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Danıştay, Beyoğlu İmar
Planlarının İptal Kararını Bozdu!

Danıştay 6. Dairesi, Taksim’e Topçu Kışlası
yapımının önünü açan kararının ardından, Taksim’e
cami ve Galatasaray katlı otoparkı gibi projelere
dayanak oluşturan Beyoğlu imar planlarının iptaline
ilişkin kararı bozdu. Danıştay 6. Dairesi aynı kararı
“Taksim yayalaştırma projesi” için de vermişti.
Geçtiğimiz günlerde iptal kararını bozan
mahkemenin gerekçesi yine aynıydı: “‘Bilirkişi
raporunun bilimsel veriler içermiyor.”
http://www.sendika1.org/2015/07/danistay-beyogluimar-planlarinin-iptal-kararini-bozdu/

Taksim Dayanışması’ndan Gezi
Açıklaması: Aklınızdan Dahi
Geçirmeyin!

Danıştay’ın Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılması ve
ağaçların kesilmesi projesinin iptal edilmesine dair
geçen yıl verdiği kararı oyç okluğuyla kaldırmasının
ardından TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Şubesi’nde açıklama yapan Taksim
Dayanışması’ndan karar mercilerine mesaj var:
“Aklınızdan dahi geçirmeyin!”
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/07/16/taksimdayanismasindan-gezi-aciklamasi-aklinizdan-dahigecirmeyin/

Belediye’nin İmar Mesaisi... İşte O Raporların Ay Ay Dökümü
TBMM’den sonra 2’nci büyük parlamento sayılan İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tatile girdi. İBB Meclisi’ne
son bir yılda 2376 teklif rapor geldi. Bu rakamın bin 734’ü İmar
Komisyonu’na sevk edildi.

TBMM’den sonra 2’nci büyük parlamento sayılan İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tatile girdi. İBB Meclisi’ne
son bir yılda 2376 teklif rapor geldi. Bu rakamın bin 734’ü İmar
Komisyonu’na sevk edildi.
İBB Meclisi’nde yılın son toplantıları bu ay gerçekleşti. Bayram
tatilinden dolayı sadece 3 gün süren toplantılarda 189 teklif
rapor geldi. Bu raporların 107’si İmar Komisyonu’nda
incelendi. CHP Grubu 40’ına ret oyu kullandı.

‘Kişiye özel çalıştılar’
İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ bir yılı
gazetemize yorumladı: “İBB Meclisi’ni bir barometre
olarak düşünürsek, belediyenin sadece şirket ya da
kişiye özel plan değişikliklerinde başarılı olduğunu
görüyoruz. İstanbul’u yöneten zihniyetin önceliğinde,
2004-2015 yılları arasındaki alışkanlıklarında bir
değişiklik yok. Parsel bazında plan değişiklikleri ile
İstanbul’un dokusunun bozulduğu, 11 yıldır bir ders
alınmadığını rakamlardan anlaşılmaktadır. Adeta
çağdaşlığı ne kadar çok beton atarsak o kadar
çağdaşız boyutuna getirdiler. Araç yolları etrafındaki
halk tarafından kullanılması mümkün olmayan pasif
yeşil alanları ‘yeşil alan metrekare olarak çoğalttık’
diye halka sunmaktadırlar. Yeşil alanların azlığının
en güzel örneği ise hafta sonları çocuk parklarının
adeta piknik alanına dönmesidir.”
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/325327/Be
lediye_nin_imar_mesaisi..._iste_o_raporlarin_ay_ay
_dokumu.html
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3. Köprü Planı İBB Meclisi’nden
Geçti
SARIYER ve Beykoz gerigörünüm ve etkilenme
bölgesinde yer alan 3. Köprü’nün bağlantı yolları ile
ilgili imar planı değişikliği, İstanbul 8. İdare
Mahkemesi’nin iptal kararının ardından İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29565626.asp

Tarihi Yarımada'da 'Trafik'
Tehlikesi Bitti, 'Konut' Tehlikesi
Sürüyor!
Tarihi Yarımada'da İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin
verdiği karar tartışılmaya devam ediyor. Tarihi
Yarımada'da yapılmak istenen trafik düzenlemesini
uygun bulmayan mahkeme arkeolojik verileri ve
siluetin korunması konusunda olumlu adımlar attı.
Ancak binaların ihyası ve bodrum kat uygulaması
konusundaki karar büyük riskler içeriyor.
http://www.radikal.com.tr/cevre/tarihi_yarimadada_tr
afik_tehlikesi_bitti_konut_tehlikesi_suruyor1398315

Ankapark'a Danıştay'dan Ret
Danıştay, AOÇ arazisi içinde Ankapark yapımına da
olanak tanıyan "Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat
Bahçesi Yenileme Alanı"na ilişkin iki Bakanlar Kurulu
kararını iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek, 30 Mart yerel seçimlerinden
önce "En büyük projem" diye sunduğu Ankapark'ın
Avrupa'nın en büyük temaparkı olacağını öne
sürmüştü.
http://www.radikal.com.tr/cevre/ankaparka_danistayd
an_ret-1403179

Yorum] 3. Havalimanı Korsan mı?
Dünya Bankası Bilmiyor!..
Mustafa Sönmez
[

Dünya Bankası, Türkiye’nin aynı zamanda Avrupa ve
Orta Asya bölgesindeki en büyük 5 kamu-özel sektör
ortak yatırım projesine ev sahipliği yaptığına dikkat
çekiyor ve şu ifadelere yer veriyor;
“Türkiye, 17 yeni projesiyle ikinci en yüksek yatırım
hacmini elde etti. Hükümetin 2008 yılındaki önemli
reformları, Türkiye’deki enerji yatırımlarını etkilemeye
devam ederken, 3 büyük ölçekli özelleştirme
gerçekleştirildi. 4,3 milyar dolar değerindeki
Kemerköy ve Yeniköy termik santralları, 1,1 milyar
dolar değerindeki Yatağan Termik Santralı ve 350
milyon değerindeki Çatalağzı Termik Santralı. Buna
ilaveten, 2,9 milyar dolar değerindeki 3. Boğaz
Köprüsü ve 1,1 milyar değerindeki Salıpazarı Limanı
gibi ulaştırmaya yönelik projeler, Türk yatırımlarını
daha da artırdı.”
Peki 3. Havalimanı nerede? Böyle bir proje yok.
Dünya Bankası, PPI modeliyle en büyük havaalanı
projesinin Brezilya’da yapıldığını bildiriyor bize. Rio
de Jenerio Airport’un proje bedeli 10,5 milyar dolar
ve Odebrecht S.A(531 Brezilya), Changi Airports Int
pte Ltd Singapur) başlıca üstleniciler.
3. Havalimanı yer seçimi açısından sorunlu.Yeri
bataklık, üstelik İstanbul Çevre Planı’na aykırı bir
yatırım, hukuki sorunları büyük. Dahası, üstlenicileri
sorunlu. RTE ile 17-25 Aralık soruşturmalarına konu
olmuş isimler. En önemlisi 10 milyar avroyu aşkın
finansman için bu kadar soru işaretli projeye gerekli
krediye doğru dürüst hiçbir banka ilgi göstermemiş.
Taahhüt edilen arazi, öngörülen projenin kat kat
üstünde. Çok soru işareti taşıyor.
Bütün bunları yakından izleyen Dünya Bankası,
projeyi PPI listesine almayacak kadar sorunlu
görüyor olabilir mi? Başka türlü neden görmezden
gelsin, yokmuş gibi davransın?
Bu tuhaflığı, kim, nasıl açıklayabilir acaba?
http://www.birgun.net/haber-detay/3-havalimanikorsan-mi-dunya-bankasi-bilmiyor-85015.html

Erdoğan'ın da Tatil Yaptığı Urla Villalarına Yürütmeyi Durdurma Kararı!
Danıştay, AOÇ arazisi içinde Ankapark yapımına da olanak
tanıyan "Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme
Alanı"na ilişkin iki Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 30 Mart yerel
seçimlerinden önce "En büyük projem" diye sunduğu
Ankapark'ın Avrupa'nın en büyük temaparkı olacağını öne
sürmüştü.
http://www.radikal.com.tr/cevre/ankaparka_danistaydan_ret1403179
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Acele Kamulaştırma, Ulus için
Yıkım Kararıdır"

Uşak'ta 450 Milyon Liralık Kentsel
Dönüşüm Çalışması

"

Ulus tarihi kent merkezinde yürütülen yenileme alanı
projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından acele kamulaştırılacak bazı taşınmazlara
ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de
yayımlandı. Birgün Gazetesi'nin haberine göre, tarihi
kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında
kalan, 11 parsel ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
kapsamında kalan parsellerin acele kamulaştırılması
kararlaştırıldı.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş
Candan, “Ulus’ta acele kamulaştırılacak durum yok.
Yangından mal kaçırırcasına alınan bu acele
kamulaştırma kararı hukuk dışıdır. Dava sürecimiz
devam ederken alınan bu acele kamulaştırma kararı,
Ulus için yıkım ve talan kararıdır” diye konuştu. Candan,
Ulus’taki acele kamulaştırma kararını yargıya
taşıyacaklarını söyledi.
http://www.yapi.com.tr/haberler/acele-kamulastirmaulus-icin-yikim-kararidir_132929.html

Yaşlanan AVM'ler Batıyor"

"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, eski
Tabakhane bölgesinde devam eden kentsel dönüşüm
projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Şehir
merkezlerinde yüksek mimari projeler yerine yatay
mimari projeleri uygulamaya başladıklarını dile getiren
Turan, Uşak'taki projenin de bu anlamda örnek
olduğunu, 2015 yılında 50 bin konut inşa edeceklerini,
bu konutların yüzde 40'ının kentsel dönüşüm projeleri
kaynaklı olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. Turan,
TOKİ konutlarının yüzde 85'inin orta ve dar gelirlilere
yönelik olduğunu, bundan böyle emeklilere yüzde 2025 öncelik kontenjanı ayıracaklarını belirtti.
http://www.yapi.com.tr/haberler/usakta-450-milyonliralik-kentsel-donusum-calismasi_132918.html

Yassıada'da Otel ve Kongre
Merkezi İçin Çalışmalar Başladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkan
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enilenmeyi
bekleyen 83 AVM olduğunu söyleyerek, “Yaşlanan her 5
AVM’den 1’i batıyor” uyarısında bulundu. Perakendeciler ise,
“Yenilenenler kurtarır” diyor.
AVM yapımının her sermayesi olanın yapacağı iş olarak
görülmesinin hem esnaf ve sanatkara hem de milli sermayeye
zarar verdiğini açıklayan Palandöken, “Bazı bölgelerde AVM
enflasyonu başladı. Bu güne kadar 47.5 milyar liralık yatırım
yapılmış. Sayı olarak ilk sırada yer alan İstanbul’da, 2009
yılında 40 olan AVM sayısı bugün 103 adet. 2018 yılına kadar
açılacak 31 yeni AVM ile sayı 134 olacak” diye konuştu.
Palandöken, “Büyük şehirlerdeki yoğunlaşma artık birbirine
zarar verir durumda. Mantar gibi AVM bitiyor her yerden” dedi.
http://www.yapi.com.tr/haberler/yaslanan-avmlerbatiyor_132909.html

