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Türkiye'den Haberler

Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

İstanbul'da Avrupa'nın En Büyük
Balık Hali Açılıyor

DB Architects tarafından tasarlanan Avrupa'nın en büyük su
ürünleri hali, yeni avlanma sezonunda hizmete açacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ÖZİDAŞ
tarafından işletilecek olan hal 452.000,00 m²'lik alana
kuruldu. 80 gemi 800 araç ve 250 ton/gün ürün kapasiteli
tesis, sosyal donatı alanları inşa edilen hal için 136.000 m²'lik
dolgu alanı yaratılarak tali mendirek, ana mendirek, iskele, 3
adet parmak iskele, 1 adet gezinti iskelesi inşa edildi.
(Arkitera)

Taksim'de Eski Plan Yeniden!

Beyoğlu Belediyesi iptal edilen planı uygulamaya geçti.
Topçu Kışlası, Taksim Camii, Galatasaray otoparkı ve ihya
projeleri yeniden gündemde. Danıştay 6. Dairesince
Beyoğlu Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı ile ilgili
İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını
bozması üzerine Beyoğlu Belediyesi bozulan plana göre
uygulama yapmaya başladı. Oysa Danıştay mahkemenin
kararını usül yönünden bozmuş, yeni bir bilirkişi ile kararın
gözden geçirilmesini istemişti. (Radikal)

Hukuki süreç devam ederken Kemer İnşaat tarafından 2013
yılında yıkılan 100 yıllık tarihi Emek Sineması, yerine
yapılan AVM’nin üst katlarında 2016 yılında yeniden
açılacak. Bu kadar önem taşıyan Emek Sineması’nın
korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildiği ve
tadilat yapılırken dahi özel izinlere tabii tutulmuş kültür
varlığının, tarihi dokusu yok edilerek kamu malının özel
şirket eliyle yeniden dönüştürülmesi başta sinema
emekçilerinin ve sonra herkesin tepkisine yol açmıştı.
Üstelik böyle bir yapının kültürel miras konumunda simge
olması yaşanılan tepkileri daha da şiddetlendirmişti. (Gaia
Dergi)

İstanbul Şişli'de paha biçilmez bir arazide, üzerinde sadece
tek katlı barakalar olan arazide rezidans inşasının önünü
açabilmek için barakalar 'afet riskli yapı' ilan edildi. (Radikal -
Ömer Erbil)

Emek Sineması’na AVM Ayarı:
Kültür Varlığına “Vefada” Son NoktaBir Kentsel Dönüşüm Komedisi:

Barakaları 'Riskli' İlan Ettiler

Hükümet AOÇ’yi Rahat Bırakmıyor:
Şimdi de Fuar ve Panayır Alanı Planı

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerine ilişkin 1/10.000’lik
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın mahkemece iptali sonrası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının harekete geçerek “fuar ve
panayır alanı” olarak yeni bir plan yaptığı ortaya çıktı. AOÇ’de
plan yapma yetkisi, 2006 yılında Ankara Büyükşehir
Belediyesine verilmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi de
plana dava açacağını duyurdu. (Evrensel)

Ağaoğlu “Maslak 1453” Projesinde
140 Dairenin Bulunduğu Kuleyi Yine
Araplara Okuttu

Ağaoğlu, Cityscape 2015’te Suudi merkezli Şeyh Sulaiman
Al Rajhı Vakfı’na Fatih Ormanı’nın üzerine çökerek yaptığı
Maslak 1453 projesinde 140 dairenin bulunduğu kuleyi 67
milyon dolara sattı. Ucube 1453 projesinde yaptığı
hukuksuzluklar ortaya çıkmaya başlayan Ağaoğlu grubu
böylece araplar sayesinde yine nefes almış oldu. (Kuzey
Ormanları Savunması)

http://www.arkitera.com/haber/25405/ibb-avrupanin-en-buyuk-balik-halini-insa-ediyor
https://gaiadergi.com/emek-sinemasina-avm-ayari-kultur-varligina-vefada-son-nokta/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/10/agaoglu-maslak-1453-projesinde-140-dairenin-bulundugu-kuleyi-yine-araplara-okuttu/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/topcu_kislasi_yeniden-1429309
http://www.evrensel.net/haber/259585/hukumet-aocyi-rahat-birakmiyor-simdi-de-fuar-ve-panayir-alani-plani
http://www.radikal.com.tr/cevre/bir_kentsel_donusum_komedisi_barakalari_riskli_ilan_ettiler-1427698


Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Karaköy Sahili Yıkılıyor: Galataport'a
Onay Çıktı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğuş Holding'e ait Karaköy
Sahili'ni kapsayan otel, restoran, cafe ve mağazalardan
oluşan Galataport projesine ait ÇED raporu için olumlu
yönde karar verdi. Rapora göre Karaköy sahilinden
Tophane'ye kadar sahil şeridindeki tarihi tescilli binalar
yıkılacak yerlerine otel, restaurant ve cafeler yapılacak.
(İleri Haber)

Akkuyu’dan Beklenen Hamleler:
İlk İstifa ve Şaşırtmayan İddialar

Uzmanların Akkuyu Nükleer Santrali projesi için sürekli
kullandıkları bir ifade mevcut: Felaket Projesi. İlk gününden
bu yana birçok tartışma yaratan projeden geçtiğimiz günlerde
bir istifa haberi geldi. Akkuyu Nükleer bünyesinde görev
yapan Mersin Bölge Kamu Diplomasisi ve Devlet İlişkileri
Bölge Müdürü Faruk Uzel istifa etti. Projenin güvenli
olmadığını savunan Uzel, ihmal iddialarını madde madde
sıraladı. Gerçekleştirdiği basın toplantısında, istifasının
ardından sessiz kalması ve yakın çevresine yaptığı
açıklamaları tekzip etmesinin istendiğini öne süren Uzel, bu
yüzden tehdit aldığını savundu. (Gaia Dergi)

Kaz Dağlarındaki altın madenleri ile ilgili olarak Çanakkale İdare
Mahkemesi tarafından verilen “ÇED olumlu kararının iptali” kararı
ile ilgili Danıştay’tan şok bir karar çıktı. Danıştay bilirkişi raporunu
merkezine aldığı kararında, Çanakkale İdare Mahkemesi’nin
verdiği ‘iptal’ kararını bozdu. Kaz Dağlarının ölüm fermanı
anlamına gelen karar, önümüzdeki günlerde kentin en önemli
konusu olacak. (Evrensel)

Danıştay Kaz Dağlarının Ölüm
Fermanını İmzaladı!

Haliç Dayanışması Haliçport Planına
İtiraz Etti

Haliç Dayanışması İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
önünde bir basın açıklaması yaparak, Haliç Tersanesi'nin
Haliçport projesi adı altında ranta açan planlara itiraz
etti. Beşiktaş Balmumcu'da bulunan bina önünde yapılan
eyleme, CHP İBB Meclis grubu, Mimarlar Odası İstanbul
Şubesi'nden Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şubesi Genel Sekreteri Akif  Burak Atlar katıldı. (İleri Haber)

Köylüyü Atıp Karadeniz’in
Yaylalarını İmara Açıyorlar

Artvin'in Kafkasör mevkiinde bulunan Atabarı kayak Merkezi'nde
pist genişletme nedeniyle yaklaşık 1.000 ağacın daha kesilmeye
başlanması tepkilere sebep oldu. 
Artvin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Atabarı Kayak
Merkezi'ndeki kayak pistini genişletmek için yaklaşık 1.000 ağacın
kesimine başlandığı belirtildi. Ağaçların kesilmesinin heyelanda en
önemli sebeplerden biri olduğu bilinmesine ve daha 10 gün önce
Hopa'da ölümlü heyelan olmasına rağmen 1.000 ağacın kesilecek
olması, felaketlerden ders alınmadığını ortaya koydu. (Evrensel)

Köylülerin hayvancılık yaptığı Galer Düzü Yaylası, turizm
projesi adı altında yapılaşmaya açılıyor. Vatandaşlara
‘yaylayı boşaltın’ talimatı verildi, öfkeli köylüler ‘Direneceğiz’
dedi. Karadeniz’in yaylaları bir bir imara açılıyor. O
yaylalardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi
Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’ndeki Galer Düzü Yaylası.
Hayvancılıkla uğraşan yöre halkının mera olarak kullandığı,
Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Galer Düzü aynı
zamanda her yıl boğa güreşlerine de ev sahipliği yapıyor.
(Kuzey Ormanları Savunması)

