, Artvin’deki sel felaketine
ilişkin basın toplantısı düzenleyerek Hopa’ya gideceklerini
duyurdu, AKP’li Hopa Belediye Başkanı Diyarbakır
Belediyesi’nden gelen destek teklifine “Şu an ihtiyaç yok”
yanıtını verdi. (Sendika.Org)

Kent, Tasarım ve Planlama

Ege Denizi'nin İki Yakasını
Buluşturacak Proje

Köylerde Genç Mimar Hareketi

Gediz Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Engin
Tayfun Bakış, Foça ilçesindeki terkedilmiş Rum köyüne,
"göç anıtı ve müzesi" projelendirdi. 1923 yılındaki
mübadeleyle göç etmek zorunda kalan Ege Denizi’nin
iki yakasındaki göçmenlerin duygularına tercümanlık
etme ve onları biraraya getirme amaçlı tasarım,
uluslararası yarışmada ödüle layık görüldü. (Cihan
Haber Ajansı)

60 genç mimarın kurduğu Herkes İçin Mimarlık Derneği,
köylerde mucizeler yaratıyor. Mimarlar Atıl Köy Okulları
projesiyle Giresun, Ordu ve Çorum'da metruk binaları
hayata döndürdü. Bugüne kadar 8 proje tamamlayan genç
mimarlar, Sabancı Vakfı'nın da dikkatini çekerek Fark
Yaratanlar listesine alındı. Emre Gündoğdu, 3.5 yılda
yürütülen projelerde 400 gönüllünün çalıştığını söylüyor.
Kahramanmaraş'ta Hacıibrahimuşağı Köyü'nde
öğretmenlere bir lojman inşa eden mimarlar, Giresun'un
Gülburnu köyünde ise balıkçı barınaklarını yenileyerek
halkın gönlünde taht kurmuş. Ödemiş'te ise eski bir köy
okulu zihinsel engelliler iş okulu haline getirilmiş. (Sabah)

http://www.cihan.com.tr/tr/ege-denizinin-iki-yakasini-bulusturacak-proje-1846278.htm
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29937778.asp
http://www.arkitera.com/haber/25362/koylerde-genc-mimar-hareketi
http://sendika1.org/2015/08/hopa-belediyesinden-diyarbakir-belediyesinin-yardim-teklifine-su-an-ihtiyac-yok/
http://www.yapi.com.tr/haberler/tekirdag-beton-yol-konusunda-turkiyeye-ornek-olacak_133616.html


Adıyaman'a Boğaziçi
Üniversitesi'nden "İlkokul Projesi"

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri
tarafından kurulan Yapı Kulübü (BÜYAP), "İlkokul Projesi"
ile eğitimde imkansızlıklar yaşayan bölgelerde, yeni
okullar inşa etmeyi hedefliyor. (Radikal)

Müezzinoğlu'dan Bakırköy'de AVM
İddialarına Yalanlama
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi'nin arazisinin özel bir firmaya satılıp
AVM yapılacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi.
(Yapı.Com.Tr)

İstanbul'un Şile ilçesinde 2000 yıllık tarihi kale restorasyona
alındı. "Ocaklı Ada Kalesi" de denilen kalenin
restorasyonunun tamamlanması ardından eleştiriler artarken,
"Sünger Bob" benzetmesi de yapıldı. (Arkeoloji Haber)

Şile Kalesi Restore Edildi, “Sünger
Bob”a Benzetildi

Kent, Tasarım ve Planlama

Depremzedeler Kendi Mahallelerini
Tasarladı, Sırada Ruhsat Var

99 Depremi sonrası kiracılara yönelik bir çözüm yaratmak
için başlatılan Evsiz Depremzedeler Konut Kooperatifi’nin
yürüttüğü Düzce Umut Atölyesi, depremden bugüne
geçen 16 senelik sürenin ardından kendi tasarımlarının
ruhsatını almaya çok yakın! Düzce Umut Atölyesi, Düzceli
Evsiz Depremzedeler Konut Kooperatifi’nin talebi, Bir
Umut Derneği – Dayanışmacı Atölye’nin çağrısı üzerine bir
araya gelmiş, mimari, planlama, inşaat mühendisliği,
iletişim, sosyoloji, hukuk gibi farklı disiplinlerden
akademisyen, öğrenci ve gönüllü yurttaşlardan oluşuyor.
Konuyla ilgili olarak depremzedeler, "Katılımcı pratikler ile
tasarladığımız mahallemizi, yine herkesin fikirlerini
söylediği bir tartışma ortamı yaratarak başkana sunmak
hepimiz için kıymetli bir başarı oldu" diyor. (Kot Sıfır)

Kadıköy-Sabiha Gökçen Arası 46
Dakikaya İnecek

Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, İstanbul’da Kaynarca-Sabiha
Gökçen Havalimanı arasında inşa edilecek metro hattı için
çalışmaların başladığını açıkladı. Hat, 2018'de tamamlanacak.
(Yapı.Com.Tr)

Yeşil Alan Otopark Çıktı
İnşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği Torunlar Center
tamamlanıyor. Planda 3 futbol sahası kadar yeşil alan
görünen yer ise zemin otopark çatısı. Projenin lansmanında
'Üç futbol sahası' büyüklüğünde yeşil alanın olacağı ve bu
alanında yola bakan kısımda başladığı belirtiliyordu.
(Yapı.Com.Tr)

http://www.arkitera.com/haber/25385/yesil-alan-otopark-cikti
http://kot0.com/depremzedeler-kendi-mahallelerini-tasarladi-sirada-ruhsat-var/
http://www.arkitera.com/haber/25391/adiyamana-bogazici-universitesinden-ilkokul-projesi
http://www.yapi.com.tr/haberler/kadikoy-sabiha-gokcen-arasi-46-dakikaya-inecek_133507.html
http://arkeolojihaber.net/2015/08/26/sile-kalesi-restore-edildi-sunger-boba-benzetildi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/muezzinogludan-bakirkoyde-avm-iddialarina-yalanlama_133648.html


İstanbul, Hopa ile Dayanışmada
İstanbul’da yüzlerce insan
can kayıplarına yol açan sel
ve heyelanların yaşandığı
Artvin-Hopa için
eylemdeydi. Çevre örgütleri,
demokratik kitle örgütleri,
siyasi partilerin oluşturduğu
Hopa İçin İstanbul
Dayanışması’nın çağrısıyla
Tünel’den Galatasaray’a
dek gerçekleşen yürüyüşte
kayıpların nedeni olarak
gösterilen doğanın ranta
açılmasına tepki vardı.
(Kuzey Ormanları
Savunması)

HES Aşkına Doğanın İntikamı:
Artvin’de Bedeli Yine Halk Ödedi
Doğu Karadeniz’de baş gösteren şiddetli yağış ve fırtına sel
felaketine neden oldu. Resmi ve bilinen rakamlara göre 8
kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayıp. Etkin Haber Ajansı’na
bilgi veren SES Hopa Temsilcisi Suat Çelik ise bugün
hastaneye 12 cenaze ile 20 yaralı getirildiğini söyledi. Yine
resmi rakamlar ile halka yakın kişilerin verdiği rakamlar
arasındaki fark dikkat çekici. Doğanın akışını bozmayın diye
defalarca bağıran insanlar haklı çıktı. Ama ne yazık ki bedel
ödeyen yine direnen halk oldu. Dere yataklarının imara
açılması nedeniyle şimdi bu felaketin can aldığını belirten
Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi, “Dere
yatakları ölüme davetiye çıkarmaya devam ediyor. Onca
uyarı, onca eylem ve tepkilere rağmen ne yazık ki dere
yataklarında yerleşim yerlerine izin verilip imara açılmaya
hâlâ devam edilmekte” dedi. Külekçi yaşanan felaketin
sorumluluğunun önlem alma noktasında aciz kalan
yönetime ait olduğunu vurguladı. (Gaia Dergi)