1970’te arkeolojik sit alanı olan Yassıada’nın tarihi sit
statüsü 2012’de kaldırılarak otel ve kongre merkezi
yapılması kararı alınmıştı. Karar sonrası beklenen oldu.
Adnan Menderes ve arkadaşlarının tutuklu kaldığı
bloku yıkan dozerler 4. yüzyıldan kalma mahzen ve
kiliseyi de harap etti.
http://www.yapi.com.tr/haberler/yassiadada-otel-vekongre-merkezi-icin-calismalar-basladi_132927.html

İstanbul’un Üçüncü Havalimanı Sigortalandı
İstanbul’un 3’üncü Havalimanı Projesi, inşaat riskleri, üçüncü şahıs mali mesuliyet ve
kar kaybı kapsamında Finansbank aracılığıyla Sompo Japan Sigorta tarafından
2018’in Kasım ayına kadar güvenceye alındı.
http://www.yapi.com.tr/haberler/-istanbulun-ucuncu-havalimanisigortalandi_132885.html
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Susuz Bırakacak Proje ‘Kaçırıldı’
Antepli SANKO Holding’in Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi
sınırlarında, Harmanlı beldesine kurmak istediği termik
santralın atık kül depolama tesisleri, Antep’i susuz
bırakacak. Antep’in içme ve kullanma suyunu kirletecek
bu proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su
ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) arasındaki bürokrasi
çarkında unutturuldu. Görmezden gelinen atık tesisine
dikkati çeken ise santral projesinin onaylandığı nazım
ve uygulama imar planlarına dava açan Gölbaşı Çevre
ve Doğa Koruma Derneği oldu.
http://www.birgun.net/haber-detay/susuz-birakacakproje-kacirildi-85401.html

Validebağ Korusu'na Yapılan
"TOMA'lı Cami" Açılıyor

Spine Towers’a İmara Aykırılıktan
Rekor Para Cezası: 1 Milyon TL!

SOMA’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden
ocağının sahibi Soma Holding’e ait Tilga Madencilik ve
Sınai Yatırımlar A.Ş. tarafından inşa edilen Spine
Towers’a Sarıyer Belediyesi’nin “mimari projeye
aykırılıklar” nedeniyle 1 milyon 83 bin TL para cezası
kestiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın Spine Towers
inşaatına göz yumarak imar kirliliğine neden olmakla
suçlanan Sarıyer ve Şişli Belediye Başkanlarıyla 8
belediye yöneticisi hakkında yaptığı ön incelemeden
ise “Soruşturma izni verilmemesi” kararı çıktı. İBB’nin
CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın Soma Holding
yönetimi ve kamu görevlileri hakkında imar kirliliğine
neden olmaktan savcılığa yaptığı suç duyurusuyla ilgili
de takipsizlik verilmişti.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29580267.asp

Validebağ Korusu'na, Üsküdar Belediyesi tarafından
imar planlarında usulsüzlük yapılarak inşa edilen cami,
yarın ibadete açılıyor. Caminin hukuksuz olarak inşa
edildiği ve Koru'nun imara açılmasının bir adımı olduğu
gerekçesiyle bölge sakinleri caminin yapımına karşı
çıkmıştı. Validebağ Savunması adıyla örgütlenen
Üsküdarlıların eylemleri dolayısıyla cami inşaatı çevik
kuvvet ve TOMA eşliğinde sürdürülmüştü.

Erdoğan’ı ‘Küstüren’ Müteahhitten
‘Barışma’ Hamlesi: Okulunu
‘Bedelsiz’ Yapacak

http://ilerihaber.org/validebag-korusuna-yapilan-tomalicami-aciliyor/18740/

Maslak 1453 Şantiyesinde İş Cinayeti
Ağaoğlu Grubu, TOKİ ve Emlak Konut GYO’nın
gerçekleştirdiği Maslak 1453 şantiyesinde bir işçi iş
cinayeti sonucu hayatını kaybetti.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, işçinin 7. kattan
düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Meclis, işçinin
ismine ulaşamadıklarını bildirdi.
Maslak 1453 ile ilgili daha önce her üç günde bir iş
kazasının yaşandığı dile getirilmiş, daha önce de iş
cinayeti meydana gelmişti.
http://www.sendika1.org/2015/07/maslak-1453santiyesinde-is-cinayeti/

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu
İstanbul İmam Hatip Lisesi, 16:9 kulelerini traşlamayıp
Erdoğan’ı küstüren liseden sınıf arkadaşı Mesut Toprak
tarafından ‘bedelsiz’ olarak yıkılıp yeniden
yapılacak. Erdoğan’ın 1973’te mezun olduğu istanbul
İstanbul İmam Hatip Lisesi, bina ve bahçe kullanımı
açısından artık ihtiyaca cevap vermediği gerekçesiyle
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Fatih’teki
bulunan lisenin 5 bin 124 metrekarelik arsası İlim
Yayma Vakfı’na aitti. Arsayı devralan belediye,
Başakşehir’deki 16 bin 692 metrekarelik iki arsayı okul
yapımı için vakfa tahsis etti.
http://www.diken.com.tr/erdogani-kusturenmuteahhitten-barisma-hamlesi-okulunu-bedelsizyapacak/

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Yorum] Kocaeli'de Hangi Taşı Kaldırsan Altından Kirlilik Çıkıyor!
- Hasret Gültekin KOZAN
[

Bir şehir düşünün, sanayisi geliştikçe, buna bağlı olarak doğası da bir o kadar hızlı kirlensin ve yaşanmaz hale bürünsün.
Bu duruma en iyi örnek Kocaeli olacaktır. Dilovası halkı, sanayiden kaynaklanan daralmanın da etkisiyle boğulmak üzere.
Kanser oranlarının son yıllarda katlanarak arttığı bölgede, bu da yetmezmiş gibi Evsel Katı Atık Tesisi’nin kötü yokuşu ile
yaşamak zorunda olan vatandaşlar en son İZAYDAŞ’a ait olan tesisin önünde 3 gün, 3 gece yatıp kalktı. 3 günün
sonrasında kazanan Dilovalılar, şimdi bölgeyi yaşanmaz hale getiren diğer tesisler için mücadele edecek.
Körfez’de büyük tehlikelere sebep olacağı ve çevreye zararı dokunacağı gerekçesiyle yaşam savunucularının başlattığı
yargı maratonu şimdi de AYM ile devam edecek. Yargı kararlarına rağmen yapımına devam edilen Dubai Port Limanı’na
karşı verilen mücadele, bakalım nasıl bir boyut alacak. Yaşam savunucuları, hazırladıkları başvuru dosyanın bir nüshasını
AYM’ye iletilmek üzere, 10 Temmuz’da Milas 1. Asliye Hukuk Mahkemesine teslim etti. Dilekçe sahipleri, Anayasa
Mahkemesinden sonraki adımın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olduğunu, mücadelelerinin Kocaeli’nin geleceği
adına yapıldığını dile getirdi.
İzmit Körfez’inde son haftalarda yaşanan ALG patlamasına (yaz aylarında sudaki organik maddeleri hızla tüketen ufak
mikroorganizmaların çoğalıp sanki suya boya atılmış gibi bir şekilde görünmeleri) bağlı olarak meydana gelen denizin
kırmızı renge bürünmesiyle ilgili çeşitli kurumlardan açıklamalar geldi. Körfez’de denize girilecek bölgelerin sayısı bir elin
parmağını geçmezken, bir süredir yaşanan kirlilik karşısında Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Kocaeli Şubesi bir açıklama
yaparak, “Körfez’e ayağınızı sokmayın” demişti. Buna cevaben Büyükşehir Belediyesi ise, “Gönül rahatlığıyla
yüzebilirsiniz” açıklaması yaptı.
http://www.evrensel.net/haber/256870/kocaelide-hangi-tasi-kaldirsan-altindan-kirlilik-cikiyor

Türkiye’nin Maldivleri
Keşfedilmeden Yok Olacak!

Magnezyum yüklü bembeyaz kumsalıyla Maldivleri
aratmayan Türkiye’nin en derin gölü Salda, baraj
tehdidiyle karşı karşıya. Burdur’un Yeşilova ilçesinde
bulunan Salda Gölü’nü besleyen tek su kaynağı olan
Düden Çayı’na DSİ tarafından sulama amaçlı gölet
yapılmak isteniyor. Bölgedeki göllerde uzun yıllardır
bilimsel araştırmalar yürüten Yard. Doç Dr. Erol Kesici,
2015 yılı yatırım programına alınan ve ihale aşamasında
olduğu öğrenilen göletin yapılması durumunda, dünyanın
en güzel göllerinden biri olan Salda’nın geleceğinin
tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Cudi’den Avşa’ya
Türkiye’nin Ciğerleri
Yandı: 150 Futbol
Sahası Kadar Alan
Kül Oldu

Trakya'da Taş Ocakları Yaşamı
Tehdit Ediyor

Kırklareli'nin en büyük sorunu olan taş ocakları,
çevredeki içme suları dahil yöreye yaydığı sağlığı tehdit
eden kimyasal miktarı yüksek zehirli sular, bölgeyi ve
bölge insanının yaşamını tehdit ediyor.
aş Ocakları açılmadan önce yeşilliğin hakim olduğu
dağlardan gelen berrak içme suyu İstanbul dahil
bölgedeki birçok kasaba ve köye ulaşarak insanların
içme suyu ihtiyacını gideriyordu. Yıldız Dağları'ndan ve
yeraltı kaynaklarından gelen temiz içme suyu, taş
ocakları'nın faaliyete geçmesi sonrası hızla kirlenmeye
başlamış durumda.
http://ilerihaber.org/trakyada-tas-ocaklari-yasami-tehditediyor/19187/

Türkiye genelinde sıcaklıkların yükseldiği son günlerde orman yangınları da iyice artarken
Cudi’den Avşa’ya kadar en az 150 hektarlık alan kül oldu. Ramazan Bayramı tatilinin ilk
günü Cudi dağında başlayan yangın, ancak üç gün sonra kontrol altına alındı. Havan atışı
sonrasında başlayan yangına devletin müdahalesi yeterli olmadı. Yakında bir baraj
olmasına rağmen havadan helikopterle müdahale edilmeyen yangın, halkın çabalarıyla
söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 futbol sahasına denk gelen 100 hektarlık alanın
etkilendi.
http://www.diken.com.tr/cudiden-avsaya-turkiyenin-cigerleri-yandi-150-futbol-sahasi-kadaralan-kul-oldu/

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Çanakkale'de İki Termik Santrale
Daha ÇED İzni

8 Bin Nüfuslu Beldeye 5'inci Termik
Onayı

Çanakkale'de 4 termik santral faaliyet gösterirken ikisi
için daha Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu
raporu verildi. Yeni rapor verilen termik santrallerden
biri, endemik bitki merkezi olan Kaz Dağları Milli Parkı
sınırında yapılacak. İnşaatı devam eden ve izin
verilenlerle birlikte sayı 15'e çıkacak.