Sel Felaketi ve Heyelandan da Ders
Almadılar: Ağaç Kesmeye Devam

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Kazdağları Çığlık Atıyor!
Çanakkale’de işletilmesi planlanan biri
zenginleştirilmiş altın madeni olmak üzere dört ayrı
altın madeni ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Kazdağları’ndaki altın madenleri ile ilgili olarak
Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından verilen “ÇED
olumlu kararının iptali” kararı ile ilgili Danıştay verilen
iptal kararını bozdu. Kentte yürütülen çevre
mücadelesinin önemli bir ayağı olan hukuki süreçte
Danıştay 14’üncü Dairesi verdiği karar Kaz Dağları’nın
yok edilmesinin önünü açtı. Danıştay’ın Kazdağları
için verdiği bu kararın Çanakkale ve çevresindeki
ekolojik yaşamı bitireceğini dile getiren Çanakkale
CHP Milletvekili Muharrem Erkek, Kazdağları’nı yok
etmelerine asla izin vermeyeceklerini, hukuki ve
bölgesel bağlamda mücadeleyi sürdüreceklerini dile
getirdi. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran
Bozoğlu ise, Türkiye’deki mahkemelerin çevre
konusunda yeterince ihtisas sahibi olmadığını ve bir
an önce çevre ihtisas mahkemelerin kurulması
gerektiğini vurguladı. (BirGün)

http://ilerihaber.org/halic-dayanismasi-halicport-planina-itiraz-etti/21335/
http://www.evrensel.net/haber/259566/sel-felaketi-ve-heyelandan-da-ders-almadilar-agac-kesmeye-devam
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/02/koyluyu-atip-karadenizin-yaylalarini-imara-aciyorlar/
http://www.evrensel.net/haber/259655/danistay-kaz-daglarinin-olum-fermanini-imzaladi
http://ilerihaber.org/karakoy-sahili-yikiliyor-galataporta-onay-cikti/21883/
https://gaiadergi.com/akkuyudan-beklenen-hamleler-ilk-istifa-ve-sasirtmayan-iddialar/
http://www.birgun.net/haber-detay/kazdaglari-ciglik-atiyor-88403.html


Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Sapanca Gölü’nü Besleyen Dereler
Çöplük Gibi

Sakarya'nın su ihtiyacının tamamını, Kocaeli'nin su
ihtiyacının da bir bölümünü karşılayan Sapanca Gölü’nü
besleyen bazı dereler çöpten geçilmiyor. Dünyanın suyu
içilebilir nadide gölleri arasında bulunan Sapanca Gölü’nü
besleyen bazı dereler çöplüğü andırıyor. Dere suyunun
içinde pet şişeden, metal atıklarına, kullanılmış tarım ilacı
kutusundan, evsel çöplere kadar yoğun şekilde atık
bulunuyor. Bu da derelerdeki suyun kalitesini düşürüyor.
(CHA)

Doğa Katliamı Projesi Bitmek Üzere

Yapımına  2013 yılında başlanan 3 milyar dolar maliyetli 3.
köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinde köprü
kulelerine ana taşıyıcı kablonun döşenmesine başlandı.
Köprü,  ışıklandırılmasıyla birlikte İstanbul Boğazı’nın yeni
bir köprüsü olacak.  Öte yandan tabliye döşenme işleminin
sürdüğü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde iki yakanın
otoyol ve tren yoluyla birleşmesine 648 metre kaldı.
(Evrensel)

'Türkiye’de Arı Ölümleri Kaygı
Verici Boyutlara Geldi'

Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme- Uygulama ve
Araştırma Merkezi (AGAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim
Çakmak, Türkiye genelinde geçmiş yıllarda yüzde 10 ile 20
arasında değişen arı ölümlerinin bazı bölgelerde yüzde
70'lere kadar çıktığını söyledi. Giderek artan arı ölümleri için
henüz resmi ve bilimsel olarak tamamlanmış bir
araştırmanın bulunmadığına dikkati çeken AGAM Müdürü
Prof. Dr. Çakmak, "Dünya genelinde artan arı ölümleri,
Türkiye'de de aynı paralelde artış gösteriyor. Ülkemizde
henüz bilimsel bir araştırma tamamlanmış değil. Tahmini ve
daha önceden kanıtlanmış bulgular mevcut. Örneğin
tarımsal ilaçlar ve genel arı hastalıklarının ölümlere neden
olduğunu biliyoruz. Ancak eskiden bu oran yüzde 10 ile en
fazla yüzde 20'ler bazında oluyordu. Şimdi ise Türkiye
genelinde bazı bölgelerde temas kurduğumuz arıcılar yüzde
70'lere varan ölümler yaşadıklarını bizimle paylaştılar. Genel
anlamda bir artış var ve biran önce bu artışın nedenlerini
öğrenmemiz gerekiyor. Biz AGAM olarak araştırmaları
başlattık. Kesin ölüm nedenleri bulacak ve önüne geçmek
için çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu. (DHA)

Aliağa'da İkinci Yırca Tehlikesi

Daha önce Manisa Yırca'da binlerce zeytinlik ağacın
kesilmesine benzer bir doğa katliamı da İzmir Aliağa'da
yaşanmak üzere. MHP'li Belediye Aliağa'daki tek mesire alanı
olan Zeytinli Park'ta "sevgi yolu" adıyla başlattığı proje ile
birçok zeytin ağacını kesmeyi planlıyor. Projeye tepki gösteren
Şehir Plancıları Odası Kurucu Başkanı Tuncay Karaçorlu,
proje ile bir "kent suçu" işlendiğini söyledi. (Evrensel)

Van Gölü Kirden Geçilmiyor

Van ve Bitlis için olduğu kadar ekolojik yaşam için de hayati
önemde olan Van Gölü her geçen gün insan eliyle daha
fazla kirletiliyor. Yerleşim yerleri ve fabrikalardan dökülen
atıkların yanı sıra, piknikçilerin gelişi güzel attığı çöplerle
kirletilen göldeki tahribat hemen her kıyıda gözle görülüyor.
Van Gölü'nün bir zamanlar temiz, masmavi olduğunu, yıllar
geçtikçe bu maviliğe hasret kaldıklarını söyleyen Van
Edremit'te göl kıyısında kafe işletmeciliği yapan Sıddık
Temizer, ''Göl tahribatının sorumlularının başında insanlar
var. Ardından devlet eliyle gerçekleştirilen politikaların ve bu
politikalarla göl çevresinde fabrikaların kurulması var
diyebilirim. Piknik yapmaya gelen insanların ardından
bıraktıkları çöpler su ile birleşiyor ve su yüzeyinde çok kötü
bir görüntü oluşturuyor. DSİ'nin bir kanalı var, bu kanal da
sularını göle boşaltıyor. Çimento fabrikası var bu fabrika tüm
atıklarını buraya atması yetmiyor, bir de fabrikadan çıkan
duman ve tozlar göl üzerinde tabaka oluşturuyor.''
dedi. (Evrensel)

http://www.evrensel.net/haber/260644/van-golu-kirden-gecilmiyor
http://www.dha.com.tr/turkiyede-ari-olumleri-kaygi-verici-boyutlara-geldi_1025386.html
https://www.cihan.com.tr/tr/sapanca-golunu-besleyen-dereler-copluk-gibi-1888495.htm
http://www.evrensel.net/haber/260037/doga-katliami-projesi-neredeyse-bitmek-uzere
http://www.evrensel.net/haber/260408/aliagada-ikinci-yirca-tehlikesi


Türkiye genelinde yeni konut fiyatları, ağustosta aylık
yüzde 0,75 arttı. Garanti Bankası'ndan yapılan
açıklamaya göre, Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
(GYODER) tarafından hazırlanan emlak endekslerinin
2015 Ağustos raporu yayımlandı. Türkiye genelinde yeni
konut fiyatları, ağustosta aylık yüzde 0,75 artarken, yıllık
bazdaki yükseliş yüzde 7,24 oldu. Ayrıca, Türkiye
Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde 7 metropolde
aylık yüzde 1,45 artış yaşandı. Aynı dönemde, 30 büyük
şehrin tamamında bir önceki aya göre yüzde 1,06; geçen
yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,11 yükseliş
gerçekleşti. Buna göre Adana, metrekare başına yüzde
2,08 artışla Ağustos 2015'te konut satış fiyatlarının en
fazla yükseldiği, Mardin ise yüzde 1,09 düşüşle
metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok azaldığı
şehir oldu. (Yapı.Com.Tr)

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin verilerine göre, tatil
ve yazlık konut denildiğinde akla ilk gelen bölgelerden biri
olan İzmir'de özellikle Urla, Çeşme ve özellikle Alaçatı
bölgeleri dikkat çekiyor. İkincil konutların mimarisi
incelendiğinde özellikle dubleks veya tripleks yapılara
talebin devam ettiği ancak rezidans denilen kalitede A sınıfı
işçilikte müstakil konut ve sitelerin yapıldığı da görülüyor.
2013 yılında yükselişe geçen bu durumun 2014-2015
yılında da devam edeceği belirtilirken, sonraki yıllarda da
varlığını sürdüreceği öngörülüyor. İkincil konutları, bu yıl
yükselişe geçen lüks site kavramı ile yatırım aracı olarak
gören ve bölgelerin rantı ile bu durumu pozitife çevirebilen
bir kitle olduğunun belirtildiği araştırmada, ikincil konutları
hem kullanım süreleri hem de bakım masrafları sebebiyle bir
yatırım aracı olarak düşünmemek gerektiği ifade ediliyor.
(Yapı.Com.Tr)