Özel Dosya: Hopa’da Sel ve 17 Ağustos Depremi

Artvin’de Sel Değil Betonlaşma Faciası:
8 Kişi Hayatını Kaybetti
Artvin’de sağanak yağış nedeniyle Arhavi, Hopa ve Borçka
ilçelerini sel bastı. Sel nedeniyle Hopa’da bir bina çökerken,
köy yolları kapandı, araçlar su altında kaldı. Hopa'da 8 kişi öldü.
Derelerin Kardeşliği Platformundan Ömer Şan, selin nedeninin
vadilerin yapılaşmaya açılması olduğunu söyleyerek, 'Bunun
sorumlusu, sahil yolunun doldurulması, HES’ler, taş ocakları,
suyun toprakla bağlantısının kesilmesidir. Burada bir katliam
yaşanıyor' diye konuştu. (Evrensel)

ÇMO Başkanı Güvenç: Dereleri Denizlere Kavuşturmamız Gerek

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Mert Güvenç, Hopa’da yaşanan sel felaketin gerekçesini “Yüzyıllarca özgürce
akan derelerin denizle olan irtibatını kestik” diyerek açıkladı. Artvin Hopa’da yaşanan sel ve heyelan felaketinin
tetikleyicisinin HES ile Karadeniz Sahil projeleri olduğuna dikkat çeken Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Mert Güvenç,
“Yüzyıllarca özgürce akan derelerin denizle olan irtibatını kestik. HES’ler yaptık. Barajlar yaptık. Regülatörlerle suyun önünü
tutmaya çalıştık. Suyun üstüne hakimiyet kurmaya çalıştık. Ama bunu bilimsellikten uzak yöntemlerle yaptık. Onun için bu
felaketler sonucu 8 vatandaşımız hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Derelerin acil bir şekilde denize kavuşması
gerektiğine dikkat çeken Güvenç, “Yani herhangi bir şekilde yatağı değiştirilmiş ve önü kesilmiş derelerin önü açılmalı su
toplamayan regülatörler iptal edilmeli. Bu taşkınlar nerden kaynaklandı, neden insanların yaşadığı bölgeye sel suları ve
heyelan yönlendirildi? Bu verilerin toplanması gerekir. Tüm Karadeniz benzer tehlikeler altındadır, bu yanlış politikalardan
vazgeçilmelidir” diye konuştu.Güvenç, “Yağışların derelere verdiği debiyi engelleyip önüne set çekip HES’lere yönlendirme
fikri akıllıca değildir. Bu sel felaketi birebir HES’ten kaynaklanmamışsa bile en büyük tetikleyicisi HES’lerdir. Su bulduğu
yoldan geçmiştir. Bunun sonucunda ölümler meydana gelmiştir” dedi. (İleri Haber)

http://ilerihaber.org/cmo-baskani-guvenc-dereleri-denizlere-kavusturmamiz-gerek/21040/
https://gaiadergi.com/hes-askina-doganin-intikami-artvinde-bedeli-yine-halk-odedi/
http://www.evrensel.net/haber/258992/artvinde-su-baskinlari-hopada-olu-iddiasi
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/08/27/istanbul-hopa-ile-dayanismada/


Sekiz kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de
kaybolduğu Artvin’in Hopa ilçesindeki sel, kaçak çöp
depolama alanını da ortaya çıkardı. Belediyelerin
yamacın arkasına döktüğü çöpler, Karadeniz Sahil
Yolu’na sürüklendi. (Diken.Com.Tr)

Depremden Beter... 20 Yıllık Haritayı
Kullanıyoruz
17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nin üzerinden tam 16
yıl geçti. Ve Türkiye hâlâ ‘18 Nisan 1996’ tarihinde
yürürlüğe giren; hem güncelliğini hem de işlevini yitiren
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nı 20 yıldan bu yana
yenilemedi. 17 Ağustos’tan bugüne Düzce depremi, Van
depremi gibi büyük depremlerin yanı sıra, Çankırı, Akşehir,
Çay-Afyon, Pülümür Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bala-Ankara
ve Simav-Kütahya gibi orta büyüklüklerde ve önemli
hasarlar bırakan birçok deprem yaşandığına dikkat çeken
eski İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Haluk Eyidoğan " İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
2002’de İstanbul Deprem Tehlike ve Riski Etüdünü,
2003’te İstanbul Deprem Master Planını ve 2011’de
İstanbul Sismik Mikro-Bölgeleme çalışmaları yaptırmıştır.
Bu araştırmalar, İstanbul’un jeolojik-jeofizik-jeoteknik
bilgilerine dayanarak deprem tehlikesini, zemin
hareketlerini, heyelan ve sıvılaşma durumunu ve tsunami
tehlikesini ayrıntıları ile ortaya koymuştur. Bunu bildiği
halde İBB, İstanbul’un kıyılarını kilometrekarelerce
doldurmakta, zemin sorunu ve sel-taşkın tehlikesi olan
alanlar ile 17 Ağustos 1999 depreminden sonra acil
tahliye ve barınma için ayrılan alanları imara açmaktadır.
2000-2010 yılları arasında İstanbul ve çevresi için yapılan
bir çok ayrıntılı deprem tehlike ve risk çalışmalarından elde
edilen önemli bulgular ve en riskli alanlar kentsel
dönüşüm amaçlı planlamalarda ve uygulamalarda ne
yazık ki dikkate alınmamıştır. Eski yerleşmelerdeki yoğun
yapılaşmış riskli alanlar ve üzerindeki riskli konutlar öylece
durmaktadır. İstanbul Valiliği, İSMEP Projesi B-Bileşeni
işlerinde parasal bir sıkıntı olmamasına rağmen -1 milyar
AVRO kredi alınmıştır- okullar hariç birçok hastane ve diğer
bazı afet görevli kamu yapıları depreme dayanıklı duruma
getirilmeyi beklemektedir." diye konuştu. (Cumhuriyet)

Artvin’de Sular Çekildi, Ortaya
Çöp Yığını Çıktı

Deprem Güvenliği ve Kentler
Broşürü Çıktı

Halkın Mühendisleri Broşür Dizisi’nin ikincisi
yayımlandı. 17 Ağustos’un yıl dönümünde çıkan broşür
“Deprem Güvenliği ve Kent” başlığıyla depremi, deprem
ölçeğinde kentleri, yapıların güvenliği için yürürlüğe
giren yasaları, deprem güvenli kentler için yapılması
gerekenleri sıralıyor. (Politeknik)

10 Konuttan 6’sı Sigortasız
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre,
Türkiye’deki her 10 konuttan 6’sının zorunlu deprem
sigortası  bulunmuyor. Zorunlu Deprem Sigortası, konutları
depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın,
infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence
altına alıyor. DASK’ın verilerine göre, ülkedeki konut sayısı
17.7 milyon, sigortalı konut sayısı 7.1 milyon, sigortalılık
oranı ise yüzde 40.4 düzeyinde. (Yapı.Com.Tr)

Rant Odaklı Kentleşme
Politikalarına Son Verilmelidir!