Zonguldak'ın Çatalağzı Beldesi'nde faaliyet gösteren 3
termik santral ve yapımı süren 1 termik santrala tepkiler
sürerken, 5'inci santrale de onay verildi. Çevre
savunucuları, beldenin termik cehennemine
dönüştürüldüğünü söyledi.

http://www.yapi.com.tr/haberler/canakkalede-iki-termiksantrale-daha-ced-izni_132837.html

http://www.birgun.net/haber-detay/8-bin-nufuslubeldeye-5-inci-termik-onayi-85004.html

Yorum] Amerikalılar Dört Yılda 250 Barajı Yıktı - Yusuf Yavuz

[

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen HES projeleri, her geçen gün vadilerdeki yaşam savaşını törpülüyor. Hukuk
ihlalleri, rüşvet çarkları, çantacılar, simsarlar, lisans devirleri ve planlama hataları yüzünden ortaya çıkan tablo tam bir
rezalet boyutunda. Dört bir yanıyla çürüme belirtileri gösteren sektörden yükselen kokular yakın gelecekte daha net
ortaya çıkacak.
Ancak Türkiye’nin her konuda kendisine model aldığı ABD,
barajlar konusunda geçtiğimiz günlerde ülke tarihinin en
önemli dönüm noktalarından birini yaşadı. Washington
yakınlarında bulunan 33 metre yükseklikteki Elwha
barajının geçtiğimiz haftasonu adeta törenle yıkılması,
Amerikalıların akarsuların yönetimi yönünde bir kaç yıldır
gerçekleştirdikleri geniş çaplı değişimin son adımı olarak
yorumlandı.
https://gazeteciyazaryusufyavuz.wordpress.com/2014/05/08
/amerikalilar-dort-yilda-250-baraji-yikti/

Emlak Piyasası Haberleri

Binaları "İyileştiriyoruz"

Mart 2017'de ilk aşaması sona erecek olan Build Upon
projesi kapsamında, mevcut binaların AB Horizon 2020
hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi
amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor.
Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 14
ülkenin (İspanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda,
Slovakya, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Letonya,
İsveç, Romanya, Slovenya, Türkiye) yeşil bina konseylerinin
ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon projesi, Mart
2015'te Londra'da organize edilen ve her ülkeden konsey
yetkililerinin katıldığı lansman toplantısı ile başladı.
http://www.yapi.com.tr/haberler/binalariiyilestiriyoruz_132900.html

Seçim Süreci Nedeniyle Yatırımcılar
Bekleme Politikası İzledi"
"

2014 yılının ilk 6 ayına oranla, 2015 yılında sektörde yüzde
20’lik bir artış olduğunun altını çizen Keller Williams Türkiye
Ülke Direktörü Emre Erol; “Seçim süreci sebebiyle bekle gör
politikası izleyen yatırımcılara rağmen rakamlar gösteriyor ki
mayıs ayında kısmen düşen satışları haziran ayında artan
bir ivme kazandı. Haziran ayında 2015 yılının ocak ayına
oranla yüzde 28’lik bir artış yaşandı ve 2015 yılındaki
toplam satışın yüzde 17’si ise Haziran ayında gerçekleşti.
Bu durum gösteriyor ki yatırımcılar gayrimenkulü güvenli
liman olarak görmeye devam ederek, yatırımlarını
gayrimenkul alanında değerlendirdi. 2015 yılının ilk altı
ayını ele alırsak her ay bir önceki aya göre konut satışın
arttığını görüyoruz, bu artışın ise yıl sonuna kadar devam
edeceği görüşündeyiz” dedi.
http://www.yapi.com.tr/haberler/secim-sureci-nedeniyleyatirimcilar-bekleme-politikasi-izledi_132926.html

Emlak Piyasası Haberleri

Konut Satışları Yüzde 19.1 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı konut
verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları
2015 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%19,1 oranında artarak 110 657 oldu.
Türkiye genelinde konut satışları 2015 Haziran
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,1
oranında artarak 110.657 oldu. Konut satışlarında,
İstanbul 21 612 konut satışı ile en yüksek paya
(%19,5) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u,
12.869 konut satışı (%11,6) ile Ankara, 7364 konut
satışı (%6,7) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının
düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 13
konut ile Hakkari, 50 konut ile Bayburt oldu.
http://www.yapi.com.tr/haberler/konut-satislari-yuzde19-1-artti_132923.html

Yabancı Yatırımcının Gayrimenkule
İlgisi Azaldı
Ekonomi Bakanlığının verilerinden yapılan derlemeye
göre, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyar 683
milyon dolar olan yabancıların gayrimenkul yatırımları,
bu yıl söz konusu dönemde yüzde 22,3 azalarak 1
milyar 307 milyon dolara geriledi.
http://www.yapi.com.tr/haberler/yabanci-yatirimciningayrimenkule-ilgisi-azaldi_132922.html

Ehil Olmayan Müteahhitler
Sektöre Zarar Veriyor"
"

Anayasa Mahkemesi, Akkuyu Nükleer Santralı, 3. Köprü
ve 3. havaalanı gibi büyük projeleri ÇED kapsamı dışına
çıkaran Torba Yasa'yı iptal etti. Çevreye büyük tahribatlar
veren projeler için büyük önem taşıyan iptalin gerekçesi
dün Resmi Gazete’de yayınlanarak, karar da yürürlüğe
girdi.

Keten İnşaat Ltd. Şti. Başkanı Selahattin Keten de yeterli
bilgi, donanım ve deneyime sahip olmayan, kendilerine
özgün bir tasarımları bulunmayan müteahhit firmaların
sektörün imajını zedelediğini ve güvensizlik yarattığını
söyledi. Nişantaşı bölgesinde de işinin ehli olmayan taklit
ederek iş yapan müteahhit firma sayısında bir artış
görüldüğünü belirten Keten, “Öyle ki yaptıkları işlerde
olduğu gibi bizim projelerimizin dış cephe tasarımlarını
taklit ediyorlar. Bu tür firmalara karşı vatandaşlarımızı
uyarmak isterim. Bu tür firmalara vatandaşlarımız itibar
etmesinler” dedi.

http://www.yapi.com.tr/haberler/buyuk-projeler-icin-cedmuafiyeti-iptal-edildi_132494.html

http://www.yapi.com.tr/haberler/ehil-olmayan-muteahhitlersektore-zarar-veriyor_132939.html

Büyük Projeler için ÇED Muafiyeti
İptal Edildi

Yerel Yönetimler

Diyarbakır’ın İlk Kent Bostanı
Kayapınar’da Kuruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik işçi göçünü
durdurmak, kentin taze meyve sebze ihtiyacını karşılamak
ve ekolojik bir yaşamın mümkün olduğunu göstermek
amacıyla ilk “Kent Bahçe ve Bostanı”nı oluşturulduğunu
açıkladı. Büka Barane.org’dan Miraz Ruspi’nin haberine
göre Kent Bostanını çapalamaya giden Büyükşehir
Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, 12 dönümlük
alanda oluşturulan “Kent Bahçe ve Bostanları Projesi”nin
başarılması halinde birçok yerde kent bostanları
oluşturulacağının da müjdesini verdi.
http://yesilgazete.org/blog/2015/07/16/diyarbakirin-ilkkent-bostani-kayapinarda-kuruldu/

Belediye Başkanından AKP İl
Başkanı'na: AKP İl Başkanı Beğensin
Diye Festival Yapmıyorum
Çanakkale AKP İl Başkanı'nın Can Dündar’a, Troya
Festivali sırasında "Homeros Ödülü" verilmesini
eleştirmesi üzerine CHP'li Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan " Can Dündar’ı tanımıyor. O arkadaşlar isterlerse
festivale gelmeyebilirler, Çanakkale halkı yıllardır sahip
çıktığı gibi bu yıl da katılımını sürdürecektir. Ben AKP il
başkanı beğensin diye festival yapmıyorum” şeklinde
cevap verdi.
http://haber.sol.org.tr/toplum/belediye-baskanindan-akpil-baskanina-akp-il-baskani-begensin-diye-festivalyapmiyorum-123826

Yerel Yönetimler

Kırmızılı Kadın' Yeniden Parkta

Bağdat Çıkmazı için TAK Projeleri
Halk Tarafından Oylandı

'

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nce 'Gezi Parkı'
temasıyla yapımı tamamlanan ancak henüz resmi açılışı
yapılmayan parkta yer alan trafoya yapılan 'kırmızılı
kadın' resminin AKEDAŞ tarafından gece saatlerinde
boyanmasının ardından ikinci hamle geldi. Muratpaşa
Belediyesi ekipleri, öğle saatlerinde Gezi Parkı
protestolarının sembollerinden biri haline gelen, Osman
Örsal imzalı 'kırmızılı kadın' fotoğrafının yer aldığı levhayı
parkın içine dikti.

Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Tasarım Atölyesi Kadıköy ve
Aklımdaki Kadıköy tarafından 2 Ağustos günü düzenlenen
etkinlikte, Bağdat Çıkmazı için hazırlanan projeler
yurttaşların oylamasına sunuldu. Kazanan proje
önümüzdeki günlerde açıklanacak.
https://www.facebook.com/kadikoybelediye/posts/94513403
5544007?pnref=story

http://www.radikal.com.tr/turkiye/kirmizili_kadin_yeniden_
parkta-1406628

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nden Gökkuşağı Kafe
Tepebaşı Belediyesi tarafından zihinsel engelli bireylerin toplumla
bütünleşmesinin amaçlandığı Gökkuşağı Kafe Kızılcıklı Mahmut
Pehlivan Caddesi ve Özdilek Sanat Merkezi’nde hizmet veriyor.
Gökkuşağı Kafe, zihinsel engelli bireyleri toplumla bütünleştirmek ve
özgüvenlerini kazandırmak amacıyla kuruldu. Engelli bireyler
fotoğraf çekiminden ebruya, halk oyunundan Latin danslarına kadar
eğlenceli aktivitelerde de bulunuyorlar.
http://www.tepebasi.bel.tr/projeler/ProjeDetay.aspx?hid=112

Maltepe’de Parklar Kitap Açtı

Maltepe Belediyesi ve Okuyan Toplum Projesi işbirliğiyle
gerçekleştirilen “Parklar Kitap Açsın” etkinliği, bu yıl Esenkent
Mahallesi 2 Temmuz Parkı’nda düzenlendi. Toplumu,
özellikle de çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla 7 yıldır
devam eden etkinlikler kapsamında, Maltepeli çocuklar parka
gelerek hem eğlenip, hem kitap okudu.
http://www.maltepe.bel.tr/haber/maltepede-parklar-kitapacti/1013/33807

Sıcaktan ‘Koru’nacaklar
Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu
günlerde gölge alanlar bulmak hayati önem taşıyor.
Beylikdüzü Belediyesi de sıcaktan bunalanlar için
ağaçlık ve koruluk alan çalışmalarına bir yenisini
daha ekledi. Beylikdüzü Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, Büyükşehir Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Mehmetçik
Parkı içerisine koruluk alan düzenlemesi
gerçekleştirdi. Halkın ortak kullanım alanlarını
arttırmak, doğayla halkı birçok noktada buluşturmak
ve vatandaşın nefes almasını sağlamak adına
çalışan Beylikdüzü Belediyesi, alana aydınlatmaları
da yerleştirerek güvenli bir dinlenme ortamı
oluşturdu.
http://www.gazetemistanbul.com/beylikduzu/sicaktan
-korunacaklar-h9056.html

Yerel Yönetimler

İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan
Belediye Projelerine Destek

Beylükdüzü Belediyesi Yurttaşların
Kariyeri için Çalışıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “2015 yılı Mali Destek
Programları”na iki projeyle başvuran Maltepe
Belediyesi’nin, “Maltepe Girişimcilik Mutfağı” ve
“Maltepe Bağımsız Mutluluk Merkezi” projeleri, 1
milyon 917 bin liralık destek almaya hak kazandı.