Yeni Konut Fiyatları Ağustosta
Arttı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son yıllarda durdurulamayan konut ve arsa fiyatları yüzünden
memurların, öğrencilerin gelmek istemediği, dar gelirli Gazianteplilerin “ev alma” hayalinin hayalde kaldığı “Pahalı kent”
imajını yıkmak için de kentte önemli bir konut atağı başlattıklarını bildirdi. Nüfusu 400 bin Suriyeli ile birlikte 2 milyonu aşan
kenttte her geçen gün konut ihtiyacının arttığını belirten Şahin, “Konut fiyatlarını ucuzlatmak için yeni imar alanları
oluşturduk. Bekleyen imar alanlarının hepsini açtık. İmara açılan bölgelerde TOKİ ile toplu konut atağı başlatarak 50 bin
konut yapımına start verdik. Özellikle şehir merkezindeki yoğunluğu azaltacak Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın Uydukent
kentimiz için ciddi önem taşıyor. 7.5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak Uydukent, OSB’de çalışan işçilerin konut
ihtiyacına cevap verecek” diye konuştu. (Yapı.Com.Tr)

Konut Atağı ile "Pahalı Kent" İmajını Yıkacak

"İkincil Konut Yatırım Aracı Olarak
Görülmemeli"

Emlak Piyasası Haberleri

Yerel Yönetimler

Çankaya Belediyesi'ne CHP'den Mor Bayrak

Mor Bayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da katılımıyla
15 Eylül’de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e makamında
düzenlenecek törenle  verilecek. Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz Şubat
ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kamuoyuyla paylaşılan projedeki
kriterlerin tamamını karşılıyor. Belediyeler için belirlenen kreş, çocuk
bakımevi, kadın sağlık merkezi, sığınma evi, hasta ve yaşlı bakımevi gibi
sosyal hizmetlerin sunulması; kadın belediye başkan yardımcısı, kadın
yönetici ve kadın çalışan sayısı gibi kadının istihdamda ve yönetimde eşit
temsilinin sağlanması ile cinsiyete duyarlı bütçeleme gibi başlıkların
tamamını karşılayan Çankaya Belediyesi, Mor Bayrak’ı hak eden ilk yerel
yönetim oldu. (Başkentten Haber)

Son Karar Verildi:
Ücretsiz Taşımaya
Devam

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi
Apaydın, her il için ayrı ücret
belirleneceğini bildirdi. Apaydın, “Bu
süre zarfında da 65 yaş üstü
vatandaşlarımız ücretsiz taşınacak.
Bunda herhangi bir şüphe olmasın”
dedi. Apaydın şunları söyledi: “7
Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan kanun ile 65 yaş ve üstü
vatandaşlarımızın özel halk
otobüsleri tarafından taşınmasına
ilişkin gelir desteğinin usul ve
esasları en geç 7 Ekim’e kadar
belirlenecek. (BirGün)

http://www.yapi.com.tr/haberler/yeni-konut-fiyatlari-agustosta-artti_134049.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/konut-atagi-ile-pahali-kent-imajini-yikacak_133779.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/ikincil-konut-yatirim-araci-olarak-gorulmemeli_133927.html
http://www.baskenttenhaber.com/haber/1310/cankaya-belediyesine-chpden-mor-bayrak.html
http://www.birgun.net/haber-detay/son-karar-verildi-ucretsiz-tasimaya-devam-89447.html


Eski İstanbul’un kalbi ‘tarihi yarımada’nın yapısını tamamen
değiştirecek bir karara imza atan Fatih Belediyesi, 2’inci ve
3’üncü derece tarihi eserler ve yakınlarındaki parsellerle ilgili
kararlarda kendini tek yetkili kıldı. (Diken.Com.Tr)

Belediyelerin Projeleri
Ödüllendirilecek
Eğlence-etkinlik, park-rekreasyon sektörüyle ilgili ihtisas fuarı
olan Atrax, belediyelerin park, bahçe ve rekreasyon
alanlarındaki başarılı projelerini ödüllendirecek. Yarışmada
başarılı park, bahçe ve rekreasyon alanları konusunda her
geçen gün farklı projelere imza atan belediyeler için “En
Başarılı Belediye Parkı” kategorisi ve kültürel miraslarımızı
gelecek kuşaklara aktarmakta en etkili kuruluşlardan;
müzelere yönelik de “En Başarılı Müze ve Ören Yeri”
kategorisi yer alıyor. (Yapı.Com.Tr)

Tarihi Yarımada Fatih
Belediyesi’nin İnsafına Kaldı:
Koruma Kurulu Devre Dışı

Esenler Belediyesi'nden 'Yeni
Esenler' Hamlesi
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, askeri
alanın Esenler Belediyesi’ne tahsisi ile birlikte yeni Esenler’i
oluşturmak için harekete geçti. İlk olarak 1/5.000’lik planların
yenileneceğini belirten Başkan Göksu, bu planlar
yapılmadan önce fikir alışverişinde bulunmak için ilçedeki
siyasi partilere ziyaretler başlattı. 1/5.000’lik planlar
yapılmadan önce ilçedeki mimar ve mühendislerle
görüştüğünü dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet
Tevfik Göksu, bu konuda fikir alışverişinde bulunmak için
siyasi parti teşkilatlarını da ziyaret ediyor. İlk olarak
Cumhuriyet Halk Partisi Esenler İlçe Başkanlığı’nı ziyaret
eden Başkan Mehmet Tevfik Göksu’yu, CHP Esenler İlçe
Başkanı Cafer Turna ve partililer karşıladı. Toplantı, AK Parti
Esenler İlçe Başkan Vekili Hüseyin Aydın, Belediye Başkan
Yardımcıları Faruk Aydın, Ömer Çetinkaya, Belediye Meclis
Üyesi Osman Gökçebaş ve AK Parti İlçe Teşkilat üyelerinin
katılımıyla gerçekleştirildi. (Esenler Belediyesi Web Sitesi)

 Türkiye'nin İlk “Canlı Laboratuvarı
(Living Lab) Başakşehir’de Kuruluyor

Başakşehir Belediyesi, Türkiye ve dünyadan gelen yaratıcı Bilgi
ve İletişim Teknolojileri ilişkili ürün ve hizmetlerin geliştirildiği,
gerçek ortamda denendiği ve görücüye çıktığı Türkiye’nin ilk
“Canlı Laboratuvarı'nı (Living Lab) Başakşehir’de
kuruyor. Başakşehir Yaşam Lavoratuvarı olarak adlandırılan
Merkez, Başakşehirde yaşayanlara ve çalışanlara en ileri ve
hayatı kolaylaştıran teknolojik hizmetleri bulabilecekleri bir
ortam yaratıyor.  Belediye teknoloji kullanımında ve yaratıcılıkta
dünya şehirlerine örnek alarak geliştirdiği projesi Türkiye’de bir
ilk olma özelliği taşıyor. (Başakşehir Belediyesi Web Sitesi)

Oğlunun Katilini İdam Sehpasında
Affeden İranlı Anne Barış Mesajı
Verdi

Oğlunun katilini idam sehpasında affederek dünyanın
gündemine oturan İranlı Samareh Ali Nezhad, Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’la birlikte, 1 Eylül Dünya Barış
Günü’nde “beyaz güvercinler” uçurarak, tüm insanlığa barış
mesajı verdi. Maltepe Belediyesi tarafından “yılın annesi”
seçilen İranlı Samareh Ali Nezhad, belediye tarafından
düzenlenen “Dünya Barış Günü” etkinliğine katıldı. Maltepe
Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
(TSKM) düzenlenen ve “Barış Sevgiyle Gelir” pankartı
önünde gerçekleştirilen etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı
Ali Kılıç, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ataşesi Abdulreza
Rashed, Nezhad’ın eşi Abdolghan Hossein Zadeh ve kızı
Fatemeh Hossein Zadeh ile çok sayıda davetli katıldı.
(Evrensel)

Yerel Yönetimler

Çekmeköy Belediyesi Kadın
Basketbol Takımı Kuruldu
Çekmeköy Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol takımının
kurucu oyuncuları olan sporcular için imza töreni düzenlendi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı
imza törenine, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve
genç sporcular katıldı. (Çekmeköy Belediyesi Web Sitesi)

Esenler Belediyesi Atölyeleri
Tamamlandı
Esenler Belediyesi Şehir ve Düşünce Merkezi bünyesinde bu yıl
oluşturulan iki atölyede çalışmaların sonuna yaklaşıldı. "Herkes
İçin Dost Kentler" ile "Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik"
atölyelerinin çalışma sonuçları, yapılacak toplantılarla
kamuoyuna duyurulacak. (Esenler Belediyesi Web Sitesi)

http://www.basaksehir.bel.tr/icerik/2094/turkiye-nin-ilk-canli-laboratuvari-living-lab-?open=580
http://www.yapi.com.tr/haberler/belediyelerin-projeleri-odullendirilecek_133965.html
http://www.diken.com.tr/tarihi-yarimada-fatih-belediyesinin-insafina-kaldi-koruma-kurulu-devre-disi/
http://www.esenler.bel.tr/tr/icerik/32/3284/2-atolye-calismasi-daha-tamamlandi.aspx
http://www.evrensel.net/haber/259570/oglunun-katilini-idam-sehpasinda-affeden-iranli-anne-baris-mesaji-verdi
http://cekmekoy.bel.tr/tr/cekmekoy-belediyesi-nin-bayan-basketbol-takimi-kur
http://www.esenler.bel.tr/tr/icerik/32/3269/adim-adim-yeni-esenlere.aspx