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi mimarlık ve
şehircilik ilkelerine aykırı gerçekleştirilen planlama ve
yapılaşma sorunlarına dair değerlendirmelerini basın
açıklamasıyla duyurdu: 
"2011 yılında yaşanan Van Depremi; kamu arazileri,
orman, otlak, mera ve tarım arazileri, kıyılar gibi tüm
kırsal ve kentsel alanların rant amacıyla yağmalanması
sonucu afetlere karşı güvensiz hale gelen şehirlerimizin
taşıdığı riskleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Yaşanan tüm acılara ve kayıplara rağmen; uygulamaya
geçirilen mevzuat ve düzenlemeler, kentsel ve kırsal
alanlarda bütüncül planlama anlayış ve yaklaşımıyla
afet riskini azaltacak çözümler sunmamaktadır. Yapı
üretim sürecinde kamu denetimi devre dışı bırakılmış;
4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanununa dayalı yapı
denetim sistemi çökmüştür. TOKİ'nin aracılık ettiği rant
projeleri ile 600 binden fazla konut ise herhangi bir
denetim olmadan üretilmiştir." (Arkitera)

Özel Dosya: Hopa’da Sel ve 17 Ağustos Depremi

DASK Depreme En Hazır Üç Şehri
Ödüllendirecek

DASK, beşincisini başlattığı "Şehirler Yarışıyor,
Sigortalılar Kazanıyor" yarışmasında ilk üçe giren illerin
Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine depremle ilgili
çalışmalarda kullanılmak üzere malzeme yardımı
yapacak. (Yapı.Com.Tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/dask-depreme-en-hazir-uc-sehri-odullendirecek-_133469.html
http://politeknik.org.tr/deprem-guvenligi-ve-kentler-brosuru-cikti/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/346489/Depremden_beter..._20_yillik_haritayi_kullaniyoruz.html
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Piyalepaşa Camii’ne 16. yüzyılda gelir sağlayan bostanı
yıkacak otopark projesi 2 No’lu Koruma Kurulu’nun
kararıyla durduruldu. Kurul bostanda tarihi kuyu ve
havuz tespit etti. (BirGün - Olgu Kundakçı)

Büyükçekmeceliler, Albatros Parkı
için Ayakta
Büyükçekmece Belediyesi tarafından 2013’te satışa
çıkarılarak otel yapılması planlanan Albatros Parkı, bu kez de
otopark yapılma tehlikesiyle karşı karşıya. Büyükçekmece
Belediyesi, parka iş makinelerini sokarak ağaçları sökmeye
çalışırken, iş makinelerinin önüne geçen halk çalışmaları
durdurdu. Halk, gösterdiği tepkinin ardından güvenlik güçleri
tarafından parktan zorla çıkarılırken, park zincirle kapatıldı.
Duruma tepki gösteren Büyükçekmeceliler “Ortak yaşam
alanımıza tel örgü çekmenize, kapıya zincir vurmanıza,
ağaçlara zarar vermenize kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.
(Evrensel)

Tarihi Bostan Şimdilik Kurtuldu

Gümüşkum Parkı Kurtuldu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Mersin şehir merkezindeki
Davultepe’de yer alan Gümüşkum’un, halk arasındaki
adıyla 100. Yıl Plajı’nın ‘tabiat parkı’ statüsünden
çıkarılmasına karar vermişti. Kamuoyunda, deniz
kaplumbağalarının yuvalama alanı olan plajın
betonlaşmaya açılacağı yönünde endişeler dile
getirilince bakanlık geri adım attı. AKP İl Başkanı İsmail
Taşpınar, “Milletvekillerimiz bakanla görüştü. Gümüşkum
tabiat parkı olarak kalacak” dedi. (Cumhuriyet)

İsyan ve Devrime Gerek Var! Üç Beş
Ağaç Kervanı Akyaka’dan Geçti

İkinci durakları Akyaka’da, Akyakalılar ile bir araya gelen Üç
Beş Ağaç Kervanı “gökyüzü, ağaçlar ve dereler kimin”
sorusunu sordular çocuklara, “hepimizin” cevabı geldi hep
bir ağızdan, “o zaman gökyüzünün, ağaçların ve derelerin
satılmasına hep birlikte direnmeliyiz”. (Gaia Dergi)

Yerel Mücadeleler

Samistal Yaylası’na Rahat Yok:
Hukuksal Sürece Rağmen Dozerle
Çalışmalar Başladı

Devam eden yargı sürecine rağmen Samistal
Yayla’sında dün gece yarısı iş makineleri çok sayıda
jandarma eşliğinde tekrar çalıştırıldı. Gece 04:03
sularında başlayan çalışmada jandarma tarafından
koruma altına alınan yine dozerler oldu. (Gaia Dergi)

Ekolojistler Harekete Geçti:
“Ormanlarımızı Yaktırmayacağız!”

Diyarbakır, Şırnak ve Dersim’de; yakılan, söndürülmeyen
ve söndürmek isteyene engel olunan yangınlar için
doğa dostları ve ekolojistler harekete geçti.
Mezopotamya Ekoloji Hareketi ve Demokratik Toplum
Kongresi (DTK) çağrısı ile Pazar sabahı Diyarbakır’da
buluşan ekoloji dostları, basın mensupları ve “bazı”
siyasi parti üyeleri, üç kola ayrılarak ormanları yakılan
bölgelere gitmek üzere yola çıktılar. Salı gününe kadar
yani üç gün sürecek değerlendirme ziyaretleri
sonucunda ekolojistler, konuyla ilgili açıklama
yapacaklar. Ayrıca mevzu bahis yangınlar yargıya
taşınacak. (Gaia Dergi)

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’nin Tahliyesine Tepki:
‘Sinirimizi Bozmayın’

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin(BRSHH)
arazisinin tahliye edilerek otel yapılmak istenmesine karşı
27 Ağustos’ta İstanbul Tabip Odası’nda basın toplantısı
gerçekleştirildi. 600 yataklı Psikiyatri ve 400 yataklı Adli
Psikiyatri Hastanesi yapılacağı söylenen, kamu-özel ortaklığı
modelinin özel sermayeye para aktarımı anlamına geldiğini,
sağlık hizmetleri için hakların devredildiği firmaya 25 yıl
boyunca kira ödendiğini ve sağlıkla ilişkili ticari alanlara
(çamaşırhane, otopark vb.) izin verildiğini söyleyen Tükel, bu
oluşturulan ticari alanların hastaneleri kar kurumlarına
dönüştürdüğünü söyledi. Ayrıca olası yapılaşma ve ağaç
kesimine sessiz kalmayacaklarını; bileşenler, hastane
çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve Bakırköy halkıyla
beraber mücadele etmek için bir araya geldiklerini ekledi.
(Sendika.Org)

Sanatçılardan "Yeşil Yol’a Dur De!"
Çağrısı
‘Fırtına İnisiyatifi’ tarafından hazırlanan videoda çok
sayıda sanatçı ‘Yeşil Yol’ projesinin durdurulması için
çağrı yaptı. Videoda Erkan Can, Hayko Cepkin, Nejat
Yavaşoğulları ve Mert Fırat gibi isimler yer aldı. (İleri
Haber)

Yırca Köyü,
Güneşe
Dönüyor
Yüzünü

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Yırca’nın kömürlü termik santralden elde edilen enerjiyle değil,
güneşle aydınlanması için köylülerle birlikte bir kampanya başlattı: Eski Köye Yeni Enerji. İlk etapta
köyün camisi ve ilkokuluna kurulacak güneş panelleri, zamanla köyün diğer ortak kullanım alanlarına ve
evlere yayılacak. Kampanya başarılı olur da Yırca köyü kömürsüz aydınlanırsa, gittikçe kalabalıklaşan
bir dayanışmayla büyüyen zeytin nöbeti gibi, kesilen zeytin ağaçlarının yerine yenilerinin dikilmesi gibi,
bu kez güneş enerjisiyle termik santral direnişine ilham olacak. (Yeşil Gazete)

http://sendika1.org/2015/08/bakirkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesinin-tahliyesine-tepki-sinirimizi-bozmayin/
https://gaiadergi.com/isyan-ve-devrime-gerek-var-uc-bes-agac-kervani-akyakadan-gecti/
http://www.evrensel.net/haber/258641/buyukcekmeceliler-albatros-parki-icin-ayakta
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/349539/Gumuskum_Parki_kurtuldu.html
http://www.birgun.net/haber-detay/tarihi-bostan-simdilik-kurtuldu-86928.html
https://gaiadergi.com/samistal-yaylasina-rahat-yok-hukuksal-surece-ragmen-dozerle-calismalar-basladi/
http://ilerihaber.org/sanatcilardan-yesil-yol-a-dur-de-cagrisi/20900/
http://yesilgazete.org/blog/2015/08/20/yirca-koyu-gunese-donuyor-yuzunu-3/
https://gaiadergi.com/ekolojistler-harekete-gecti-ormanlarimizi-yaktirmayacagiz/