Beylikdüzü Belediyesi kariyer Merkezi (BEYKAM), ilçenin
birçok noktasında istihdama katkı sunuyor. İşveren ile iş
arayan vatandaşı aynı çatı altında buluşturan birim, ilçe
genelinde işsizliğe büyük ölçüde çare oluyor. Kariyer
imkanını vatandaşın ayağına getiren birim, üç boyutlu
hizmet kompozisyonu oluşturarak, iş arayan kişinin tüm
geçmişini, iş deneyimlerini döküman halinde sunuyor.

http://www.maltepe.bel.tr/haber/istanbul-kalkinmaajansindan-belediye-projelerine/1013/34799

Bağcılar'a Fon Destekli 20 Proje
Avrupa Birliği (AB), İSTKA ve dış ülke temsilcilikleri gibi
fon sağlayan kurumlardan şu ana kadar 20 proje için
13.100.000 TL tutarında fon kazanıldı. Fon ile
desteklenen bu projeler tamamlanarak Bağcılarlıların
hizmetine sunuldu. Fon desteğiyle Bağcılar Belediyesi
tarafından hizmete sunulan projeler şunlar:
Lokman Hekim OÇEM "DUYU ALGI ODASI" Projesi,
Mesleki Eğitime Destek Projesi, Hayata Bağlan
Sigaraya Değil Projesi, Öğrenmek için Asla Geç Değil
Projesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı “Kelebek Etkisi”
Projesi, Yıldız Gençler Projesi, Benimle Benim İçin Oku
Anne Projesi, Bağcılarda Güveli İnternet Projesi,
Yeteneğim Geleceğim Projesi, Mesleğimi Seçiyorum
Projesi, Engelsiz Eğitim Projesi, Engelliler Akademisi
Projesi, VEFA-YET Projesi, Soğutma ve Klima Servis
Elemanı Meslek Kursları Projesi, Boru Kaynakçılığı
Meslek Kursları Projesi, Göç ile Gelen Ailelerin Şehir
Hayatına Adaptasyonları için Diyalog Projesi, Her Ev Bir
Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Bilinçlendirme ve
Bilgilendirme Projesi, Geleceğim Güvende Projesi,
Bağcılar Bilim Şenliği Projesi, Beş Sekiz Okulum
Tehlikesiz Projesi
http://bagcilar.bel.tr/icerik/174/15738/bagcilara-fondestekli-20-proje.aspx

http://www.milliyet.com.tr/beylikduzu-belediyesi-vatandasinkariyeri-istanbul-yerelhaber-890883/

Esenler Belediyesi'nden Engellilere
Hipoterapi Eğitimi

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ilçede
yaşayan engelli çocukları, Sarıyer’de bulunan Tulya Kurtulan
Binicilik Akademisi’ne götürdü. Engellerini aşabilmek için
hipoterapi hizmeti alan çocuklar, ilk kez ata binmenin de
heyecanını yaşadılar. Engellilere denge, uyum, iletişim ve
mücadele gibi özelliklerinin kazandırılmaya çalışıldığı
hipoterapi eğitiminde, Otizim grubundaki engellilere yönelik
atın ritmik hareketlerine uyum sağlamaları onların daha fazla
harekete duyarlı olmaları gibi olanaklar sağlanıyor. Bütün sinir
sistemlerinin uyarıldığı hipoterapi eğitiminde belli uzuvlarını
kullanmakta güçlük çeken engellileri de bu konuda daha fazla
teşvik ediyor. Engelliler, hipoterapi sayesinde sosyalleşme ve
gelişim konusunda büyük ilerleme katediyor.
http://www.esenler.bel.tr/tr/icerik/32/3262/engellilerehipoterapi-egitimi.aspx

Üsküdar Belediyesi’nden Boş Arsalara Kır Çiçeği Ekim Projesi
Üsküdar’daki sahiplerinin ve
sorumluların ilgilenmediği boş arsalar,
belediyenin çalışmalarıyla birer çiçek
bahçesine dönüştü. Üsküdar
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü,
ilçe sınırları içerisinde tespiti yapılan
sahipli/sahipsiz arsalara yönelik olarak
‘Üsküdar Kır Bahçesi’ temalı çalışma
başlattı.
https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/news/
bos-arsalar-kir-cicekleriyledonandi/358

Kent, Tasarım ve Planlama

TOKİ, Göç İdaresi ile "Mülteci
Kampı" Kuracak

Cemevleri ‘Mimarisine’ Kavuşuyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün
Turan, Göç İdaresi Başkanlığı ile iş birliği yaparak,
mülteci kampları inşa edeceklerini açıkladı.
Sadece sağlık yatırımları yapmadıkları, başka
çalışmalarının da bulunduğunu belirten Turan,
"Mülteci kampları ile ilgili olarak, Göç İdaresi
Başkanlığımız ile TOKİ olarak ortak bir çalışmamız
var. Bundan sonra Göç İdaresinin mülteci
kamplarıyla ilgili çalışmalarında ikili protokollerimiz
olacak" dedi.

Cemevlerini belediye meclis kararıyla Türkiye’de ilk kez
ibadethane olarak kabul eden Maltepe Belediyesi, öncülük
ettiği mimari proje yarışmasıyla da “cemevi mimarisi”nde bir
ilke imza attı. “Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal
Mimari Proje Yarışması”nın kazananları da belli oldu.
Yarışmayı İbrahim Eyüp’ün başında olduğu ekip kazanırken,
yarışmaya katılan 55 projeden 30’u, Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir sergiyle görücüye çıktı.
büyük bir ilgi gören ve 8 projenin ödüle layık görüldüğü
yarışmada, ikinciliğe Ömer Selçuk Baz ve Ece Özdür’ün
projesi, üçüncülüğüyse Selen Sarıkulak Bal ve Emre Bal’ın
projesi layık görüldü.

http://www.yapi.com.tr/haberler/toki-goc-idaresi-ilemulteci-kampi-kuracak_132930.html

http://www.haberturk.com/yasam/haber/1108823-cemevlerimimarisine-kavusuyor

Metro Üsküdar'ı Çatlatıyor

Tasarım Köyü İzmir Kuruldu

Üsküdar Meydanı'nda Marmaray'ın hemen yanı
başında inşaatı devam Üsküdar - Çekmeköy
Metrosu'nun zemine yakın kazı çalışmaları
sırasında, Doğancılar Caddesi'ndeki binalar hasar
görüp, 20 santimetre yan yattı.
http://www.arkitera.com/haber/25157/metrouskudari-catlatiyor

İlki 1993 yılında düzenlenen Ulusal Mimarlık Öğrencileri
Buluşması bu yaz “Tasarım Köyü” teması ile İzmir – Seferihisar
Düzce Köyü’nde düzenleniyor. İzmir’de mimarlık okuyan bir grup
öğrencinin düzenlediği organizasyon 37 farklı üniversiteden
mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, planlama, endüstriyel
tasarım, güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleşiyor.
http://kot0.com/tasarim-koyu-izmir-kuruldu-etkinliklerine-basliyor/

Cihangir Merdivenleri için Beyoğlu
Karaköy'deki Gökkuşağı Merdivenleri
Belediyesi'nden Açıklama
Yıkılıyor

Gezi Parkı eylemleri sırasında gökkuşağı renklerine
boyanarak bir sembole dönüşen Cihangir merdivenleri
bugün belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı. Beyoğlu
Belediyesi yaptığı basın açıklamasında yıkılma sebebini
merdivenlerin yenilenme çalışması olarak belirtti. Bölge
halkı ve sokak sakinleriyle yapılan istişareler sonucu
projelendirilecek olan Salıpazarı yokuşu merdivenlerinin
renkli dokusu korunarak yeniden vatandaşların hizmetine
sunulacağı ifade edildi.

Karaköy Salı Pazarı Yokuşu’nda bulunan gökkuşağı
renkleriyle donatılmış merdivenler yıkılmaya
başladı. Twitter'da yıkım sırasında çekilen bu kare
paylaşıldı. Sosyal medyada yıkıma tepki gösterilirken
merdivenlerin yerine yenisinin yapılacağı iddia ediliyor.

http://www.arkitera.com/haber/25156/gokkusagimerdivenler-icin-beyoglu-belediyesinden-aciklama

http://haber.sol.org.tr/turkiye/karakoydeki-gokkusagimerdivenleri-yikiliyor-124235

Yerel Mücadeleler

Fındıklı’ya Geldikleri Gibi Gittiler:
‘HES Nedir Biliyoruz, İstemiyoruz’

Rize Fındıklı ve Artvin Arhavi dereleri üzerine
kurulması planlanan Taşdibi HES projesinin bugün
(22 Temmuz) Fındıklı bölümü için yapılacak ÇED
bilgilendirme toplantısını bölge halkı
yaptırmadı. Fındıklı Derelerini Koruma Platformu’nun
çağrısıyla sabah saatlerinden itibaren Dörtyol ağzında
toplanan yaklaşık 500 kişi, “Fındıklı dereleri özgür
akacak” pankartı arkasında biraraya geldi, sloganlarla
ÇED toplantısının yapılacağı Halk Kültür Merkezi
önüne yürüdü. Fındıklılı köylülerin yoğun katılım
gösterdiği eylemde, kendisine baston yaptığı sopayla,
kalabalığın önünde yürüyen 82 yaşındaki Memnune
İmamoğlu, ÇED toplantısı için gelenlere, “Bizden bir
kaşık su alamazlar. HES’lere bir damla su bile yok!
Yaralı ayı gibiyiz, her an saldırabiliriz” diye seslendi.