"Kartal'a engel yok" sözünü belediyeciliğin temel felsefesi
haline getiren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok
Öz'ün teşviki ile vatandaşlara engelsiz bir hayat sunmak için
Kartal'ın en uzun engelli rampası inşa edildi. Kartal
Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi'ne yapılan
başvurular doğrultusunda, Hürriyet Mahallesi'nde ikamet
eden engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak olan
rampa, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri
tarafından 3 günde inşa edildi. Rampa, 22 metrelik
uzunluğu ve bir metrelik genişliği ile Kartal'ın en uzun
engelli rampası olma özelliğine sahip. (Haberler.Com)

Kadınların Çoğu Yaşadığı Şiddetin
Farkında Değil
Avcılar Belediyesi’nin araştırması kadınların önemli
bölümünün tokat yemeyi şiddet olarak görmediklerini ve
mağdurların genelde sustuğunu ortaya koydu. Avcılar
Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, kadına şiddetin
boyutlarını tespit etmek ve bunu önlemek için yapılabilecek
çalışmalara yön vermesi amacıyla anket yaptırdı. Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki 10 mahallede 30’ar
kadına yöneltilmek üzere 26 soruluk anket hazırlandı. Ankette,
kadının yaş, evlilik süresi, çocuk sayısı, ekonomik, eğitim
durumu, gibi bilgilerin yanı sıra şiddet konusunda bilgisi olup-
olmadığı, bununla karşılaştığında ne yaptığına dair sorular
yöneltildi. Ankette, kadınların yüzde 23’ü aile içi şiddetle
sürekli karşılaştıklarını belirtirken, yüzde 46’sı bazen maruz
kaldıklarını söyledi. Kadınlar aile içi şiddeti ağırlıklı olarak
eşlerinden gördüklerini, yüzde 44’ü bunun karşısında
sustuğunu, 21’i karşılık verdiğini, 12’si evi terk ettiğini, 7’si
karakola gittiğini, yüzde 9’u ise, özür dilenmesi üzerine
barıştığını bildirdi. Anketin sonuç bölümünde, “Sadece Tokat
yemeyi, ısırılmayı, sürüklenmeyi, yaralanmayı şiddet olarak
kabul eden birçok kadın cinsel ilişkiye zorlanma, tehdit edilme,
hakarete uğramanın birer sözel şiddet; kıskanılma, giyim
tarzına karışılma, evde kalmaya zorlanma, sevgi ve ilgiden
mahrum bırakılmasının psikolojik şiddet; yeteri kadar harçlık
verilmemesi, kendilerine miras bırakılmamasının ekonomik
şiddet olduğunu düşünmemektedir” denildi. (Milliyet)

Kartal Belediyesi'nden En Uzun
Engelli Rampası

Esenler'e İzlanda Modeli
Esenler'de madde bağımlılığı ile mücadelede İzlanda modeli
uygulanacak... Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi
tarafından yürütülen “Madde Bağımlılığı ile Kanıta Dayalı
Mücadele Projesi” bilgilendirme toplantısı Esenler'de
gerçekleştirildi. Avrupa Birliği'nce hibe almaya hak kazanan
“Madde Bağımlılığı ile Kanıta Dayalı Mücadele Projesi”nde;
 İtalya, İzlanda, Letonya, Malta, Portekiz, Romanya ve
Yunanistan’dan araştırma merkezleri ve belediye temsilcileri
Esenler'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda proje kapsamında yer alan 8 ülkede aynı anda
uygulanacak İzlanda’da uygulanan madde bağımlılığı ile ilgili
gerçekleştirilen uygulama örnekleri tartışıldı. (Esenler
Belediyesi Web Sitesi) Geleneksel Çocuk Oyunları

Maltepe’de Hayat Buluyor

Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (JCI) Maltepe Şubesi ile
Maltepe Kent Konseyi işbirliği ve Maltepe Belediyesi'nin
dedteğiyle,  unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları hayat
bulmaya başladı. İlk ve ortaöğretimdeki çocuklara yönelik
olarak hazırlanan proje kapsamında, mendil kapmaca, sek
sek, yağ satarım bal satarım, yakan top ve üçtaş gibi
geleneksel çocuk oyunları yeniden canlandırılıyor. (Maltepe
Belediyesi Web Sitesi)

Yerel Yönetimler

Büyükçekmece'de Her Mahalleye
Engelli Parkı

Büyükçekmece Belediyesi, engellerinden dolayı yaşamlarını
genellikle evlerinde geçirmek zorunda kalan engelli çocukları,
diğer çocuklarla, sokakta ve sosyal hayatın içinde buluşturan
örnek bir projeye daha imza attı. Fiziksel ve zihinsel engelli
çocukların yararlanabilmeleri için tasarlanan engelliler
parklarının sayısı önümüzdeki günlerde de daha arttırılacak.
(Büyükçekmece Beledyesi Web Sitesi)

Şişli’de Taşeronlaşmaya Karşı
Büyük Adım
Şişli Belediyesi’nde taşeron bünyesinde çalışan temizlik
işçileri, belediyenin iştiraki olan Kent-Yol’a bağlandı.
Böylece Şişli’de taşeronlaşma ile mücadelede büyük bir
adım atılmış oldu. Kamuda taşeronlaşmaya karşı büyük bir
mücadele başlatan ve iktidar olduğu takdirde
taşeronlaşmaya son vereceği sözünü veren Cumhuriyet
Halk Partisi’nin söylemini uygulayan ilk belediye, Şişli
Belediyesi oldu. Şişli Belediyesi, taşeronlaşmaya karşı
mücadelede ilk adımı atarak 120 temizlik işçisini belediyeye
bağlı Kent-Yol şirketinin bünyesine aldı. Belediyenin bu
kararı ile temizlik işçileri, sendikal haklarını kazanmış oldu.
(Şişli Belediyesi Web Sitesi)

http://www.maltepe.bel.tr/haber/geleneksel-cocuk-oyunlari-maltepede-hayat-buluyor/1013/36802
http://www.milliyet.com.tr/kadinlarin-cogu-yasadigi-siddetin-gundem-2111825/
http://www.haberler.com/kartal-belediyesi-nden-en-uzun-engelli-rampasi-7630567-haberi/
http://www.sislibelediyesi.com/haberler/sislide-taseronlasmaya-karsi-buyuk-adim/90905c84
http://www.esenler.bel.tr/tr/icerik/32/3279/esenlere-izlanda-modeli.aspx
http://www.bcekmece.bel.tr/tr-tr/Buyukcekmece/Haberler/Sayfalar/buyukcekmece-de-her-mahalleye-engelli-parki.aspx


Kadıköy’de yıkımı yapılacak binaların öncelikle “asbestten
ve zararlı atıklardan temizlenme” şartı getirildi. İş sağlığı ve
güvenliği ya da çevre uzmanı tarafından inşaat atık yönetim
planı hazırlanmadan ve bu plana dayalı özellikle asbest
gibi tehlikeli atıkların binadan temizlendiğine dair Kadıköy
Belediyesi Çevre Müdürlüğü’nden rapor gelmeden yıkım
ruhsatı verilmeyecek. Halk sağlığını koruma amacıyla
başlatılan uygulama kapsamında; yıkılacak binada
bulunması muhtemel asbest gibi tehlikeli maddelerin
ayrıştırılması şartı getirilmekte. Bu konuda uzman ekip, özel
giysileriyle binaya girerek, çevreye zarar vermeden binanın
sökümünü yapıyor. Hatta yıkılacak binanın içindeki havayı
dahi kontrol ediyor. Sökülen tehlikeli maddeler ise bunların
özel tekniklerle yok edildiği yetkili merkeze gönderiliyor.
İlgili merkez, yıkılacak binanın asbest bakımından
temizlendiğine dair rapor hazırlayıp, Kadıköy Belediyesi
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne sunuyor.
Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli
bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çevre Koruma Kontrol
Müdürlüğü’nden gelen asbest temiz raporu doğrultusunda
Yapı Kontrol Müdürlüğü, binanın yıkım ruhsatını veriyor.
(Gazete Kadıköy)

Kadıköy'de Duvarda Sanat Var!

 İlki 2012 yılında gerçekleşen Mural-İst kapsamında 3 yılda
Yeldeğirmeni’nde 16 duvar 7 yerli ve 9 yabancı sanatçı
tarafından boyandı. Festivalin dördüncüsü ise geçen Haziran
ayında, Moda Ağabey Sokak Emek Apartmanı’nın boş yan
cephesinde başladı. Bu senenin ilk muralını ise Rusya-
Tataristan gelen ressam Rustam Qbic çizdi. Sonra sırasıyla
Haziran sonunda İspanya’dan gelen Deih, Hasanpaşa’da;
Temmuz başında Türkiyeli Cins, Moda’da; Temmuz ortasında
ABD’li Kristy Sandoval & Levi Ponce, Yeldeğirmeni’nde
muraller yaptı.  Mural İstanbul Fesivali, Eylül ayında bir
sürprizle sona erecek. Türkiyeli üç sanatçı; Nuka, Esk Reyn ve
Wicx, Kadıköy Belediyesi’ni renklendirecek. Sanatçılar,
belediyenin Hasanpaşa’da bulunan ana binasının üç
cephesine muraller çizecek. Böylece İstanbul’da ilk kez bir
kamu kuruluşu ‘renklenmiş’ olacak. (Gazete Kadıköy)

Kadıköy'de Asbeste Geçit Yok!