Muhalif görüşleri ve Twitter’daki etkinliğiyle de bilinen
tiyatrocu Levent Üzümcü, 19 yıldır görev yaptığı İstanbul
Şehir Tiyatroları’ndan atıldı. Gezi eylemleri sürecindeki
duruşu ve 2013 Sosyalist Enternasyonal’de yaptığı konuşma
gerekçe gösterilerek ihraç edildiğini belirten Üzümcü, “Bu
kurumun, sanatçının dünyasını ve sanatın işleyişini
anlamaktan uzak zihniyetlerin oyuncağı olmasından
endişeliyim” dedi. (Diken.Com.Tr)

Muhalifliğin Bedeli: Levent
Üzümcü, İstanbul Şehir
Tiyatroları’ndan ‘İhraç Edildi’

Kent ve Yaşam

Güneş Enerjisi Kullanımının
Yaygınlaşması için “Güneş Gönüllüsü”
Olun – Alper Öktem
1 MW’a dek kurulu gücü olan GES’ler ister 2 kw, isterse 999
kW’lık olsun, hepsi aynı prosedürü yerine getirmek
zorundaydılar. Evinin çatısına 5 kw kurulu gücü olan panel
koymak isteyen kişi (bu çok kaba bir hesapla 30 metrekare
panel gerektirir), 1 MW’lık tesis gibi aynı işlemleri yerine
getirmek zorundaydı. İnsanların şevkini kıran bu uygulama
çatılarda ufak GES’lerin yaygınlaşmasının önündeki engeldi.
Yeni yönetmeliğe  göre bürokratik işlemler
azalıyor. Toplumsal dinamizmi kim harekete geçirecek
sorusuna cevap vereceğim: Bu işi “Güneş Gönüllüleri”
yapacak. (Yeşil Gazete)

#YaşasınBağzıSokaklar Kadınlar
Ankara’daki Sokak İsimlerini Değiştirdi:
Geceler de Bizim Sokaklar da ♀

NAR Kadın Dayanışma Ağı, Ankara’daki bazı sokak ve
caddelerin isimlerini, Ekin Wan’dan Nevin Yıldırım’a,
Özgecan Aslan’dan Pınar Selek’e kadınların ismiyle
değiştirdi. Paris’te feminist aktivistlerin yüzde 97,4’ne erkek
ismi verilmiş sokak adlarını kadın isimleriyle değiştirme
eyleminin ardından Ankara’daki feministler de sokaklara
kadın özgürlüğünde sembol olmuş kadınların isimlerini verdi.
(Harfvolver.Com)

Çatışmalarda Hayatını Kaybeden
Çocukların İsimleri Kadıköy’de

İstanbul’da, dün gerçekleşen eylemde, Kadıköy’ün
Yeldeğirmeni mahallesinde sokak isimleri son bir ayda
çatışmalarda öldürülen çocukların isimleriyle değiştirildi.
(Bianet)

Aksaray Esnafı Yanlış Adama Çattı,
İrlandalı Turist Boksör Çıktı!

İstanbul Aksaray'da İrlandalı bir turist su almak için girdiği
bakkalda dolaptaki suları yere devirince esnafın
saldırısına uğradı. Show TV Ana Haber'de yayınlanan
haberde profesyonel bokser olduğu belirtilen turist 10-15
kişilik esnaf grubunu dağıttı. (T24.Com.Tr)

Yargıtay: Cemevi Tartışılamaz
İbadethanedir
BEDAŞ’ın elektrik faturalarını ödemeyen Cem Vakfı aleyhine
açtığı davanın temyiz edilmesi üzerine konuyu görüşen
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, cemevlerinin ibadethane
sayılması gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını
bozdu. (Arkitera)

Yeni Hayırsız Ada: Pendik
Pendik’te belediyelerin toplayıp ormanlık alana bıraktığı
binlerce köpek, hastalıkla ve açlıkla boğuşuyor. Çözüm
olarak devasa bir barınak inşaatına başlanması ise
sorunların üzerini örtmek için kullanılacak bir toplama
kampına işaret ediyor. (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/yeni-hayirsiz-ada-pendik/
http://yesilgazete.org/blog/2015/08/31/gunes-enerjisi-kullaniminin-yayginlasmasi-icin-gunes-gonullusu-olun-alper-oktem/
http://www.arkitera.com/haber/25335/yargitay--cemevi-tartisilamaz-ibadethanedir
http://m.bianet.org/bianet/kent/167227-catismalarda-hayatini-kaybeden-cocuklarin-isimleri-kadikoy-de
http://t24.com.tr/haber/aksaray-esnafi-yanlis-adama-catti-irlandali-turist-boksor-cikti,307471
http://www.diken.com.tr/muhalifligin-bedeli-levent-uzumcu-istanbul-sehir-tiyatrolarindan-ihrac-edildi/
http://www.harfvolver.com/2015/08/28/yasasinbagzisokaklar-kadinlar-sokak-isimlerini-degistirdi-geceler-de-bizim-sokaklarda/


Dünyadan Haberler

Santa Monica Belediyesi yetkilisinin The Guardian’a
aktardığına göre, belediye, kent sakinlerine ruh ve
mutluluk durumunu soran sıra dışı bir araştırmaya
imza attı. Kent sakinlerine hizmetlerden memnuniyete
ilişkin sıradan sorular sormak yerine, yetkililer uyku
düzeni, spor yapıp yapmadıkları ve ekonomik
endişeleri olup olmadığını araştırmış. Sorular arasında
“İnsanlar sokakta yüzünüze baktığında gülümsüyor
mu?”, “Çocuklarınız buradaki yaşam standardını
maddi olarak karşılayabilecek mi?” veya
“Hoşlandığınız şeyleri yapmak için vakit bulabiliyor
musunuz?” gibi ilginç ifadeler yer alıyor. Araştırma
sonucunda genel bir memnuniyetin olduğu ancak
stresin de insanların yaşamında bir faktör olduğu
ortaya çıktı. Haberde, Kaliforniya’nın bir kenti olan
Santa Monica’da insanların birbirine ne sıklıkta
gülümsediği veya ne sıklıkta meyve yedikleri gibi
ayrıntıların bilinmesiyle belediyelerin daha iyi
hizmetler kurgulayabileceği ifade ediliyor. (The
Guardian) 

Santa Monica, Sakinlerinin 
Mutluluğunu Ölçen İlk Kent Oldu

Londra’da Tavan Yapan Kiralar Ev
Sahipleri Üzerinde Daha Fazla
Denetim Talebi Doğuruyor 

Londra sakinlerinin büyük kısmı maaşlarının en az yarısını
kiraya veriyor. Politikacılar ise buna karşılık İngiliz
başkentinin gettolaşmasının önlenmesi için acil önlemlerin
alınması gerektiğini dile getiriyor. Ev kiralarının en pahalı
olduğu kentlerden biri haline gelen Londra için, New
York’ta uygulanan kira denetim sistemine benzer bir kira
denetim sisteminin uygulanması öneriliyor. Kira denetimi
veya New York’taki adıyla kira sabitleme uygulaması, aylık
kira bedeli üzerindeki bir engelleme değil, aynı zamanda
kontratlarda belirtilen kira artışları ve kiralama döneminin
uzunluğu gibi konularda da kısıtlama getirilmesi anlamına
geliyor. Bu sayede ev sahiplerinin ev fiyatlarını normalin
çok üstünde bedellere çekmesi engellenmiş oluyor. (The
Guardian)