RES Toplantısı Protesto Edildi

İzmir'in Karaburun İlçesi'nde, çevreciler ve köylüler,
166 türbin direkli RES projesinin, ilk 47 türbinini yapan
Lodos firmasının, kalan bölümleri tamamlamak için
köylülerle yaptığı toplantıyı protestoyla önledi.
http://www.yapi.com.tr/haberler/res-toplantisi-protestoedildi_132801.html

65 Yaşındaki Kadın Zeytin
Ağaçlarına Ağladı: Onlar Benim
Çocuğum, Kesmeyin!

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/07/22/findikliyageldikleri-gibi-gittiler-hes-nedir-biliyoruz-istemiyoruz/

Yeşil Yol Masaya Yatırıldı, Endişeli
Bekleyiş Başladı
Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine
bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki
Yeşil Yol projesi, yoğun tepkiler nedeniyle tekrar ele
alındı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder
Yaylası'nda bir araya gelen Doğu Karadeniz
Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) heyeti ile 8
ilin İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri projeyi yeniden
masaya yatırdı. Toplantının yapıldığı otelin önünde
biraraya gelen ve DOKAP Başkanı Ekrem Yüce'ye
projeyle ilgili endişelerini aktaran Fırtına İnsiyatifi
üyeleri, çıkacak kararı beklediklerini bildirdi. Bu
arada, Yeşil Yol projesi kapsamında çalışmaların
tepkiler nedeniyle geçici olarak durdurulduğu
Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki
bağlantı yolunda iş makinesinin bu sabah erken
saatlerde yeniden çalışmaya başladığı duyumu
üzerine Fırtına İnsiyatifi üyeleri bölgeye hareket etti.
Bölgede yöre sakini kadınların iş makinesinin
çalışmasına karşı direniş gösterdiği öğrenildi.
http://www.radikal.com.tr/cevre/yesil_yol_masaya_ya
tirildi_endiseli_bekleyis_basladi-1403310

Bursa'nın İznik İlçesi'ne doğalgaz hattı çekilmesi
çalışmalarında, 13 kilometre boyunca bine yakın zeytin ağacı
kesilecek. Boyalıca köyünde oturan 65 yaşındaki Sevim
Alptekin, kamulaştırma ve hat döşenmesiyle bahçesindeki
70'e yakın zeytin ağacının kesileceğini belirterek, "Onlar
benim çocuklarım kesmeyin" dedi.
http://t24.com.tr/haber/65-yasindaki-kadin-zeytin-agaclarinaagladi-onlar-benim-cocugum-kesmeyin,304558

Yorum] Nostaljik Eziyet: “Faytona
Binme Atlar Ölüyor” - Kadir M. Ersoy
[

Her yıl 400’den fazla at fayton kullanımı sebebiyle yaşamını
kaybetmektedir. Faytona Binme Atlar Ölüyor platformu
defalarca kez konu ile ilgili eylemler düzenlemiş, yazılı ve
görsel mecrada sesini duyurmaya çalışmış fakat beklenen
ilgi alakayı görememiştir. Fayton denen aracın varlığına
karşı olunduğu ve faytoncuların yaşamlarının ve gelir
kaynaklarının göz ardı edildiği düşünülse de, konuyla ilgili
alternatifler sunuluyor. Turizme ve faytonculara büyük zararı
dokunulacağı iddia ediliyor. Göz ardı edilen şey şu;
faytonların varlığı değil, atların bu faytonlar için sömürülüyor
olması sorunun ana odağı.
https://gaiadergi.com/nostaljik-eziyet-faytona-binme-atlaroluyor/

Yerel Mücadeleler

Mahkeme Kısırkaya Barınağını Mevzuata Aykırı Buldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kısırkaya’da inşa edilen binlerce hayvan
kapasiteli barınak projesinin iptal edilmesi için gelen talebi reddetmesi, hukuka
aykırı bulundu. Barınak inşaatının mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğunu
ifade etti. Davayla ilgilenen avukatların ortak yorumu, bu kararın projenin iptali
anlamına geldiği. Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği, Kısırkaya’daki
barınak projesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için İBB’ye
başvurmuş, İBB bu talebi reddetmişti. Dernek, bunun üzerine 22 Temmuz 2014’te
İBB’ye dava açmıştı.
http://bianet.org/bianet/hayvan-haklari/166274-mahkeme-kisirkaya-barinaginimevzuata-aykiri-buldu

Kent ve Yaşam
20 TEMMUZ 2015 SURUÇ KATLİAMI

Suruç'ta Hayatını Kaybedenler Öyküleriyle Gittiler

Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle, özel araçlarla yola çıkıp
Suruç’ta buluşmuşlardı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki canlı bomba
saldırısında can veren 32 kişiden geriye dramatik hikâyeler kaldı.
SURUÇ’ta can verenler arasında yer alan Trabzonlu Koray Çapoğlu,
birçok eylemde elinde Trabzonspor bayrağı ile görüntülenmişti. 1990
Tunceli doğumlu Çağdaş Aydın. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde
Kamu yönetimi okuyordu. Babası Feti Aydın’la birlikte katıldığı
SGDF’nin basın açıklamasındaki patlamada hayatını kaybetti, babası
ise yaralandı. Bir oğlu halen Kobani’de olan Feti Aydın, patlamada
ölen oğlunun cenaze törenine, yatırıldığı hastaneden ameliyat
elbiseleriyle katıldı. Suruç’taki patlamada hayatını kaybeden İngilizce
öğretmeni 28 yaşındaki Süleyman Aksu için bir grup öğrenci yürüyüş
yapıp daha sonra taziye ziyaretinde bulundu. Gezi Parkı protestoları
sırasında yüzüne isabet eden gaz fişeği nedeniyle sağ gözünü
kaybeden Çağdaş Küçükbattal (28), Suruç’taki bombalı saldırıda da
kız arkadaşı Büşra Mete’yi (23) kaybetti. 20 yaşındaki Alper Sapan,
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde felsefe eğitimi
alıyordu.
Suruç’ta hayatını kaybedenler arasında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi iki arkadaş Nuray Koçan ve
Nazlı Akyürek de vardı. 22 yaşındaki iki arkadaş Kobani’ye yardım götürmek için o gün Suruç’taydı. Ali Can Vural (19):
Samsunluydu. Deniz Gezmiş parkasıyla bir mağazada çektirdiği fotoğraf paylaşan Vural altına “İşte devrimci ruh budur, hayalini
kurduğun parkaya paran yetmeyince hatıra olsun diye mağazada fotoğraf çektirmek” notunu düşmüştü.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29606760.asp

Kent ve Yaşam

İstanbul Suyundan Kötü
Kokular Geliyor
İstanbul’daki şebeke suyunun Sakarya
Nehri’nden su alınması nedeniyle koktuğunu
açıklayan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO)
İstanbul Şubesi, bu sudaki Geosmin ve MIB adlı
organik maddelerin klorla birliştiğinde
kanserojene dönüştüğü uyarısını yaptı. ÇMO
İstanbul Şubesi yöneticileri Emine Girgin, Cevahir
Efe Akçelik ve Selahattin Beyaz, Melen Çayı’nda
su seviyesinin düşmesi üzerine, Sakarya
Nehri’nden İstanbul’a su taşındığını, ağır metal
kirliliği ve endüstriyel atıklarla kirlenmiş bir
havzaya sahip olan nehrin İstanbulluların içme
suyunu kirlettiğini savundu. Yapılan açıklamada,
“Ankara, Eskişehir ve Sakarya Merkezi Atık Su
Arıtma tesislerinin arıtılmış sularının deşarj
edildiği Ankara Çayı, Porsuk Çayı ve Çark
Deresi’yle birleşen Sakarya Nehri’nin kollarından
olan Mudurnu Çayı kenarında da vahşi bir
depolama alanı” bulunduğu belirtilirken Sakarya
Nehri suyunun da bu nedenle son derece kirli ve
sağlığa zararlı olduğu vurgulandı.
http://www.milliyet.com.tr/istanbul-suyundan-kotukokular-gundem-1915698/

Ekolojik Okuryazarlık Projesi: “Doğal
Olarak Genciz!”

Soluduğun havanın kıymetini biliyor musun? Dokunduğun yaprağın
önemini? Peki, toprağı nasıl işlemen gerektiğini? Yaşadığın her
dakikanın ekolojiye nasıl zarar verdiğini? Daha az zararla nasıl
yaşayabileceğinin farkında mısın? İşte bu sorulara bir cevap niteliğinde
ortaya çıkmış ekoloji okuryazarlığı (ecoliteracy) ile doğaya karşı
toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor. Doğa ve doğa olaylarına
eleştirel bakabilmeye, sorunların çözümüne yönelik fikirler
geliştirebilmeye, araştıran ve bu çerçevede davranış ve anlayış
sergilemeye ekoloji okuryazarlığı denir. Okuryazarlık için sadece bilmek
yeterli değildir aynı zamanda bilinenler sorgulanmalı ve uygulanmalıdır.
TOG Vakfı tarafından Yuva Derneği ve DVV International ortaklığında
BMZ ve Açık Toplum Vakfı desteği ile gerçekleşen “Doğal Olarak Genciz!
Ekolojik Okuryazarlık Projesi”, bu sene de 24- 27 Ağustos 2015 tarihinde
Çanakkale, Bayramiç-Yeniköy‘te gerçekleşecek.
https://gaiadergi.com/ekolojik-okuryazarlik-projesi-dogal-olarak-genciz/

Özel Gündem: Kadıköy ve Kurbağalıdere

Kadıköy’ün Bitmeyen Derdi:
Kurbağalıdere

Kurbağalıdere'deki Kabarcıkların
Sebebi!

İstanbul’un en nezih semti Kadıköy, yıllardır denize pis
kokular yayarak ulaşan kanalizasyonla yaşıyor. 20 yıldır
devam eden çalışmalara rağmen temizlenemeyen
Kurbağlıdere’nin suyunda pislikten kabarcıklar çıkıyor...
Mevcut projeye göre kanalizasyon yerin 6 metre altından
3 metre çapındaki borularla Yoğurtçu Parkı’ndan,
Moda’daki arıtma tesislerine verilecek oradanda denize
aktarılacak. Proje kapsamında dere yatağı da
genişletilecek. Ancak çalışmalar durmuş durumda. Çevre
sakinleri haftada 3 kez dereye gelen iş makinesinin,
dipten balçığı aldığını başka da bir çalışma yapılmadığını
söylüyor. İSKİ’nin Kurbağalıdere çalışmasını bir türlü
bitirememesinin ciddi çevre sorunlarına yol açtığını
söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise,
İSKİ’yi İBB’ye şikayet etti. Konuyu İBB Meclis’ine taşıyan
Nuhoğlu, Milliyet’e dere sorununun 100 yılllık bir sorun
olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:
“Bu dere İBB’nin ilgisizliği yüzünden bu halde. 3 yıldır 3.5
kilometrelik ıslah hattı bitmedi. Bütün kanalizasyonu
Kurbağalıdere’ye verdiler. Sorunun giderilmemesinin
temel nedeni işin ticaretini yapma dertleri. Şimdi başlansa
sorun 6 ayda biter.”

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Meriç Albay, Kadıköy'deki Kurbağalıdere'nin artık insan
sağlığını tehdit edecek seviyeye geldiğini belirterek şu bilgileri
verdi: “Kaynağını Şerifali bölgesinden alan Kurbağalıdere;
Kadıköy, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinden gelen küçük
dereler ile beslenen büyük bir havzaya sahip. Dere kenarında
onlarca yıldır devam eden yapılaşma, su kalitesi sorunlarına
neden oldu. Dere suyuna kontrolsüzce salınan atık yükleri
derenin hemen her bölgesinde ekosistemin bozulmasına
neden oldu. Ekolojik yaşam için olmazsa olmaz olan
‘çözünmüş oksijen miktarı 7–8 mg/L olması gerekirken 1
mg/L’nin altına düştü.”
Derenin bugünkü durumuna gelmesinin asıl nedeninin
oksijensiz kalmasından kaynaklandığını belirten Albay, şöyle
devam etti: “Çözünmüş oksijenin düşük olması ve atık
yüklerinin dere suyunu hâlâ beslemesi nedeniyle suda
parçalanamayan atık yüklerinin dere tabanında birikmesine
yol açtı. Yaz ve sonbahar aylarında debinin iyice düşmesi
nedeniyle dipte biriken atıklar, oksijenin yetersiz olmasından
dolayı anaerobik (oksijensiz) ayrışmaya uğrayarak, çevrede
oturanların rahatsız olacağı kötü kokulu gazların ortaya
çıkmasına neden oldu.”

http://www.milliyet.com.tr/kadikoy-un-bitmeyen-derdi-gundem-2089803/

http://www.radikal.com.tr/hayat/kurbagalideredeki_kabarciklari
n_sebebi-1405008

Özel Gündem: Kadıköy ve Kurbağalıdere

Kurbağalıdere Patladı!..