Öğrenciler Yeldeğirmeni’ni Tercih
Ediyor
Yel değirmeni, Erasmuslu öğrencilerin de tercihi oldu.
Özellikle Fikirtepe’de yaşanan kentsel dönüşümün ardından
Kadıköy’de Yeldeğirmeni Mahallesi öğrencilerin konaklamak
için tercih ettiği bir merkez haline geldi. Fikirtepe Mahallesi,
kentsel dönüşüm başlayana kadar öğrencilerin düşük kiralar
nedeniyle tercih ettiği bölgelerin başında geliyordu. Kentsel
dönüşüm nedeniyle Fikirtepe’den ev tutamayan öğrenciler
son yıllarda rotayı Yeldeğirmeni’ne çevirdi. Erasmus
programıya İstanbul’da yükseköğrenimlerini sürdüren
yurtdışından gelen öğrencilerin de sıklıkla
Yeldeğirmeni’nden ev kiraladığı gözleniyor. (Gazete
Kadıköy)

Yerel Yönetimler

Kadıköy'de Çevre Dostu Kreş

Kadıköy Belediyesi çocuklar ve çevre için yeni bir projeyi
hayata geçirmek için düğmeye bastı. Sahrayıcedit
Mahallesi’nde çevre dostu yeşil yuva kriterleri
doğrultusunda inşa edilen Bahriye Üçok Anaokulu sağlıklı
öğretim mekânlarıyla dikkat çekiyor. Proje hayata
geçtiğinde; özellikle ısıtma, soğutma vb. donatıların
çalışması için harcanan enerjinin korunması, binaya enerji
sağlayan kaynağın çevreye zarar vermeden kendini
yenileyebilen kaynaklardan olması sağlanacak. Kadıköy
Belediyesi’nden yapılan açıklamada; eğitimi teşvik eden,
çocuk dostu bir çevre oluşturmak, öğrenci ve öğretmen için
kullanımı kolaylaştıran, yaşam kalitesini arttıran çevreye
uyumlu yapılar yapılabileceğinin mümkün olduğunu
göstermek amacıyla ilk etapta Sahrayıcedid Mahallesi’nde
bulunan Bahriye Üçok Anaokulu’nun yenileneceği
belirtildi. Proje ekibi 2015 yılı proje çalışmalarını tamamladı.
Diğer taraftan projenin LEED sertifikasyonu başvuruları
yapıldı. Anaokulunun peyzaj projesi de leed kriterlerine
göre hazırlandı. Yani bölgedeki bitki örtüsü dikkate alınarak
yeşillendirme yapılacak. Malzeme kullanımında çevreye
duyarlı malzemeler olacak. Ahşap, doğal döküm
malzemeler kullanılacak. Kum alanlar, çim tepeler, bostan,
bitkisel arıtma havuzu olması öngörülüyor. Labirent bahçe,
serbest zaman alanı, boyama duvarı olacak. (Gazete
Kadıköy)

Gençlerden Kuşlara Yuva

Çoğu üniversiteli bir grup genç Tasarım Atölyesi Kadıköy’de
düşündü taşındı, konuştu tartıştı, yaptı yapıştırdı ve el emeği
göz nuru kuş yuvalarını ağaçlara kavuşturdu. Mimar ve
yükseklisans öğrencisi olan Kübra “Projenin bu kadar güzel
olmasının sebebi, ilk aşamasından uygulamasına kadar
hepimizin emeğinin geçmesi” diyor. (Gazete Kadıköy)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=7574
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=7545
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=7540
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=7555
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=7544


Sulukule'de Lojman Yapacaklar

Romanların evlerinden çıkarılarak şehir dışına
sürülmesiyle sonuçlanan Sulukule projesinin bir bölümü
AKP’li Fatih Belediyesi tarafından belediye lojmanı
yapılıyor. Sulukule ortasında demir tellerle korunan
binalar uzun süre satılmadı. Dairelere Suriyeliler yerleşti.
Şimdi Sulukule Projesi’nin Fatih Belediyesi’ne ayrılan
daireleri belediye çalışanlarına lojman olarak
kiralanacak. Fatih Belediyesi Meclis gündemine gelen
kiralama yetkisi talebi yarın görüşülerek oylanacak.
(Cumhuriyet - Hazal Ocak)

Yakacık Meydanı'nın Tasarımı için
Fikirler Kartallılardan

Üsküdar Belediyesi tarafından
Kuzguncuk (İlya'nın) Bostanı'nda
düzenlenen özel alanda, Bilgi Evleri'nden
çocuklar ve engelli merkezinden
yurttaşlar organik tarım yapabiliyor.
Ekilen fasulye, patlıcan, domates gibi
ürünlerin hasadı belediyenin düzenlediği
bir etkinlikle  yapıldı. (Üsküdar Belediyesi
Web Sitesi)

Yerel Yönetimler

Kuzguncuk Bostanı'nda Engelsiz Hasat Zamanı

Kartal Belediyesi, Kartal Kent Konseyi ve TAK KARTAL
işbirliği ile Yakacık Meydanı’nda, “Yakacık Meydanını Birlikte
Tasarlıyoruz” etkinliğinin açılışı gerçekleşti. Etkinliğe Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de katıldı. Kartal
Belediyesi sınırları içinde bulunan Yakacık Meydanı’nın
tasarımı ile ilgili vatandaşların da katılımını sağlamak
amacıyla hazırlanan, Kartal Belediyesi, Kartal Kent Konseyi
ve Tasarım Araştırma Katılım grubu (TAK) işbirliği ile
düzenlenen “Yakacık Meydanı’nı Birlikte Tasarlıyoruz”
projesi başladı. Yakacık Meydanı’nın tasarımı ve geleceği ile
ilgilenen tüm vatandaşlar, Yakacık Meydanı’nda düzenlenen
etkinlikte fikirlerini Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz
ile paylaştı.10 Eylül’e kadar devam edecek proje
kapsamında, dileyen vatandaşlar Kartal Yakacık
Meydanı’nda bulunan standlara uğrayarak fikirlerini,
şikâyetlerini, istek ve taleplerini iletebilecekler. (Kartal
Belediyesi Web Sitesi)
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Bostanlar için Yasa Teklifi Belediye 'Tarihi Yarımada'ya
Dokunamaz!İmara açılarak yıkılma tehlikesi altındaki tarihi bostan

arazileri Meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul
Milletvekili Mimar Gülay Yedekçi, bostanların
korunması için TBMM Başkanlığı’na 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda
değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi
sundu. Teklif yasalaşırsa tarihi bostanlar da Toprak
Koruma Kanunu’nda tanımlanmış olacak ve bostan
arazileri için de yasada belirtilen “tarımsal üretim
amacı dışında kullanılamaz” hükmü geçerli
olacak. Kanun teklifinde gelişmiş ülkelerde kent içi
tarım alanlarının hızla yaygınlaşan bir yaklaşım
olduğu belirtildi. (BirGün - Olgu Kundakçı)

Tarihi Yarımada'da 2 ve 3. Derece tarihi eserlerin
bulunduğu parsellerde koruma kurullarının devre dışı
kalması 2863 sayılı yasaya göre mümkün değil. İnşaat ve
tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma
yetkisi koruma kurullarında bulunuyor. 2863 sayılı yasanın
sekizinci maddesine göre,  “Tescil edilen korunması
gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının
tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp
yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi koruma
kurullarına aittir” diyor.  Kanun yapma yetkisi olmayan
belediye meclisinin kanuna aykırı karar alması ve
uygulaması asla kabul edilemez. (Radikal - Ömer Erbil)

http://www.birgun.net/haber-detay/bostanlar-icin-yasa-teklifi-88192.html
http://www.radikal.com.tr/cevre/belediye-tarihi-yarimadaya-dokunamaz-1434185/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/365105/Lojman_yapacaklar.html
http://www.kartal.bel.tr/tr/haberler/Habergoster.aspx?id=4259
https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/news/kuzguncuk-bostaninda-engelsiz-hasat-zamani/382


Arşil Gorky'nin Çeşmesi Yeniden
Doğuyor

Van’ın Edremit Belediyesi, Amerikalı Ermeni ressam
Arşil Gorky'in yaptırdığı ve zamanla tahrip edilen
çeşmenin resorasyonuna başladı. Çalışma kapsamında
4 bölmeli olarak tasarlanacak olan çeşmenin dört
yanında Kürtçe, Ermenice, İngilizce ve Türkçe olmak
üzere 4 dilde ArshileGorky’in biyografisi bulunacak.
Tahrip edilen ve yıkılan çeşme Kurubaş Taşı da denilen
eskitme taşların kullanımıyla yapılacak ve
restorasyonuyla ilk yapıldığı dönemdeki görünümüne
kavuşturulmaya çalışılacak. Restorasyonun yaklaşık iki
hafta sürmesi planlanıyor. (AGOS)

Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan Hopa raporunda facianın
nedenleri sıralandı; "Dere yatakları bozulmayıp
değiştirilmeseydi veya dere yatakları teknik verilere göre
ıslah edilseydi, bu sel yine olacak fakat felakete
dönüşmeyecekti" denildi. aporda ana hatlarıyla şu
saptamalara yer verildi: Ya kapatılmış, ya daraltılmış: Vahşi
yapılaşma sonucu dağlardan gelen suları denize taşıyan
dereler ya kapatılmış, ya da gelen suyun debisine cevap
veremeyecek şekilde daraltılmıştır. Suyun denize akışı
engellenmiş: Hopa’da şehir içinden geçen ve güneyden
gelen yağmur sularını denize taşıyan dere beton kanal
haline getirilerek daraltılmış. Çeşitli yerlerde derenin üzerine
yapılan köprüler alçak yapılmış ve suyun geçişini
engellemiştir. Bu dereler daraltılmakla kalmayıp “S” virajlar
haline getirilmiş 90 derece açıyla yön değiştirilerek suyun
direkt denize akışı engellenmiştir. Şayet Hopa’nın güney
yamaçlarından gelen suları denize taşıyan dere yatakları
bozulmayıp değiştirilmeseydi veya dere yatakları teknik
verilere göre ıslah edilseydi, bu sel yine olacak fakat felakete
dönüşmeyecekti. (Yapı.Com.Tr)

CHP'nin Hopa Değerlendirmesi:
Dere Yataklarının İntikamı

Kent, Tasarım ve Planlama

Kars’taki TOKİ’leri İlk Yağmurda
Sel Bastı

Kars’ta TOKİ tarafından yapılan ve hak sahiplerine
teslim edilen binaların zemin ile bodrum katları yağan ilk
yağmurda suya teslim oldu. Konuya ilişkin, HDP Kars
Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, TOKİ’nin
Kars’ta “kentsel dönüşüm” adı altında yapmış olduğu
698 konuta 21 Ağustos’ta taşınan ve karşılaştıkları
sorunları yetkililere duyuramamaktan yakınan
vatandaşların yanında olduğunu açıkladı. (Sendika.Org)

Arnavutköy Metrosunda İlk Adım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Topkapı-Habipler tramvay
hattını Arnavutköy'e uzatma çalışmalarını başlatıyor. Yeni
çalışmayla Topkapı-Habipler arasındaki tramvay hattı,
2019'da Vezneciler-Arnavutköy metro sistemine
dönüştürülecek. Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi,
7'si yer altı olmak üzere 22 istasyonu bulunan Topkapı-
Habipler arasında çalışan tramvay hattını, Arnavutköy'e
kadar uzatacak 15 kilometrelik hat için proje çalışmasını
başlattı. "Avrupa'nın en büyük havalimanı olma" özelliğini
taşıyacak 3. havalimanına hizmet verecek toplu ulaşım
araçlarından Arnavutköy tramvay hattı için ihale tarihi 9 Eylül.
(Milliyet)

http://www.milliyet.com.tr/arnavutkoy-metrosunda-ilk-adim/ekonomi/detay/2111559/default.htm
http://www.yapi.com.tr/haberler/chpnin-hopa-degerlendirmesi-dere-yataklarinin-intikami_133877.html
http://sendika4.org/2015/09/karstaki-tokileri-ilk-yagmursa-sel-basti/
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/12699/arsil-gorky-nin-cesmesi-yeniden-doguyor


CHP'li vekilin Albatros isyanı

Büyükçekmece Albatros'taki belediyeye ait arazide
yapılacak otel ve rezidans projesi CHP'li belediye başkanı
ile CHP'li vekil ve çevrecileri karşı karşıya getirdi.
Arazideki ağaçların kesilmesine karşı çevreciler ve CHP'li
vekil direnişe geçti. Büyükçekmece Albatros'daki
belediyeye ait arazide otel projesi CHP 'li Belediye
Başkanı Hasan Akgün ile CHP İstanbul Milletvekili Ali
Şeker'i karşı karşıya getirdi. Milletvekili Şeker, koruluk
alanda ağaçlar kesileceğini belirterek projeye karşı
çevrecilerle birlikte direnişe geçti. (Radikal)

Alakır’daki “Tacizler” Giderek
Artıyor: Doğa Savunucusu Elif Arığ
Yargılanmaya Çalışılıyor

Alakır’da kendi elleri ile yaptığı yuvasında 3,5 yaşındaki
kızı Cana Işık ile yaşayan Elif Arığ, Alakır Vadisi’nin
korunması mücadelesi içindeki aktif duruşu nedeni ile
HES şirketinin ve bu ranttan faydalanan bazı köylüler ile
köy muhtarının hedefi durumunda. Elif Arığ’a açılan
davanın ilk duruşması 7 Eylül'de Antalya Adliyesi’nde
görüldü. (Gaia Dergi)

Halk Bir Kez Daha ‘Yeşil Yol’a İzin
Vermedi: İş Makineleri Geri
Dönmek Zorunda Kaldı
Karadeniz’de sekiz ilin yaylalarını ‘turizmi geliştirme‘
gerekçesiyle birleştirmesi hedeflenen ‘Yeşil Yol‘ projesi
kapsamında Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine gelen iş
makineleri bir kez daha halkın tepkisi nedeniyle geri dönmek
zorunda kaldı. Fırtına İnisiyatifi üyesi Havva Reyhan, Mayıs
ayında Yeşil yol çalışmasının ilk başladığı yer olan Yukarı
Kavron Yaylası’nda tepkiler nedeniyle durdurulan yolun
yapımının yeniden başlatılmak istendiğine vurgu
yaptı. Reyhan, “Şimdi yeniden geldiler ve kaldıkları yerden
devam etmek istediler. Biz de engel olduk. İzin belgelerini ve
projeyi gösteremediler. İzin belgeleri olmadan burada yol
yapmaya çalışıyorlar. Yolu buradan geçirmeyeceğiz. İzinsiz
yol yaptıkları için suç işliyorlar. Yaylamızı, çocukluğumuzu
koruyoruz” diye konuştu. (Diken.Com.Tr)

Yerel Mücadeleler

Gaziosmanpaşa’da Mahalle Talanına
Tepki

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan yurttaşlar, kentsel
dönüşüm projesine karşı dava açtı. Yıldıztabya Mahallesi
Barınma Hakkını Koruma Derneği Başkanı Süleyman Çelik
projeye tepki gösterek, “Bize rağmen yapılacak bir şeyi
kabul etmiyoruz” dedi. (Kuzey Ormanları Savunması)

Balıkesirliler Termik Santrala Karşı İmza Topluyor

Önce santralin kurulacağı Paşaköy Mahallesi'nde
başlayan, ardından şehir merkezine taşınan imza
kampanyası bugün Toplu Taşıma Merkezi ile sürdü.
'Köyümüze ölüm santrali istemiyoruz' yazılı dev pankartı
kaldırıma seren Paşaköylüler, 'Toprakları kirletmeyin',
'Yanan insan sağlığı, siz kömür sanıyorsunuz', 'Balıkesir
uyuma', 'Kömür değil, temiz enerji' yazılı afişler taşıdı,
'Balıkesir kömür solumak istemiyor' yazılı kokartlar dağıttı.
Paşaköylü çocuklar da taşıma merkezinde ellerinde
pankartlarla dolaşarak, Balıkesirliler'den imza ve destek
istedi. (BirGün)

https://gaiadergi.com/alakirdaki-tacizler-giderek-artiyor-doga-savunucusu-elif-arig-yargilanmaya-calisiliyor/
http://www.diken.com.tr/halk-bir-kez-daha-yesil-yola-izin-vermedi-is-makineleri-geri-donmek-zorunda-kaldi/
http://www.birgun.net/haber-detay/balikesirliler-termik-santrala-karsi-imza-topluyor-89406.html
http://www.radikal.com.tr/turkiye/chpli_vekilin_albatros_isyani-1429542
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/03/gaziosmanpasada-mahalle-talanina-tepki/


Feminist ve LGBTİ aktivisti Zeliş Deniz ile Şişli Belediye Başkanı Danışmanı ve LGBTİ aktivisti Boysan Yakar, Çanakkale’de
yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Boysan Yakar, Hayri İnönü’nün özel kalemi olduğu dönemde Sabah gazetesi
tarafından hedef gösterilmiş, Mustafa Sarıgül ile yaşadığı kavgada darp edilmişti. 21 LGBTİ örgütü, 30 Mart yerel
seçimlerinde LBGTİ bireylerinin ve aktivistlerinin siyasi partilerce belediye meclis üyeliklerine aday gösterilmesi sonucunda
seçilen Yakar’a düzenlenen saldırıyı kınamıştı. LGBTİ aktivisti ve feminist Zeliş Deniz, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği ve
Lambdaİstanbul gibi derneklerin aktif üyelerindendi. 33 yaşındaki Deniz, 2014’te 8 Mart yürüyüşünde polisin karşısındaki
mor bayraklı duruşu ile fotoğraflanmıştı. (Gaia Dergi)