New York'un Kira Denetimleri:
“Kentin Geleceği için Şart”
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kentte yalnızca
aşırı zenginlerin veya aşırı yoksulların kalması gibi
dengesiz bir durumu önlemek için makul fiyatlı konut
yapılaşmasına yatırım yapıyor. Bill de Blasio bir yandan
1943’ten beri kentte uygulanmakta olan kira
denetimlerinin devam ettirilmesi konusunda kararlılık
gösterirken, diğer yandan düşük gelirli kesim ve orta
sınıfların da kullanabileceği makul fiyatlı konut
yapılaşmasına yönelik olarak 6.7 milyar dolarlık bir yatırım
programını hayata geçiriyor. (The Guardian)

Berlin’deki Kira Denetimi
Kiracılara Yaramıyor
İlgili kira denetim kanunu, ev sahiplerinin yeni kiracılar
için koyacakları kira bedellerinde yerel ortalamanın
yüzde onundan fazla artış yapmasının önüne geçmeyi
hedefliyor ancak ev sahibinin daha fazla zam yapması
ve bunun kanıtlanması durumunda herhangi bir cezai
yaptırım öngörülmemiş durumda. Berlin’de kira
fiyatları Londra ve Roma gibi kentlerle kıyaslandığında
halen oldukça düşük ancak kanunun destekçileri yine
de kentin düşük gelirli sakinleri için kentin daha makul
fiyatlarda kalmasının hayati öneme sahip olduğunu
söylüyor. Berlin’in iç kesimlerinde gerçekleşen
soylulaştırma, uzun süredir Berlin’de yaşayan
yurttaşları kentin dışına itti; ayrıca Berlin’i popüler kılan
kendine has niteliklerinin de bozulmasına neden oldu.
(The Guardian)

Geniş Yollar Pişman Edebilir

Yapılan bir araştırmaya göre kent alanında yayaların da
kullanımına açık olan yolların daha dar olması güvenliği
arttırıyor. Daha dar yollar, kent alanında ölümle sonuçlanan
kazalarda büyük etkisi olan motorlu taşıtların hızını azaltıyor.
Örneğin, Toronto’da çarpışma esnasındaki ortalama hız,
geniş yollar söz konusu olduğunda yüzde 34 daha fazla. Bu
da kazaların yol açtığı hasarın artmasına neden oluyor.
Tokyo’da sokaklar, güvenli kategorisinde değerlendirilen yol
darlığından daha dar ancak Tokyo’nun sokakları bir yandan
en yüksek kapasitede çalışırken, diğer yandan bu konuda
en güvenli sokaklar olma özelliğini sürdürebiliyor. (Better
Cities)

http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2015/aug/18/santa-monica-residents-wellbeing-index-california
http://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/19/new-york-rent-controlled-homes
http://www.theguardian.com/money/2015/aug/19/high-london-rents-new-controls-on-landlords-david-lammy
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/19/berlin-rent-cap-starts-to-bite
http://bettercities.net/news-opinion/blogs/robert-steuteville/21715/wide-streets-could-come-back-haunt-you
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Fitch: Kent Merkezleri Meskun
Alanda Banliyöleri Geride Bırakıyor
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in kentler üzerine
yaptığı, son yirmi yılı kapsayan araştırmaya göre, kent
merkezlerindeki meskun alanların değeri, kent alanı
çevresinde yer alan ve metroyla ulaşım sağlanan
banliyölere kıyasla yüzde elli daha fazla artış gösterdi.
On yıllardır devam eden kentin dışına doğru yönelmiş
olan büyüme sonrasında, kent merkezlerine odaklı
gözle görülür bir talep artışı söz konusu. (Better Cities)

Tramvaylar Günümüzde de
Ekonomik Gelişmede İtici Güç
Konumunda

Son iki yıldır ABD’nin Salt Lake City, Dallas, Atlanta gibi
birçok bölgesinde bir tramvay rönesansı hakim. Los
Angeles, Seattle, Detroit, Kansas City gibi kentlerde yeni
hafif raylı sistem hatları tasarlanıyor, inşa ediliyor veya
planlama aşamasında. Onlarca ABD kentinde tramvay
sistemi kullanılıyor ve yaklaşık 30 kent de ya yeni
sistemler oluşturuyor ya da var olan hatları genişletiyor.
Temel motivasyon, tramvayların ekonomik gelişmeye
katkısı olarak belirtiliyor. (Better Cities)

“Remade in Dagenham”: Ford
Üretim Hattının Semti, Kendi
Tarihini Sanatla Hatırlıyor 

Londra’nın eski sanayi bölgesi Dagenham için
uygulanan Creative Barking and Dagenham (CBD –
“Yaratıcı Barking ve Dagenham”),  İngiltere Sanat
Konseyi tarafından fonu sağlanan üç yıllık bir proje. Bu
proje İngiltere’deki eski sanayi semtleri Dagenham ve
Barking’in sanatla ilişkisinin çok düşük bir düzeyde
kaldığının bir araştırmayla bulgulanması sonucunda
ortaya çıkmış. Proje, “kültürel bağlantı sağlayıcılar” ağı
üzerine kurulu ve bu ağ, yerel düzeyden seçilip
görevlendirilen gönüllülerden oluşuyor. Bağlantı
sağlayıcılar ağı, hangi eserlerin sergileneceği konusunda
karar verici konumunda ve semt alanında icra edilen
sanatın nitelik ve kalitesini de dönüştürebilmiş durumda.
CBD’nin program direktörü Miriam Nelken süreci şöyle
tarif ediyor “Bu projede sanatın denetimcisi ve maliki işçi
sınıfından insanlar, kendi anlatılarını oluşturuyorlar ve
kendi miraslarını sahipleniyorlar. Fabrikaların
kapanmasıyla ve Barking ve Dagenham’la ilgili basında
çıkan haberlerle birlikte yerel halkta bir cesaret kırılması
söz konusu. Burada amaç, insanlara bir şeyler
yapabildiklerini, yaptıklarının önemli olduğunu ve tarihin
bir parçası olduklarını hatırlatmak.” (The Guardian)

Kent Yönetimlerine Daha
Yürünebilir Mahaller Konusunda
5 Tavsiye
Son dönemde yapılan araştırmalara göre insanlar daha
yürünebilir olan, kaldırımları ve sosyal alanları olan
mahallelerde yaşamak istiyor. Belediyeler için bunu
yaratmaya yönelik, ABD’de de uygulanan bazı yürünebilirlik
tavsiyeleri şu şekilde:
Yürüme Konusunda Denetimler: Bir alandaki altyapının
yaya güvenliği bakımından niteliğinin arttırılması için fiziksel
ortamının bir ön değerlendirilmesi yapılabilir.
Tam Donanımlı Sokaklar: “Tam Donanımlı Sokaklar –
Complete Streets” kavramı, bir sokağın tüm kullanıcılara,
yaş, yeti, seyahat biçimi konusunda ayrım yapılmaksızın
erişilebilir kılınması amacıyla tasarlanmasını öngören bir
kavram.
Yeniden Canlandırma Projeleri: Mahalle parkları bir yerin
sakinleri ve ziyaretçileri için çekim alanları olabilmektedir.
Birçok belediye, parkların birer kullanım alanı ve varış
noktası niteliği kazanması için yeniden canlandırma
uygulamaları yapıyor ve bunları bir mahallenin farklı
alanlarını birbirine bağlamak ve sıkıntılı mahalleleri
iyileştirmek için de işlevsel kılabiliyor.
Sağlıklı Koridorlar: Birçok belediye ticari niteliğe sahip
yollar üzerinde kaldırımlar ve kesişme noktalarını iyileştirme
gibi uygulamalar yaparak yayaların güvenliğini arttırıcı
önlemler alıyor.
Tüm Politikalarda Sağlığın Gözetilmesi: Yürünebilir
mahallerde yaşayan yurttaşların sağlık düzeyi genellikle
daha yüksek oluyor. Karar verme aşamalarına sağlığa
ilişkin unsurların etkin bir biçimde dahil edilmesi için kent
yönetimleri “Tüm Politikalarda Sağlığın Gözetilmesi”
yaklaşımını benimseyerek yürünebilirliğe ve yaya
güvenliğine dikkat çekiyor. (Cities Speak)

http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/aug/23/remade-in-dagenham-how-arts-celebrate-boroughs-industrial-heritage
http://citiesspeak.org/2015/08/19/on-the-move-cities-respond-to-the-demand-for-walkable-communities/
http://bettercities.net/news-opinion/blogs/robert-steuteville/21728/fitch-cities-outperform-suburbs
http://bettercities.net/news-opinion/blogs/robert-steuteville/21730/streetcars-still-engines-economic-development
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Los Angeles Belediyesi Su
Kaynağını Korumak için 96 Milyon
Plastik Top Kullandı