Kadıköy Life'ın görüntülediği o anlarda Kurbağalıdere'nin
içinde bulunduğu içler acısı halinin geldiği nokta ürküttü.
Dünyanın en büyük bataklıklarında ender olarak rastlanan
manzaralar Kurbağalıdere'de patlak verdi. Kanalizasyon
ve diğer atıklar ile birlikte kirlilik değerlerinde zirve yapan
dere siyaha boyandı, yumruk büyüklüğünde grimsi
balonlarla köpürmeye başladı. Burnunu kapatarak
manzarayı izleyen Kadıköylüler paniğe kapıldı.
http://www.kadikoylife.com/KURBAALDERE_PATLAD/7547

Zehir Saçan Kurbağalıdere için
Eylem Kararı
Kadıköy Halkı, yıllardır ıslah çalışmaları tamamlanmayan
ve zehir saçan Kurbağalıdere için harekete geçerek
eylem kararı aldı. Yıllardır ıslah çalışmaları bir türlü
tamamlanamayan ve her geçen gün siyaha boyanarak
adeta köpürmeye başlayan Kurbağalıdere için Kadıköy
Kent Dayanışması tarafından yapılan çağrıda,
Kurbağalıdere’nin çevresindeki tüm canlıları ve Marmara
Denizi’ni zehirlediği belirtilerek “ Kokan sadece
Kurbağalıdere değil, AKP’nin belediyecilik anlayışıdır”
denildi.
“İBB, bu projeyi meslek odaları ve bilim insanlarına
danışarak, halkın sağlığına ve kentin geleceğine en
uygun çözümle birlikte, hızlı bir şekilde hayata
geçirmelidir” denilen açıklamada: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin ıslah projesinin teknik anlamda hatalı
olduğu hatırlatılarak, Kadıköylülerin Kurbağalıdere’nin
artık zehir değil, temiz akması için eylem yapacakları
belirtildi.
http://www.dha.com.tr/zehir-sacan-kurbagalidere-icineylem-karari_990321.html

CHP’den Kurbağalıdere için
Araştırma Önergesi
CHP, Kadıköy çevresinin en uzun deresi olan ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır ıslah çalışması süren
Kurbağalıdere’nin çevre ve tüm canlı sağlığına verdiği
olumsuz etkileri TBMM gündemine taşıdı. CHP “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kurbağalıdere
ıslah çalışması sırasında yapılan proje yanlışlıklarının Kadıköy
halkının sağlığını ve can güvenliğini tehdit ettiği" gerekçesiyle
meclis araştırması istedi. İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş
ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan
araştırma önergesinin gerekçesinde, açık kanalizasyona
dönüşen Kurbağalıdere’den kaynaklanacak sağlık
sorunlarının sadece çevre halkını değil, Bostancı’dan Moda’ya
kadar deniz kıyısındaki tüm Kadıköylülerin sağlığını tehdit
altına alacağı ifade edildi.
http://www.chp.org.tr/Haberler/4/chpden-kadikoyluleriniskencesi-kurbagalidere-icin-arastirma-onergesi-2377.aspx

Yüzde Maske, Burunda Mandal:
Kurbağalıdere Bir An Önce Islah
Edilsin

Kadıköy Kent Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya
gelenler Kurbağalıdere’nin ıslah çalışmalarının bir an
önce tamamlanması için 30 Temmuz’da eylem yaptı. Kent
dayanışmasının eylem çağrısı üzerine ıslah çalışmalarını
eylem gününde başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve İSKİ’yi kötü koku yayan ve sağlık açısından tehdit
oluşturan bu dereyi bir an önce ıslah etmeye çağıran
İstanbullular, yüzlerinde maskeleriyle burunlarında
mandallarıyla Yoğurtçu Parkı’nda buluştular. CHP Genel
Sekteri Gürsel Tekin, CHP İstanbul milletvekilleri Mahmut
Tanal ve Barış Yarkadaş’ın destek verdiği Kadıköy
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı. Yoğurtçu
Parkı’ndan derenin bulunduğu Recep Peker Caddesi’ne
yürüyenler adına basın açıklamasını okuyan Arsun Önol,
Kurbağalıdere için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
2012 yılında ıslah çalışması başlatma kararı aldığını ve
ihaleye çıktığını anımsatarak, ihaleyi alan Özka İnşaat’ın
güzergahtaki arkeolojik yapılar nedeniyle yasal
sorumluluğu olan ÇED raporunu almadığını belirtti.
http://www.sendika1.org/2015/07/yuzde-maske-burundamandal-kurbagalidere-bir-an-once-islah-edilsin/

Özel Gündem: Kadıköy ve Kurbağalıdere

Kurbağalıdere'de Yeni Dönem! Düğmeye Bastılar...
Yüzeyinde zehir saçan gri kabarcıklar
beliren Kurbağalıdere nihayet İSKİ ve
belediye ekiplerince ziyaret edildi. Yetkili
kadro derenin etrafında dolaşıp inceleme
yaparken burunlarını kapatmak zorunda
kaldı...
Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran
"Kurbağalıdere Patladı" haberinin
ardından İSKİ Genel Müdürü Dursun Atilla
Altay ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Çağatay Kalkancı, yüklenici firma yetkilileri
ve proje müdürü ile birlikte
Kurbağalıdere'ye çıkarma yaptı. Özel
incelemede İstanbul'u yöneten isimler,
Kurbağalıdere'de kirliliğin ulaştığı korkunç
boyutları yerinde gördü. Önümüzdeki 15
günde önemli gelişmeler yaşanacağı
belirtildi.
İSKİ Genel Müdürü Dursun Atilla Altay ve
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay
Kalkancı, dere hattı boyunca yaşanan
gelişmeler hakkında uzman ekipler
tarafından bilgilendirildi. Çevre sakinlerinin
sorularına da yanıt veren İSKİ Genel
Müdürü Dursun Atilla Altay, yoğun
kokunun yok edilmesi amacıyla
çalışmaların hızlandırılacağı mesajını
verdi.

İSKİ Genel Müdürü'nün Kurbağalıdere kenarında vatandaşlar ve görevlilerle
yaptığı konuşmalarda, önümüzdeki 15 gün içerisinde ağır kokuya neden olan
atıkların ve dibe çöken tortunun yok edileceği belirtildi. Bu süreçte birimlerin
ortak çalışma yürüteceğine dikkat çeken Altay, temizleme dubası aracılığıyla
yüzeyin, diğer çalışmalarla da zemindeki balçığın dereden alınacağını
duyurdu. Ardından deniz suyunun dereyle buluşması sağlanarak, kötü
kokuya neden faktörlerin çalışma süresinde ortadan kaldırılacağı vurgulandı.
Islah kapsamında Göztepe ve Fikirtepe çevrelerinde önemli ilerleme
kaydedildi; Söğütlüçeşme, Kızıltoprak ve Fenerbahçe hattında devam eden
çalışmaların ise bir an önce bitirilmesi yönünde Kadıköylülerin beklentisi her
geçen gün artıyor.
http://www.arkitera.com/haber/25177/kurbagaliderede-yeni-donem-dugmeyebastilar

Dünyadan Haberler
Japonya Terk Edilmiş Golf Sahalarına İspanya’da Evcil Kedi ve Köpeklere
Güneş Panelleri Yerleştiriyor
İnsanların Sahip Olduğu Haklar
Tanındı

Business Insider'ın haberine göre Japonya, ülkede çok
sayıda bulunan terk edilmiş golf sahalarına güneş
panelleri kurarak enerji üretiyor. 2011 yılındaki
Fukuşima felaketinden beri Japonya'nın nükleer
enerjiden uzaklaşarak alternatif enerjiye yöneldiği
bildirilirken, golf sahalarına kurulan paneller ile 2017
yılında 8 bin 100 hanenin ihtiyacının karşılanacağı
belirtiliyor.
http://haber.sol.org.tr/dunya/japonya-terk-edilmis-golfsahalarina-gunes-panelleri-yerlestiriyor-123375

İspanya’nın 330 nüfuslu ‘Trigueros del Valle’ kasabasında
evcil kedi ve köpekler, insanların sahip olduğu haklara
kavuştu. Independent’ta yer alan habere göre, kentteki evcil
kedi ve köpekler ‘insan olmayan sakinler’ olarak kabul
edilecek. Şehrin sosyalist belediye başkanı Perez Espinosa,
bin yıldan fazla bir süredir bölgedeki insanların kedi ve
köpekleriyle birlikte yaşadığını söylerken, “Belediye başkanı
sadece insanları değil herkesi temsil etmeli” diye konuştu.
Hayvan hakları savunucuları, kararı sevinçle karşıladı.
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/07/25/ispanyada-evcilkedi-ve-kopeklere-insanlarin-sahip-oldugu-haklar-tanindi/

Kent Savunmasıyla İklim Mücadelesi
Katolik Kilisesi’ni ilk kez iklim
değişikliği konusunda bilim
insanlarıyla aynı çizgiye getiren Papa
Francesco tarihi bir konferans
düzenledi. Yetmiş kadar belediye
başkanı Vatikan’da mücadele
yöntemlerini paylaştı.
Geçen ay küresel iklim değişikliği
hakkında çok ses getiren bir genelge
yayımlayan Papa Francesco, bu
konuda somut adımlar atılmasını
sağlamak amacıyla Vatikan’ı çevre
uzmanları ve yerel yöneticilere açtı. Ay
başında, çevre uzmanları, uluslararası
örgütler ve aktivistlerin katıldığı bir
konferansa ev sahipliği yapan Vatikan,
bu kez de dünyanın her yerinden 70
kadar kentin belediye başkanlarını bir
araya getirdi.
21-22 Temmuz’da Papalık Bilim
Akademisi’nde yapılan konferansa
ABD, İngiltere, Kanada, Fransa,
Kolombiya, Brezilya, Hindistan,
Senegal gibi onlarca ülkeden belediye
başkanları katılarak, iklim
değişikliğiyle mücadele etmek için
aldıkları önlemleri anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise davetliler
listesinde yer aldığı toplantıya katılmadı. Konferansta, Papa
Francesco’nun 18 Haziran tarihli genelgesinde de küresel iklim
değişikliğiyle bağlantılı olarak değerlendirdiği, ekonomik ve cinsel
sömürü, insan kaçakçılığı gibi temalar da ele alındı. Konferansın
sonunda Papa ve belediye başkanları, yenilenebilir enerji
kaynaklarına geçiş için maddi teşvikler sunulması ve zengin
ülkelerin fakirlere yardım etmesi çağrısı yapılan bir deklarasyona
imza attı. Deklarasyonda, “insanların neden olduğu iklim değişikliği
bilimsel bir gerçektir ve bunun etkili bir şekilde kontrol altına
alınması insanlık için ahlaki bir gerekliliktir” deniliyor.
http://www.milliyet.com.tr/kent-savunmasiyla-iklimmucadelesi/dunya/detay/2092714/default.htm