LGBTİ Aktivistleri Boysan Yakar ve Zeliş Deniz Hayatını Kaybetti

Kent ve Yaşam

Bir Utançla Yaşamak: 6-7 Eylül Olayları

Tam 60 yıl önce azınlıklara karşı yapılan ayrıştırıcı propagandalar
meyvesini vermiş ve Beyoğlu’nda başlayıp azınlıkların çoğunlukta
yaşadığı semtlerde başta Rumlar olmak üzere, Ermeni ve
Yahudilere ait işyerleri, evler, kilise ve sinagoglar yağmalanmış ve
darmadağın edilmişti. Yaşadığımız coğrafya, geçmişindeki
hoşgörülü anlayışıyla övünse de günümüzde dahi azınlıklara karşı
takınılan tavır ve politikalar bunun tam tersini bizlere
göstermektedir. Türk-Sunni bileşeni dışındaki tüm topluluklar bu
durumdan fazlasıyla nasibini almış ve hâlâ günümüzde
almakta. Yaşanan olayların fitilini 6 eylül 1955’te Kıbrıs’ta Rumlar
ile yaşanan gerginlikler üzerine yalan bir haber ateşledi.
Yunanistan ve Türkiye hükümet sözcüleri Londra’da görüşme
yaptıkları esnada Selanik’te Yunanlıların Atatürk’ün evine yaptıkları
bir bombalı saldırı iddiası ile başta Beyoğlu olmak üzere Kurtuluş,
Şişli, Nişantaşı, Eminönü, Fatih, Balat , Eyüp, Bakırköy, Yeşilköy,
Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek’e kadar uzanmış hatta Moda,
Kadıköy, Kuzguncuk, Çengelköy’de büyük bir yıkım ve yağma
hareketine dönüştü. Ellerinde balta, kazma ve sopalarla sokağa
dökülen kalabalık başta Rumlara ait toplamda 4 bin 214 ev,  bin 4
işyeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ile aralarında
fabrika, otel vb. 5 bin 317 yer tahrip etti. İstanbul’da bulunan 73
Rum Ortodoks kilisesinin tamamı ateşe verildi. Resmi kaynaklara
göre 11 kişi hayatını kaybetmiş ve 32 kişi ağır yaralanmışken gayri
resmi rakamlara göre 15 kişi yaşamını yitirmiş ve 300 kişi
yaralandı. Dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik yaşanan olaylar
için, “Galiba dozu kaçırdık” ifadelerini kullandı. Olayların ardından,
Türkiye’de yaşayan binlerce Rum, Türkiye’den göç etti. Nüfus
mübadelesi sonucunda 1925 yılında yaklaşık 100 bine düşen
İstanbul’daki Rum nüfus, 2006 yılında 2 bin 500 kişiye kadar düştü.
(Gaia Dergi)

Türkiye’nin İlk Ekolojik
Okuryazarlık Projesinin Gençlik
Kampı Bayramiç’te Gerçekleşti

“Doğal Olarak Genciz!” Ekolojik Okuryazarlık Projesi
kapsamında 24-27 Ağustos 2015 tarihlerinde
Çanakkale’deki Bayramiç-Yeniköy Ekolojik Yaşam
Çiftliği‘nde düzenlenen gençlik kampında 23 farklı
ilden 56 Toplum Gönüllüsü genç ve 27 çevre aktivisti
toplam 97 kişinin katılımıyla enerji politikaları, iklim
değişikliği, yerel mücadeleler, şiddetsiz eylem, su
hakkı, tarım politikaları gibi konular tartışıldı. (Gaia
Dergi)

Ekümenopolis'in Yapımcılarından
Yeni Belgesel: Yeniden İnşa Çağı
Ekümenepolis belgeselinin yapımcıları, yeni belgesel
için kolları sıvadı. İmre Azem ve Gaye Günay, küresel
finans sektörünün kentleşmeye etkisini aktaracakları
filmin çekim masraflarını karşılamak için internet
üzerinden bir dayanışma kampanyası başlattı. (İleri
Haber)

https://gaiadergi.com/lgbti-aktivistleri-boysan-yakar-ve-zelis-deniz-hayatini-kaybetti/
http://ilerihaber.org/ekumenopolisin-yapimcilarindan-yeni-belgesel-yeniden-insa-cagi/21347/
https://gaiadergi.com/bir-utancla-yasamak-6-7-eylul-olaylari/
https://gaiadergi.com/turkiyenin-ilk-ekolojik-okuryazarlik-projesinin-genclik-kampi-bayramicte-gerceklesti/


Validebağ Korusu’nda yeni yayınlanacak bir dizi için
çekim yapan TRT koruyu yakıyordu. Validebağ
Gönüllülerinin müdahalesiyle yangın büyümeden
önlendi. Tarihi Validebağ Korusu’nda dün TRT’nin yeni
yayınlayacağı ‘Hayat Çizgisi Türkiye’ dizisinin çekimleri
esnasında senaryo gereği bazı araçlar ateşe verildi.
Ancak araçların yakılması esnasında dizi setinde hiçbir
güvenlik önlemi alınmaması tepki çekti. Alanda itfaiye
bulunmazken çıkan yangına Validebağ Gönüllüleri
müdahale etti. Çıkartılan yangın kısa sürede
söndürüldü. (BirGün)

TRT’nin Dizi Sevdası Koruyu
Yakıyordu

Depremde En Tehlikeli 9’uncu Kent
İstanbul: 2025’e Dek Deprem
Yüksek İhtimal

Alman Alfred Wegener Enstitüsü’nün deprem için ‘en
tehlikeli 10 kent’ sıralamasında İstanbul 9’uncu sırada yer
aldı. Enstitüye göre İstanbul’da, 2025 yılına kadar büyük
bir deprem yaşanma ihtimali hayli yüksek. eolog Dr.
Johann Klages tarafından olası deprem, tsunami, volkan
gibi doğal afetler göz önüne alınarak yapılan
değerlendirmeye göre deprem için en tehlikeli 10 kent
şöyle: Tokyo, Osaka, Jakarta, Nagoya, Los Sngeles, San
Francisco, Tahran, Manila, İstanbul, Napoli.
(Diken.Com.Tr)

Amerikalı Yerel Yönetimler Enstitüsü’nden Katılımcı Yerel Yönetim
Süreçleri için Tavsiyeler
EngagingCities.Com sitesinde yer alan bir makaleye göre, ABD’deki Kaliforniya gibi bölgesel yönetimler karar alma
süreçlerinde geniş halk katılımını sağlamakta zorluk çekiyor. Makalede ABD’li bir danışmanlık kuruluşu olan Yerel
Yönetimler Enstitüsü’nün (ILG) yerel yönetimler için katılımcılık konusuna dair tavsiyelerine yer veriliyor. Tavsiyelerden
bazıları şöyle: 
İlişkilerin Geliştirilmesi: Süreçlere daha az katılan topluluklar genellikle halk katılım süreçlerine eleştirel yaklaşır. Halkla
kişisel ilişkilerin geliştirilmesi, yerel yönetimler için katılımcı bir süreci ve kamusal kabulü inşa etmede yardımcı olacaktır.

Hedeflerinizi Sadeleştirin: Erişilmesi zor yerel topluluklara erişmek için somut hedefler belirlenmelidir. Yerel yönetim
bünyesindeki tekil birimler de kendi hedeflerine göre, kendi erişim planlarını belirleyebilir.

İletişimde Süreklilik: Örgütlerin ve yerel grupların güncel listesi sürekli hazırda bulundurulmalıdır. Bu sayede belli bir
konuyla ilgilenen gruplar ve örgütler o konuda sürece katılabilecekleri konusunda düzenli olarak bilgilendirilebilir.

Öğrenmede Devamlılık: Katılım konusunda var olan çabalar dahilinde nelerin işe yarayıp nelerin işe yaramadığını ve nelerin
iyileştirilebileceğini öğrenmek ve deneyim biriktirmek faydalı olacaktır.

Esneklik: Katılımcı süreçlerle ilgili toplantılar, halk için daha erişilebilir olan yerlerde yapılabilir. Ayrıca, katılımcı süreç için
öncelikli ihtiyaçlar yerele göre değişiklik gösterebilir ve bu durum da her yerel alan için gözetilmelidir.