Los Angeles belediye yetkilileri kentin su kaynağını
korumak için cesur bir yöntem kullanıyor. 96 milyon adet
siyah renkte plastik top kullanılarak, son dört yıldır
devam eden şiddetli kuraklığın kentin su kaynaklarını
kurutmasının önüne geçilmeye çalışılacak. Su
yüzeyinde kullanılan toplar güneş ışığını ve
yosunlaşmaya neden olan UV ışınlarını ve buharlaşmayı
engelleyerek içme suyu kaynağını muhafaza edecek.
Belediye yetkilileri topların su yüzünde kalacağını ve
suya toksin salgılamadığını belirtiyor. Top uygulaması,
kentin su kaynağının korunması için ayrılan 34.5 milyon
dolar bütçeye sahip stratejinin bir parçası. (Citiscope)

Asya Kentleri Büyümeyi Karşılamak
için Dikey Yönlü Gelişiyor 

Urban Land adlı yayında çıkan bir araştırmaya göre, Asya
kentlerindeki dikey yönlü yüksek yoğunluğun nedeni
büyüme koşullarının yarattığı mecburiyet. Makaleye göre
dünyanın en yüksek binaları artık yoğunlukla Asya’da
bulunuyor. 2020 yılına kadar dünyada inşa edilecek
gökdelenlerin yüzde 70’i Çin’de inşa edilecek. Singapur
ise yatay gelişen kentler arasında. Singapur ve Hong
Kong gökdelen modeline yaratıcı biçimlerde ayak
uydurmuş durumda. Her iki kentte de, bazı kulelerin
tepelerinde bahçe ve yeşil alanlara yer veriliyor.
(Citiscope)

Duvarların Dili Yeşil Olunca…

Apple, Google, Intel ve Facebook binalarında artık
yerçekimine meydan okuyan kentsel yeşil alanlar
bulunuyor. Kent yaşamı ve kentsel tarım uygulamaları,
genç kuşağın tarımla tanışması için somut bir alan ortaya
koyuyor. ABD merkezli Ulusal Bahçecilik Derneği’nin
(National Garden Association) raporuna göre, son beş
yılda kentsel tarım uygulamalarında yüzde 29’luk bir artış
gözlendi. Dikey tarım sayesinde kent alanında yaşayan
insanlar yerel olarak üretilen taze gıdaları tüketebiliyor.
(From the Grapevine)

BM Habitat III “Urban Dialogues”
Forumunun Sonuçlarını Halk
Yorumuna Açtı 
Çevrimiçi bir platform üzerinden yürütülen üç haftalık açık
tartışmadan sonra Habitat III Sekretaryası bir hafta
boyunca halk yorumlarının alınacağı bir tartışma ortamını
devreye soktu. Urban Dialogues tartışmaları Temmuz ayı
boyunca devam etti ve 180 ülkeden 10.000 kullanıcı da
bu tartışmalarda aktif olarak yer aldı. (Citiscope)

Çin Kentlerinde Yeşil Bina Sayısı Artıyor
Çin’in fosil yakıtlarla bağının koparılmasına yönelik politikalar
sonunda meyvelerini vermeye başladı. Eco-Business.com’da
çıkan bir habere göre, Çin, yeşil binalarda dünya lideri olma
yolunda ilerliyor. Bu çevre dostu yapılar aynı zamanda çeşitli
enerji tasarrufu teknolojileri de sunuyor. Binalarda güneş
panelleri, verimli “akıllı uygulamalar” ve izolasyondaki en son
yenilikler de yer alıyor. Çin hükümeti esaslı bir biçimde yeşil
binalara yatırım yapıyor, bu konuda kent alanlarında yenileme
yapmanın yanı sıra sıfırdan yeni binalar da üretiyor. 

Çin Yeşil Bina Konseyi Başkanı Profesör Wang Youwei, yeşil binaların Çin’de tüketilen enerjinin yüzde 40’ını karşıladığını
belirtiyor. En son yayınlanan bir rapora göre, Çin’deki yeşil bina alanı 2008’den bu yana 154 kat artış gösterdi. Ayrıca,
gelecek ay Singapur’da düzenlenecek olan Uluslar arası Yeşil Bina Konferansı da yeşil bina konusunu tartışmaya açacak
bir forum niteliğinde. (Citiscope)

http://citiscope.org/citisignals/2015/la-saves-reservoir-96-million-plastic-shade-balls
http://citiscope.org/habitatIII/news/2015/08/un-opens-urban-dialogues-summaries-public-comment
http://www.fromthegrapevine.com/innovation/greenwall-vertical-gardens-aim-bring-crops-urban-centers?utm_content=buffer69e51&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://citiscope.org/citisignals/2015/green-buildings-sprouting-china-cities
http://citiscope.org/citisignals/2015/asian-cities-grow-skyward-accommodate-growth


Dünyadan Haberler

Chicago Arabaları “Bertaraf Etmek”
için Trafik Lambalarını Kaldıracak

Yüzlerce Yeni Eko-Kent Çin’in Çevre
Sorunlarını Çözebilir Mi? 

Chicago Belediyesi, cadde tasarımıyla ilgili olarak radikal
bir deneye girişti ve bu uygulamayla arabaların
ayrıcalığına bir son vermek amacını güdüyor. Plana göre,
trafik ışıkları, yol işaretleri, bordür taşları gibi tüm trafik
denetim unsurları kaldırılarak, caddelerin kullanımında
araçlar, bisikletliler ve yayalar arasında eşit bir bölüşüm
yaratılacak. Teorik olarak, paylaşımlı bir cadde
yaratılması, kullanıcıları daha dikkatli ve güvenlikli
davranmaya sevk edecek. Kent merkezindeki Argyle
Caddesi bu teorinin test uygulamasına sahne olacak.
Projenin maliyetiyse 3.5 milyon dolar. Paylaşımlı Cadde
konsepti, Belediye Başkanı Rahm Emanuel’in başlattığı
“İnsanlara Yer Açın” inisiyatifinin bir parçası. Bu inisiyatif,
Chicago sokaklarının yayalar için daha güvenli olmasını
ve dükkanların faydalanabileceği bir insan trafiği
yaratılmasını amaçlıyor. (Global Construction Review)

Çin, ardı ardına eko-kentler inşa ediyor. Yeşil etiketli ve
öncü bu yeni kentsel alanlardan onlarcası çoktan inşa
edildi ve bunlara ek olarak 200 yeni eko-kent alanı da
planlama aşamasında. Ülkede il idaresi niteliğindeki
kentlerin yüzde 80’inin gündeminde en az bir adet eko-
kent projesi bulunuyor. Önümüzdeki on yıllarda, Çin’in
yeni kent gelişim alanlarının yarısının “eko” “yeşil” “düşük
karbon” veya “akıllı” gibi ön adlarla anılması bekleniyor.
(CityMetric)

Hindistan’da 50 Yeni Güneş Kenti
için Hükümet Onayı
Hindistan’ın yeni ve yenilenebilir enerji bakanlığı,
anakent bölgesinde 3 adet olmak üzere 50 yeni güneş
kenti kurulması için önerilen nazım planı onayladı. Yeni
Delhi, Agra, Chandigarh, Gurgaon, Faridabad, Amritsar,
New Town ( Kolkata), Howrah, Madhyamgram, Kochi ve
Bhopal kentleri uygulamanın gerçekleşeceği kentler
arasında yer alıyor. (IndıaTimes)

Paris'te, Eylül'de 1 Gün Trafik
Durdurulacak
Paris'te düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında
organize edilen otomobilsizlik gününde, ambulans gibi acil
taşıtlar dışında motorlu araçların kentte gezinmesine izin
verilmeyerek Paris tamamen yayalara bırakılacak. Paris, 27
Eylül'de gün boyunca kentteki trafiği durdurarak tarihindeki ilk
otomobilsizlik gününü kutlayacak. (Forbes-Arkitera)

Otobüste Kitap Okuyanlara Ulaşım
Bedava!