Dünyadan Haberler
Papa Francesco'nun Dünya Belediye Başkanlarıyla Birlikte Düzenlediği
İklim Konferansından Satır Başları
- New York (ABD) Belediye Başkanı Bill de Blasio: New York şehri olarak sera gazı salımını azaltmak için cesur adımlar
atıyoruz. Yeni hedefimiz 2030’a kadar yüzde 40 azaltmak, 2050’de de yüzde 80’e ulaşmak.
- Bristol (İngiltere) Belediye Başkanı George Ferguson: Bristol’da sokakları trafiğe kapadık, insanlara açtık. Ben de arabamı
sattım, her yere yürüyerek ya da bisikletle gidiyorum.
- Roma (İtalya) Belediye Başkanı Ignazio Marino: 190 bin sokak lambasını (çevre dostu) LED ampullerle donatmak için 47
milyon euro yatırım yaptık ve şimdi bu sayede yılda 15 milyon euro tasarruf ediyoruz.
- Oslo (Norveç) Belediye Başkanı Stian Berger Røsland: Dünyadaki karbondiyoksitin yüzde 70’ini şehirler üretiyor, bu
yüzden kentler oyunun kurallarını değiştirme imkanına sahip. Bizim kentimizdeki elektrikli araç oranı dünyanın en yükseği.
- Seattle (ABD) Belediye Başkanı Ed Murray: Seattle sürdürülebilirlik ve karbon azaltımı konusunda lider bir kent, ancak
kazanımlarımız eşit olarak dağılmıyor; düşük gelirli aileler, azınlıklar iklim değişikliğinden daha fazla etkileniyor. Seattle bunu
değiştirmek için Eşitlik ve Çevre Girişimi’ni başlattı. Amacımız çevre politikalarıyla güçlü sosyal adalet sağlamak.
- Vancouver (Kanada) Belediye Başkanı Gregor Robertson: Kentimizde elektrik, ısıtma-soğutma ve ulaşımda yüzde 100
yenilenebilir enerji kullanma hedefi koyduk.
- Rio de Janeiro (Brezilya) Belediye Başkanı Eduardo Paes: 2050’ye kadar dünya nüfusunun üçte ikiden fazlasının
şehirlerde yaşaması bekleniyor, bu yüzden doğal kaynakların tüketimini kısıtlamak ve iklim değişikliğinin etkisini azaltmak
için kentsel sürdürülebilirliği sağlamak şart. C40 kentleri (sera gazı salımını azaltma taahhüdünden bulunan mega-şehirler
topluluğu) 2020’ye kadar yıllık toplam sera gazı salımını 1 milyar ton azaltma kapasitesine sahip.
- Rosario (Arjantin) Belediye Başkanı Monica Fein: Atıkların idaresi, alternatif enerji, sürdürülebilir hareketlilik ve eşit
hakların sağlanması için her vatandaşın söz hakkı olması gerekiyor ki istikrarlı bir çevreye sahip olabilsinler.
- Sao Paulo (Brezilya) Belediye Başkanı Fernando Haddad: Çağdaş şehirler kamusal alanların özelleştirilmesi, bireyselcilik
ve tüketim yüzünden boğuluyor. Bu süreç çevresel ve sosyo-ekonomik dengeyi bozarak insanların hayatta kalabilmesini
riske atıyor. Belediye başkanlarının görevi bu konuya öncelik vermektir.
- Boulder (ABD) Belediye Başkanı Matthew Appelbaum: Boulder şehri, laboratuvarlar, Colorado Üniversitesi, yerel
işletmeler, kar amacı gütmeyen kurumlar ve vatandaşlarımızla ortaklık içinde çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunu
uzun süredir öncelik haline getirdi.
- Bari (İtalya) Belediye Başkanı Antonio Decaro: Ekoloji ve ekonomi sözcükleri aynı etimolojik kökten geliyor. Biri olmadan
diğeri de olamaz.
http://www.milliyet.com.tr/kent-savunmasiyla-iklim-mucadelesi/dunya/detay/2092714/default.htm

New York'un İlk Mikro Apartman Kompleksi Tamamlanmak Üzere

İnşaatına 2014 baharında başlanan yapı 66 modülün birleştirilmesinin ardından
2015 sonbaharında tamamlanacak. Aylık kira bedeli 3.000 dolardan başlayan
dairelerin her birinde mutfak, katlanabilir mobilyalar, kiler, klima, fransız balkonu
mevcut. Toplam maliyeti 17 milyon dolar olan projenin tasarımı nARCHITECS'e
ait. Aynı zamanda kullanıcıların beraber vakit geçirebilmesi için teras bahçeler,
spor salonu ve oyun odaları da bulunuyor.
http://www.arkitera.com/haber/25126/new-yorkun-ilk-mikro-apartman-kompleksitamamlanmak-uzere

Dünyadan Haberler
Londra’da Hava Kirliliği Kaynaklı
Ölen Kişi Sayısı Açıklandı

Londra’da 2010 yılında hava kirliliğinden dolayı
yaşanan erken ölüm sayısının yaklaşık 9500 kişi
olduğu açıklandı. Bu rakam, oransal olarak kentteki
ölüm sayısının yüzde 5’ine tekabül ediyor. Londra
King’s College tarafından yürütülen araştırmaya göre
kirliliğin ölüm sayılarına etkisi, trafiğin yoğun olduğu
alanlarda daha fazla. Dünya Sağlık Örgütü’nün
tahminine göre, 2012’de hava kirliliği nedeniyle ölen
insan sayısı 3.7 milyon ve bu da dünya ölüm
rakamlarının yaklaşık yüzde 6.7’sine karşılık geliyor.
https://news.vice.com/article/heres-how-manypeople-died-in-london-from-air-pollution?
utm_source=vicenewsfb

Grenoble Sokaktaki Reklam
Alanlarını Yasaklayıp Yerlerine
Ağaç Dikmeyi Hedefliyor

Yunanistan'da Yeni Bir Protesto
Biçimi Olarak Kent Bahçeciliği

Gerilla bahçecilik ve yerel tüketici-üretici ağları günümüz
Yunanistan kentlerindeki gündelik yaşamı yeniden belirliyor.
Mevcut kriz her ne kadar siyasilerin dikkatini iklim
konusundan uzaklaştırmış olsa da, “geçiş ve telafi
hareketleri” çevre konusunu gündemde tutabilmek için bir
hayli çaba sarf ediyor. Kent içi tarım, aslında son döneme
dek Yunanistan’a yabancı bir kavramdı. Kent içi tarımın hızlı
gelişimi, derin kriz nedeniyle Yunan halkının yaşam
koşullarındaki hızlı düşüşle aynı zamana rastlıyor. Ancak
kökenleri birkaç yıl öncesine dayandırılabilir. 2000’lerin
başında, küçük ölçekli, özgürlükçü, alternatif ve ekolojik
ağlar, bu yeni yaşam tarzı üzerinde denemeler yapmaya
başladı. 2007 yılında çıkan yangınlar esnasında gerilla
bahçecileri de halihazırda aktif olarak, Atina’nın batısında
bulunan Petrupoli Botanik Bahçeleri gibi kent içi tarımın ilk
kalıcı faaliyetlerini gerçekleştiriyordu. Böylelikle projeler bu
yangınlar sonrasında ilk kez çıkan ciddi ölçüde dikkat
çekebildi.
http://www.greeneuropeanjournal.eu/urban-gardening-ingreece-a-new-form-of-protest/

Münih’te Bisiklet Otobanları
Planlanıyor
Fransa’daki Grenoble Belediyesi, 2014 yılı sonuyla
şehirdeki bütün açık hava reklamlarını yasaklayarak bu
alandaki ilk Avrupa şehri ünvanını kazandı. İçinde 64
reklam panosunun da bulunduğu toplamda 326 reklam
alanının yasaklanmasıyla birlikte reklam alanlarından
boşalan yerlere ağaç dikilmesi planlanıyor. Bir istatistiğe
göre ortalama bir Avrupa vatandaşının günlük gördüğü
reklam sayısı yaklaşık 5 bin. Ancak Grenoble Belediye
Başkanı Eric Piolle, yaptığı kampanya ile bu çılgınlığa “dur”
dedi.
https://gaiadergi.com/grenoble-sehri-sokaktaki-reklamalanlarini-yasaklayip-yerlerine-agac-dikmeyi-hedefliyor/

Münih’te bisikletçilerin kente ulaşım biçimlerini kökünden
değiştirebilecek bir plan düşünülüyor: bisiklet otobanları. Bu
yeni yapılacak yollar sürekli ve geniş olacak. Dört metre
genişliğinde planlanan bu otobanlar bisiklet treylerlerinin de
hareket edebileceği şekilde, solama yapmaya da elverişli çift
şeritli trafiğe sahip olacak. Ayrıca araba yolundan çok ayrı
noktalara yapılacak. Otobanın yol ağı şehirlerarası yolculuk
odaklı olacak. Bisiklet otobanının hedef kitlesi de kent dışından
gelmek isteyenler ve Münih’in kırsalına günübirlik yolculuk
yapmak isteyen bisiklet kullanıcıları. Bu ağ sayesinde, uzun
mesafe bisiklet yolculukları halkın geneli için daha erişilebilir ve
zevkli olacak.
http://www.citylab.com/commute/2015/07/bike-autobahns-couldbe-coming-to-munich/399410/

Dünyadan Haberler
Yaşlılara Özel Oyun Alanlarının
Sayısı Artıyor

Ljubljana’daki Eski Bir Kışla Artık
Avrupa’nın En Başarılı İşgal Evi

Birçok kent yaşlanan nüfusa adapte olurken, kent plancılığı
da bundan geri kalmamak durumunda. İlerleyen yaşlarda
daha aktif yaşam biçimlerini ve sosyalleşmeyi teşvik etmek
üzere, yaşlı nesil için oyun alanları ve dış mekan egzersiz
sahaları planlanıyor. Bu eğilim İspanya’nın yanı sıra
Japonya ve Manchester’da gelişmeye devam ediyor. Son
olarak, “KaBOOM!” adlı kuruluş tarafından Amerika’nın
birçok yerinde 50’nin üzerinde nesiller-arası oyun alanı
inşa edildi.
http://www.theguardian.com/cities/2015/jul/20/rise-urbanplaygrounds-elderly

Yurttaşlar Roma’yı Tweet
Atarak Temizliyor

Metelkova Mesto Avrupa’nın en büyük ve en başarılı
işgal evlerinden biri. Terk edilmiş bir kışlada 12.500
metrekarelik bir alana yayılan bu işgal alanı bölgedeki
yer altı müziğinin ve sanatının en önemli merkezlerinden
biri haline geldi. Yıl boyunca Metelkova Mesto’nun işgal
binalarında 1500’ün üzerinde alternatif etkinlik
düzenleniyor ve mekan, tiyatro performanslarından punk
konserlerine, engelli atölyelerinden LGBT kulüp
gecelerine bir dizi alt kültür etkinliğine ev sahipliği
yapıyor.
http://www.theguardian.com/cities/2015/jul/24/metelkovaljubljana-abandoned-barracks-europe-squat