Romanya'da "Travel by Book" projesi ile toplu taşıma
araçlarında kitap okuyanlara ücretsiz ulaşım hakkı
tanındı. Romanya kenti Cluj-Napoca'da, hem okumayı hem de
toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla ilginç bir
uygulama hayata geçirildi. 4-7 Haziran tarihlerinde otobüs,
tramvay gibi toplu taşıma araçlarına kitap okuyan yolculara
ücretsiz seyahat hakkı tanındı. (Good Magazine - Arkitera)

Paris ve Hamburg, İklim
Değişikliğiyle Mücadele için Araba
Trafiğini Azaltma Yolunda
Paris sakinleri bir günlüğüne arabalarını garajda
bırakarak, sürdürülebilir ulaşımda yeni bir adım atmaya
hazırlanıyor. 27 Eylül’de ilk kez gerçekleşecek
uygulamayla şehir, yayaların ve bisikletlerin
olacak. Hamburg gibi Kopenhag da 26 adet “bisiklet
otoyolu” planı ile 2050 yılına kadar karbon nötr bir şehir
hedefliyor. (Inhabitat - Gaia Dergi)

Kosta Rika’dan Özgürlük Sesleri:
Hayvanat Bahçeleri Kapanıyor
Bulunduğumuz yılın ilk gününden bu yana enerji
ihtiyacının tamamını temiz enerjiden karşılayan, avcılığı
yasaklayan ve uzun yıllar önce askeri kurumlarını
kaldıran Kosta Rika, hayvanat bahçelerinin kapatılacağını
duyurarak bir ilke daha imza atıyor. (Gaia Dergi)

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-08-24/news/65808381_1_master-plan-cities-ministry
http://www.globalconstructionreview.com/trends/chicago-remove-traffic-controls-make-c8a6r8s-move/
https://gaiadergi.com/paris-ve-hamburg-iklim-degisikligiyle-mucadele-icin-araba-trafigini-azaltma-yolunda/
https://gaiadergi.com/kosta-rikadan-ozgurluk-sesleri-hayvanat-bahceleri-kapaniyor/
http://www.citymetric.com/skylines/can-hundreds-new-ecocities-solve-chinas-environmental-problems-1306
http://www.arkitera.com/haber/25371/paris-eylulde-1-gun-trafigi-durduracak
http://www.arkitera.com/haber/25374/otobuste-kitap-okuyanlara-ulasim-bedava
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Danimarka’nın İlk LGBTİ Huzurevi
Hizmete Açılıyor

Feministler Paris'te Gece
Operasyonuyla 200 Sokağın Adını
Değiştirdi

Kopenhag’ın Nørrebro bölgesinde bulunan Slottet yaşlı
bakım evi, bu hafta şehrin geri kalanı Kopenhag Gurur
(Copenhagen Pride) altında gey haklarını savunurken,
Danimarka’nın ilk yaşlı homoseksüeller, biseksüeller ve
trans bireyleri için bakım evine dönüştü. Slottet’in yaşlı
LGBT bireylerinin konaklayabilmesi ve hayatlarının altın
yaşlarında gerçek kimliklerini saklamadan
yaşayabilmeleri için hedeflenen bu plan ilk olarak kasım
ayında duyuruldu. Kopenhag Belediye Başkan Vekili
Ninna Thomsen, çarşamba günü Slottet’in açılışına katıldı.
Bu yeni LGBTİ bakım evinin şehrin geniş kapsamlı
amaçlarından biri olmasının sebebini yerleşik insanların
hoş karşılandıklarını hissetmelerini sağlamak olduğunu
açıkladı. Thomsen’ın Out & About‘a yaptığı açıklama ise:
“Yaşlı insanların cinsel kimliklerini ve cinselliklerini
göstermeleri hakkında endişelenmemeleri çok önemli.
Sanırım bu yeni gökkuşağı profili onlara destek vererek
yardımcı olacak. Unutmamalıyız ki bu insanlar kabul
görmek için gerçekten savaş vermiş olan bir
nesil.” Slottet’ın yeni LGBTi profilini benimsemesine
rağmen hâlâ her türlü cinsel yönelimi olan kişilere açık.
(The Local - Gaia Dergi)

Fransa'nın başkenti Paris'te dün gece feminist dernek
'Osez le feminisme' üyeleri 200 sokağa verilen erkek
isimlerini kadın isimleriyle değiştirdi. 2009 yılında kurulan
dernek, eylemin amacını Paris'in kadın Belediye Başkanı
Anne Hidalgo'ya Paris'te sokak isimlerinde kadınların
olmadığını göstermek olarak açıkladı. Dernekten yapılan
açıklamada Paris'teki sokak isimlerinden sadece yüzde
2,6'sına kadınların isminin verildiği belirtildi. Açıklamada
bir sokağa ismin verilmesinin onurlandırma amacı taşıdığı
hatırlatılarak, "Neden sadece bu ayrıcalığı erkeklere
tanıyoruz. Önemli insanlar arasında sadece yüzde 2'lik mi
kadın bulabiliyoruz?" sorusu yöneltildi. (BirGün)

Whatsapp'la Belediye Yöneten
Başkana Soruşturma
Brezilya'da bir kasabanın belediye başkanı eğitim
sisteminden para zimmetine geçirmek ve belediyeyi uzaktan
WhatsApp mesajlarıyla yönetmekle suçlandı.
Savcılar 25 yaşındaki Belediye Başkanı Lidiane Leite'nin
Maranhao eyaletinin başkentinde lüks içinde yaşadığını iddia
etti. (BBC Türkçe)

Yenilenebilir Enerjide Her Araştırma
Bir Devrim: İrlanda, Çimlerden Enerji
Üretecek
İrlanda’da Barrow Nehri’nin kıyısındaki verimsiz
topraklarda yetiştirilecek çimlerle, hem elektrik üretilecek
hem de karbondioksit depolanacak. Avrupa genelinde
yürütülen bir araştırma projesinde bilim insanları, Barrow
Nehri kıyısındaki bu topraklar ve üzerinde büyüyen
çimlerin bir enerji devriminde önemli rol oynayacağı
fikrindeler. Araştırmacılardan John Finnan, Myscanthus
bitkisinin alternatif enerji üretimi için ideal; biyokütle
üretme kapasitesinin çok geniş olduğunu ve az enerji
tüketerek çok fazla biyokütle üretebildiğini söylüyor. Ayrıca
doğal bölgesi Asya ve Afrika’da olan bu çim türü, verimsiz
topraklarda verimli topraklarda olduğundan daha fazla
biyokütle üretimine uygun. (Gaia Dergi)