Amerikalı ve İtalyan Belediye Başkanları
Gıda Politikası için Buluştu
ABD ve İtalya’nın çeşitli kentlerinin belediye başkanları Milano Expo’da
sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda ortamının nasıl elde edilebileceğine ilişkin
fikir teatisi amacıyla bir buluşma gerçekleştirdi. Belediyeler, kent içi gıda
üretim çiftliklerine ve yerel olarak üretilen mahsullerin desteklenmesi için
şartların iyileştirilmesine dair fikir ve deneyimlerini paylaştılar. Konuyla
ilgili olarak Milano Belediye Başkanı Giuliano Pisapia’nın oluşturduğu,
kent düzeyinde gıdaya ilişkin sorunları ele alan bir inisiyatif de mevcut.
Ayrıca, Kentlerde Gıda Politikası Paktı “The Urban Food Policy Pact
(UFPP)” başlığıyla Milano’nun dünyanın her yerinden kentleri imzacı
olmaya davet ettiği bir protokol de bulunuyor.
http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/news/Milan-Expo-US-Italianmayors-meet-on-food-policy-WSPO-9YWHER

Roma kenti sakinleri “#Romasonoio” hashtagini
kullanarak kentlerini güzelleştirmek için gösterdikleri
bireysel çabayı fotoğraflarıyla birlikte paylaşıyor.
Yurttaşlar, Roma’da temizlik zamanı diyerek, Roma’da
yaşayan insanların bunu yapacak en uygun bireyler
olduğunu ifade ediyor. Geçtiğimiz hafta başlatılan ve ciddi
ilgi uyandıran sosyal medya kampanyasının mesajı bu
şekilde. Meşhur İtalyan oyuncu Alessandro Gassman
tarafından başlatılan ve “Roma Benim” adlı hashtag ile
Romalılar kentlerini yetersiz kalan mercilerin eline
bırakmayarak bireysel sorumluluk almaya davet ediliyor.
http://www.citylab.com/politics/2015/07/cleaning-up-romeone-tweet-at-a-time/399791/

Genç İstihdamı için Yatırımlar
25 Haziran tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda,
Eurocities tarafından çeşitli kent yönetimlerinin gençler için
hangi yollarla istihdam yarattığı anlatıldı. Panel konuşmacıları,
en fazla istihdam yaratma potansiyeline sahip sektörler
arasında, Bilişim ve İletişim Teknolojileri, temiz teknolojiler ve
yeşil ekonominin olduğunu ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimler
kapsamında kamu sektörünün, sosyal bakım, destek ve sağlık
hizmetlerinin de genç insanlar için fırsatlar yaratabildiği de
ifade edildi.
http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/news/Investing-in-jobcreation-for-young-people-WSPO-9YHAS4

Dünyadan Haberler
Trafik Sıkışıklığını Azaltmak için
Yeni Proje
Dinamik ve yenilikçi bir araştırma yaklaşımı benimseyen
“CREATE” projesi, yerel yönetimler için trafik sıkışıklığıyla
baş etme konusunda yerele özel danışmanlık ve rehberlik
hizmetleri geliştirmeyi amaçlıyor. Doğu Avrupa’dan beş
kent (Adana, Amman, Bükreş, Üsküp ve Talin) Batı
Avrupa’nın başkentleriyle (Berlin, Kopenhag, Londra, Paris
ve Viyana) ile birlikte yakın çalışmalar yürüterek trafik
sıkışıklığının çözümü için yöntemler geliştirecek ve
sürdürülebilir ulaşım politikaları ve önlemleri
benimseyecek. Bu kentler ayrıca ulaşım sistemlerini nasıl
daha iyi yönetebileceklerini ve yurttaşların toplam seyahat
ihtiyacının nasıl azaltılabileceğini değerlendirecek.
CREATE Projesi açılış toplantısı Eylül ayı ortasında
Londra’da gerçekleştirilecek olup, 23 Eylül’de tüm
paydaşlara ve kamuya açık bir tanıtım toplantısı da
düzenlenecek.
http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/news/New-projectto-reduce-traffic-congestion-WSPO-9YGR27

ABD’nin Öncü Kenti Elektriğin
Yüzde 89’unu Yenilenebilir
Enerjiden Sağlayacak
ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Oberlin kentinin
sloganı “Yaşa, Öğren, Öncülük Et” ve iklim konusunda
önemli adımlar atarak sloganını ciddiye aldığını da
kanıtlıyor. Kentin planladığı enerji tasarrufu çoğunlukla
yenilenebilir elektrik enerjisine dayalı olacak. Oberlin’in
planladığı yenilenebilir projeler arasında çöp gazları,
hidro, rüzgar ve güneş enerjisi projeleri bulunuyor.
2017 yılında bütün bu projeler uygulandığında
Oberlin’de kullanılan elektriğin yüzde 89’u karbonsuz
kaynaklardan elde ediliyor olacak. Kentin temiz enerji
konusunda ICLEI tarafından verilen bir ödülü de
bulunuyor.
http://www.sustainablecitiescollective.com/icleiusa/1088469/sustainability-success-series-oberlin-ohlive-learn-lead

5 Adımda “Sosyal Bir Sokak”
Nasıl Yaratılır?

İtalya’da “Sosyal Sokaklar”, öz-örgütlenmesini yaratabilen,
bir sokağın sakinleri arasında komşuluk ilişkisini
güçlendirebilen fırsatların artışını sağlamak üzere kurulan
bir girişim. Girişimin amacı, aynı sokakta yaşayan
insanların birbirlerini tanımasını, kalıcı bağlar
kurabilmesini, hiper-yerel düzeyde bilgi paylaşımı
yapabilmesini, ihtiyaçlarını paylaşabilmesini sağlamak ve
bunu da sokak sakinlerinin birlikte yemek organizasyonları
düzenlenmesini veya ortak faydaya yönelik projelerin
geliştirilmesini teşvik ederek yapıyor.
Proje kapsamında birinci adım, sokak adına kapalı bir
Facebook grubu kurulması, ikinci adım grubun
duyurusunun yapılması, üçüncü adım grubun yönetilmesi,
dördüncü adım sokağa çıkılması, beşinci adım da elde
edilen başarını ölçülmesi olarak tarif ediliyor.
İtalya Sosyal Sokaklar kapsamında denenmiş ve işe
yaramış yöntemsel ipuçlarıysa aşağıdaki gibi:
Sınırı açıkça belirlenmiş bir alan seçilmeli, seçilen alan
küçük ölçekli ve idaresi kolay bir alan olmalı ve bu sayede
yapılan şeylerin o yerde yaşayanların gündelik yaşam ve
ihtiyaçlarına dokunabilen şeyler olmasının sağlanması…
Yapılan her şeyin ücretsiz olması… Açık yapıya sahip
olması, her sokağın kendine özgü nitelikleri olduğu
düşünüldüğünde, projelerde yerel bağlamın ve kültürün en
iyi ifade edildiği formatların tercih edilmesi… Katılımcılık
esası: İnsanları bölmekten ziyade bir araya getiren
faaliyetlerin ve işlerin yapılması. Katılımcılık esaslı,
ayrıştırıcı olmayan bir dil kullanılmalı… Dış destek alınması:
herhangi bir soru halinde Sosyal Sokaklar rehberlerinden
faydalanılabilir ve kurulan grubun adı Sosyal Sokaklar’a
iletilerek uluslar arası veritabanına eklenmesi sağlanabilir.
http://www.sustainablecitiescollective.com/shareable/10896
82/how-start-social-street

Malmö, İsveç’teki En Sürdürülebilir Ulaşım Sistemine Sahip
İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre Malmö kenti ülkedeki en sürdürülebilir ulaşım ağına sahip.
Malmö Bayındırlık Komitesi Başkanı Milan Obradovic, konuya ilişkin olarak: “Bizim için Malmö’yü
daha iyi bir kent yapma çabasının merkezi motivasyonu çocuklar. Onların güvenliği ve geleceği
için mutlaka kent içi bisiklet, yürüme ve toplu taşıma imkanlarına odaklanmalıyız.' Malmö’yü ulusal
listede ilk sıraya taşıyan özellikleri güvenli ve konforlu bisiklet kullanımını sağlama konusunda
gösterdiği sürekli çaba, ve kent sakinlerinin arabalarını gereksiz yere kullanmaktan caydırmaya
yönelik yapılan özel kampanya olarak belirtiliyor.
http://www.iclei-europe.org/news/?cmd=search&direct_search_param[month]=201507#n6ab3ef8c

Dünyadan Haberler
Dünyadan Meydan Örnekleri

Dünyanın başka yerlerinden çeşitli tasarımcılar tarafından yaratılan
meydan örnekleri, çevre, sosyal ve kentsel durumları açıklıyor.
Hepsi ortak bir tipolojiyi paylaştığı halde, oldukça benzersiz
programlara, çevreye ve bitki örtüsüne sahipler. Bu alanlar
gezinmek ya da sadece gelip geçmek fark etmeksizin ne amaçla
kullanılırsa kullanılsın, mimarinin yeni yollarının ve kamusal
yaşamın gözle görünür örneklerini oluşturuyorlar.

Arts Plaza, Spillman Farmer Architects, Easton,
Penn. Sanatsal ürünler için açık alan sağlayan bu
meydanda farklılık yaratan bir açık hava tiyatrosu var. Bu
mekan farklı müzik gruplarının etkinliklerine, sergilere ve
performans sanatlarına ev sahipliği yapıyor.
Brooklyn Müzesi Girişi ve Plazası, Ennead Architects,N.Y. Bu
giriş ve meydan orjinal Brooklyn Müzesi’ne entegre edilmiş.
Yeni cam giriş ve bahçe alanı, müze için yeni bir kimlik
yaratılmasına olanak sağlıyor.

Golden Gate Bridge Plaza, EHDD, Surfacedesign, Inc, and
Jensen Architects, San Francisco. Bu meydan önceki
askeri üssün ve Golden Gate köprüsünün rekreasyon
alanının dönüşümünün bir parçasıydı. Hem kentsel bir alan
hem de eğitim amaçlı kullanılabilen karma bir meydan
olarak yaratıldı.
Erie Street Plaza, Stoss Landscape Urbanism,
Milwaukee. Bu proje tarihsel bir bölgedeki küçük kentsel
bir meydan. Projenin dizaynında esnek programlama,
karma ekoloji ve sürdürülebilirlik elementleri çok önemli bir
yer ediniyor.

Superkilen, Bjarke Ingels Group, Topotek 1, Superflex,
Kopenhag, Danimarka. Bu çağdaş alan ve park etnik
çeşitliliğin yaşandığı bir bölgede yer alıyor. Multi-kültürel
birleştiriciliğin olduğu meydan, üç ana bölümden oluşuyor.
Buna göre, kırmızı alanlar spor aktiviteleri için, yeşil park
çocukların oyun alanı için, siyah alan ise hem yiyecek
alanı hem de piknik alanı olarak kullanılabiliyor.

Hazırlayan: Hülya Çaylak
http://www.yapi.com.tr/haberler/dunyadan-8-farkli-meydanornegi_132856.html

Ribbons, Cliff Garten Studio, San Francisco. Bu peyzaj
alanı ve tasarımı, şehir yönetiminin sanat ve mimari
programı kapsamında hayata geçirildi. Alan, muhafaza ve
tekrar kullanım için dikkatli bir şekilde tasarlandı.
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