Çin'de Yılda 1 Milyon 600 Bin Kişi
Hava Kirliliğinden Ölüyor
Çin'de çevre kirliliği dehşet verici boyutlara ulaştı. Dünyanın
en kalabalık ülkesinde her yıl 1 milyon 600 bin kişi hava
kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan dolayı hayatını
kaybediyor. (Yapı.Com.Tr)

https://gaiadergi.com/danimarkanin-ilk-lgbti-huzurevi-hizmete-aciliyor/
http://www.birgun.net/haber-detay/feministler-gece-operasyonuyla-200-sokagini-adini-degistirdi-87663.html
https://gaiadergi.com/yenilenebilir-enerjide-her-arastirma-bir-devrim-irlanda-cimlerden-enerji-uretecek/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150831_whatsapp_baskan?ocid=socialflow_twitter
http://www.yapi.com.tr/haberler/cinde-yilda-1-milyon-600-bin-kisi-hava-kirliliginden-oluyor_133434.html
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Tükettiğinin 4 Katı Enerji Üreten
Ekokent: Güneş Gemisi

Taşıtlara Yeni Alternatif: Güneş
Enerjisiyle Çalışan ELF’ler

Güney Almanya’nın en ılık, en güneşli kabul edilen ve
güneş enerjisinin nimetlerinden de olabildiğince
faydalanan Schlierberg bölgesinde, güneş mimarı Rolf
Disch tarafından sürdürülebilirlik esaslarına göre 2004
yılında kurulan, ödüllü güneş kenti ekoloji harikası kabul
ediliyor. Freiburg şehrinin güneyindeki güneş yerleşkesi ve
ticari kompleks, Güneş Gemisi (Sonnenschiff), bölge
sakinleri kadar ziyaretçileri de ağırlıyor. Olağanüstü ifade
edilen, işlevsel, ekonomik, ekolojik ve estetik Güneş
Gemisi; mimarisi, estetiği ve ekonomik yenilikleri ile çok
sayıda ödül aldı. Freiburg şehri, uzun zamandır doğal
kaynakları ve çevreyi koruma çabalarıyla tanınıyor. Şehir,
1992’de “Almanya’nın Ekolojik Başkenti”, 2004 yılında
“Sürdürülebilir Şehir” ve birkaç kere de “Milli Güneş Ligi”
olmak üzere birçok çevre ödülü aldı. (Gaia Dergi)

Dünyanın en verimli taşıtı olarak tanımlanan ELF, güneş
enerjisi ve pedal gücüyle çalışan bir üç tekerlekli bisiklet.
Organic Transit’in bu tasarımında tek, iki ve üç kişilik
model seçenekleri mevcut. İnternet sitelerinde yer alan
bilgilere göre yaklaşık 3 bin km için 5 litre yakıt değerinde
enerji harcıyor. Kanunen bisiklet kategorisinde
bulunduğundan bisiklet yolları, parklar ve kaldırımlar için
uygun. Üstelik ehliyet, sicil ve sigorta gibi işlemlerde de
uğraşmanıza gerek yok. (Gaia Dergi)

Çatılarımız Birer Kamusal Alana
Dönüşebilir Mi?

Jwilly New York City’deki yapıların çatıları
fotoğraflayarak flickr hesabı üzerinden paylaşıyor.
Kişisel bir merak üzerine bu seriyi yapmaya başlayan
Jwilly paylaşımlarını kimi zaman hayretle, kimi zaman
da kıskançlığını saklamaya çalışmadan duygusal
ifadelerle yapıyor. Her ne kadar arşivdeki kullanımlar
özel mülk örnekleri olsa da, fotoğraflar
apartmanlarımızın çatılarının da farklı yöntemlerle belki
daha imece usulü yöntemlerle kullanıma
açılabileceğini hatırlatıyor. (Kot Sıfır)

Güneş Enerjisiyle Çalışacak İlk
Havaalanı

Hindistan tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk
havaalanını hayata geçireceğini duyurdu. Cochin
Uluslararası Havaalanı'nın enerji sistemi, 46 binden fazla
güneş paneliyle yenilenecek. (Yapı.Com.Tr)

https://gaiadergi.com/tasitlara-yeni-alternatif-gunes-enerjisiyle-calisan-elfler/
http://kot0.com/catilarimiz-birer-kamusal-alana-donusebilir-mi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/iste-gunes-enerjisiyle-calisacak-ilk-havaalani_133551.html
https://gaiadergi.com/tukettiginin-4-kati-enerji-ureten-ekokent-gunes-gemisi/
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Meksika'da Otomobil Yoğunluğunu
Azaltan bir Şehir Koridoru Projesi

Brezilya'nın Küçük Ama Akıllı Kenti

Meksika'nın başkenti Meksiko şehrinin tarihi ve işlek
caddelerinden Chapultepec için planlanan rekreasyon
alanı cadde için çok işlevli bir koridor öneriyor. Meksikolu
mimarlık ofisi FR-EE'nin hazırladığı rekreasyon projesi,
şehir merkezini Chapultepec Parkı'na bağlayan ve şehrin
tarihinde önemli yere sahip olan Chapultepec Caddesi'ni
yeniden şekillendiriyor. Proje otomobil akışının yoğun
olduğu caddeyi yayaların ve bisikletlilerin de rahatça
kullanabileceği karma kullanımlı bir şehir koridoruna
çevirmeyi amaçlıyor. (Yapı.Com.Tr)

Brezilya'nın ilk akıllı kenti Águas de São Pedro, 3000
kişilik nüfusa sahip küçük bir belediye. Kent şu anda bir
teknoloji üssüne dönüştürülüyor. Eğitimden sağlığa,
güvenlikten turizme kentin her alanda gelişimi için
geliştirilen teknolojiler arasında sensörler ve biyometrikler
bulunuyor. Águas de São Pedro, São Paulo'ya 187 km
uzaklıkta. Belediye, akıllı kent uygulaması için Çinli
Huawei, Brezilyalı Telefónica Vivo gibi şirketlerle anlaşma
imzaladı. Şirketler kente ücretsiz hizmet  sağlarken, kendi
hizmetlerinin tanıtımını buradan yapma fırsatı elde ediyor.
Uygulamalar 2013 yılında start verdi. Bugün ise kentte
yaşayan yurttaşlar mobil uygulamalar üzerinden belediye
yetkilileriyle iletişim kurabiliyor veya park yerlerinin dolu
olup olmadığını kontrol edebiliyor. Yüksek teknolojiye
sahip sokak ışıklandırmaları enerji tasarruflu olarak
çalışıyor. Tıbbi raporlar artık dijital ortamda veriliyor ve bu
verilere yurttaşların parmak iziyle ulaşılabiliyor.
Teknolojiden devlet okullarında öğrencilerin tablet
kullanımıyla fayda sağlanıyor. (Citiscope)

İlhamını Bilimkurgudan Alan Mini
Kent Kitaplıkları

Little Free Library
adlı bir inisiyatif,
ilginç tasarımlarıyla
içinde ücretsiz
kitapların yer aldığı
kamusal kitaplıklar
üretiyor.
(Shareable)

Dubai'nin Palmiyeleri Ücretsiz Wi-
Fi ve Telefonlar için Şarj Olanağı
Sunuyor

Dubai'de palmiye ağacı biçiminde üretilen istasyonlarda
akıllı telefonları ve tabletleri şarj etmek mümkün. Bu
noktalar aynı zamanda Wi-fi bağlantısına, serinletme
özelliğine ve dokunmatik ekranlara sahip. (Citiscope)

http://citiscope.org/citisignals/2015/brazils-first-smart-city-tiny-tech-marvel
http://www.arkitera.com/haber/25348/chapultepec-kultur-koridoru-projesi
http://www.shareable.net/blog/9-incredible-sci-fi-inspired-little-free-libraries
http://citiscope.org/citisignals/2015/dubais-smart-palms-charge-phones-and-offer-free-wi-fi


Telefon : (0216) 411 48 33
(0216) 411 48 34

Adres: Bayar Caddesi, 19 Mayıs Mahallesi
Sultan Sokak No: 18 KADIKÖY /

İSTANBUL
Posta Kodu: 34736

akademi@kadikoy.bel.tr