(KadıköyAkademi.Org)

Kent ve Yaşam

Dünyadan Haberler

http://www.kadikoyakademi.org/amerikali-yerel-yonetimler-enstitusunden-katilimci-yerel-yonetim-surecleri-icin-tavsiyeler/
http://www.birgun.net/haber-detay/trt-nin-dizi-sevdasi-koruyu-yakiyordu-89368.html
http://www.diken.com.tr/depremde-en-tehlikeli-9uncu-kent-istanbul/


Google tarafından son dönemde yapılan bir araştırmaya
göre, yurttaşların katılımının düşük düzeyde kalması
bilinçten ziyade bir motivasyon sorunu. Araştırmaya
göre aslında yetişkin Amerikalıların yüzde 48.9’u
etraflarındaki insanları etkileyen sorunların farkında
ancak bunlar onları harekete geçirmeye
yetmiyor. Ancak yurttaşlar yerel meselelerle ilgili
harekete geçebilir. Bunun için izlenmesi gereken bazı
yöntemler mevcut. Öncelikle yurttaşların günlük
hayatlarıyla meşgul oldukları göz önünde
bulundurulmalı ve ilgisizliğin temel kaynağının bu
olduğu unutulmamalı. İkinci olarak, yurttaşların eyleme
geçmeye karar verebilmesi için belli etkenlerin olduğu
ve yerel bir meseleye ayıracakları enerji ve vaktin,
alacakları sonuç ve faydadan daha az olması gerektiği
şeklinde bir denklem gözetilmelidir.  İnsanlar katkı ve
zaman sunarken, yerel yönetimden karşılığını almayı da
isteyecektir. Üçüncü olarak, yurttaşların şahsi
talepleriyle genel kamu faydası da örtüştürülmeye
çalışılmalıdır. Son olarak da, yerel yönetimle yurttaş
arasındaki uçurumun kapatılmasına yönelik olarak,
iletişim yolları güçlendirilmeli ve süreklileştirilmeli ve
yurttaşların ilgilendikleri konulara ilişkin güncellemeler
onlara özel olarak iletilmelidir. Yurttaşlar geri
bildirimlerinin kullanıldığı ve fikirlerinin bir işe yaradığı
hissini yaşayabilmelidir.
(KadıköyAkademi.Org)

Kenarda Duran Ama İlgili
Yurttaşların Yerel Yönetime
Katılımı Nasıl Sağlanabilir?

Düşük Karbon Politikası Uygulayan
Kentler Küresel Ekonomiye 17
Trilyon Dolar Kazandırabilir

Brezilyalı İtu Belediyesi’nden
Entegre Katı Atık Yönetimi Planı
Brezilya’nın İtu  Belediyesi, sürdürülebilirlik üzerine
proaktif bir duruş sergiliyor. Kamu ve özel işletme
ortaklığıyla 2009 yılından bu yana uygulanmakta olan
Entegre Katı Atık Yönetim Planı, katı atıklarla sosyal
dışlayıcılıktan kaçınan, ekonomik olarak etkin ve çevreye
duyarlı bir biçimde mücadele edilmesi amacını taşımanın
yanı sıra, kaynakların yeniden kullanımı, geri
dönüştürülmesi ve telafisini de destekleyici nitelikte. 
Evsel atık, kentin yüzde 90’lık bir alanında erişilebilir
olan 3600 adet konteynırdan oluşan bir konteynır
ağından geçiyor. Bu konteynırlar aylık olarak 4500 ton
katı atık topluyor. Planın uygulaması kapsamında, ayrıca
meskenlerin yüzde 73’ünden  ve kentin tamamının yüzde
80’inden aylık olarak 300 ton geri dönüştürülebilir evsel
atık ayrıştırılarak toplanabildi. (KadıköyAkademi.Org)

Almanya’nın Bonn
Kentinden Düşük
Karbonlu Bir Geleceğe
Yönelik Katılımcı Yaklaşım

Almanya’nın Bonn kenti, Birleşmiş Milletler
İklim Sekreterliği Bürosu, ICLEI-
Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Bürosu
ve “carbonn” İklim Merkezi’ne ev sahipliği
yapıyor. Bonn, ayrıca iklim değişikliğinin
azaltılması ve iklim adaptasyonu konularına
da kendisine ait Entegre İklim Koruma
Planıyla aktif bir biçimde katkı sağlıyor.
Planın uygulanmasıyla beraber 2020 yılına
dek, sera gazı emisyon oranları Bonn
yerelinde büyük ölçüde düşmüş olacak.
Planda ayrıca atölyeler, uzman sohbetleri ve
sivil toplum danışma kurulu yoluyla bir
network oluşturulması fikri de yer
alıyor. (KadıköyAkademi.Org)

Elektrikle Çalışan Araçları Şarj Eden Yollar
Geliyor

Elektrikle çalışan arabalar daha yeşil bir gelecek vaat ediyor. Ancak mevcut
batarya teknolojisi tek bir şarj ile gidilebilen yol miktarını kısıtlayan bir
nitelikte. Ancak artık araçları giderken şarj edebilecek “elektrikli yolların”
hayata geçirilmesi söz konusu olabilir. İngiliz hükümeti, 200.000 pound
harcayarak, bu fikrin uygulanabilir olup olmadığına dair bir araştırma
yürüttü ve 18 ay süre boyunca bir özel deneme uygulaması
gerçekleştirecek. Bu deneme başarılı olduğu takdirde, en az 500 milyon
pound ek yatırım yapılarak, elektrikli yollar hayata geçirilecek ve düşük
emisyonlu araçların daha yoğun kullanımı böylelikle teşvik edilmiş
olacak. (KadıköyAkademi.Org)

Dünyadan Haberler

“New Climate Economy” tarafından gerçekleştirilen bir
araştırmaya göre, toplu taşıma ve düşük emisyonlu
taşımaya, bina verimliliğine ve atık yönetimine yapılacak
belediye yatırımlarıyla, dünya çapında 2050 yılına dek 17
trilyon dolarlık bir tasarruf sağlanabilecek. Rapora göre
ayrıca, düşük karbona dayalı yenilikçilik, fosil yakıt
kullanımının azaltılması ve karbon vergilendirme gibi
ulusal düzeydeki ek önlemlerle birlikte bu tasarrufun
değeri 22 trilyon dolara da çıkabilir.
(KadıköyAkademi.Org)

http://www.kadikoyakademi.org/dusuk-karbon-politikasi-uygulayan-kentler-kuresel-ekonomiye-17-trilyon-dolar-kazandirabilir/
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Norveç’in batı kıyısında bulunan Stavanger kenti 2001 yılından
bu yana NuArt sokak sanatı festivaline ev sahipliği yapıyor.
NuArt, her yıl sonbaharda düzenlenen uluslararası bir güncel
sokak ve kent sanatı festivali. 2005 yılından beri, festival daha
çok Sokak Sanatı üzerine odaklanmış ve bu anlamda sadece
sokak sanatına odaklanan ilk festival olma niteliğini taşıyor.

Norveç’te Bir Sokak Sanatı Festivali: NuArt

ABD ve Çin’den, Kentlerinde
Emisyonu Azaltmak için Yeni
Taahhütler
Barack Obama ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping
arasında imzalanan yeni bir anlaşmayla, Çin’in mega kentleri
ve ABD’nin büyük kent alanları artık karbon kirliliğini azaltma
yolunda daha derin taahhütlerde bulunuyor. Pekin ve Pekin
haricindeki 10 Çin kenti, 2020 yılına dek, sera gazı salımlarını
azaltma taahhüdünde bulunurken, ABD’de Seattle 2050 yılına
dek sıfır karbon hedefi koyuyor. ABD’nin on ikiden fazla
önemli kenti benzer taahhütlerde bulunurken Kaliforniya da
eyalet olarak yüzyılın yarısına gelindiğinde salımı yüzde 80
oranında azaltmış olmayı hedefliyor. Atlanta, Houston, New
York, Phoenix ve Salt Lake City gibi kentler de yeni iklim
taahhütlerinde bulunuyor. (KadıköyAkademi.Org)

St. Petersburg’da Sıradışı Bir Müze:
Sokak Sanatı Müzesi

St. Petersburg’daki Sokak Sanatı Müzesi, halen faal olan
bir fabrikanın tesislerine, fabrika sahibinin inisiyatifiyle
kurulmuş. St .Petersburg’da daha iyi bilinen müzeler daha
çok geçmişe dönükken, Sokak sanatı Müzesi bugünle
haşır neşir; yalnızca sokak sanatı anlamında değil, aynı
zamanda Rus halkını ilgilendiren güncel konular
anlamında da daha çok bugünü yansıtıyor. Müzedeki
sanat örnekleri merhum P183 kodlu sanatçının Putin karşıtı
eserlerinden, sanat kolektifi Voina’nın sokak
performansına kadar çeşitlilik
gösteriyor. (KadıköyAkademi.Org)

Yerel Yönetimler ve Irkçılıkla Mücadele
Paneli: ABD Kentleri Irkçılıkla Nasıl
Mücadele Etmeli?
Bir süredir yerel yöneticilere eşitlik ve liderlik konusunda
rehberlik ve tartışma zemini üretmek için çalışmalar yürüten
ABD merkezli Ulusal Kentler Ligi, bu yıl 25 Ağustos tarihinde
Etnik Köken, Eşitlik ve Liderlik üzerine Washington’da bir
panel düzenledi. “Amerika’nın Kentlerinde Irkçılıkla
Mücadele” başlıklı panelde kent yöneticilerinin ırkçılık
anlayışına ve ulus çapında toplumsal olarak bunun
telafisine yönelik yaklaşımları irdelendi. CitiesSpeak.Org’da
yer alan habere göre, Irkçılıkla Mücadele  paneline katılan
konuşmacılar, daha eşitlikli bir Amerikan toplumu için, zor
da olsa ırkçılık konusunun masaya yatırılması gerektiğinde
hemfikir. Panelistlerin genel görüşüne göre, meselenin
zorluğu, aşama kaydetmemek için bir bahane olmamalı ve
özellikle yerel yöneticiler insanların rahatsızlığını gideren ve
onlarla anlamlı diyaloglar içinde olan bir tutum içinde
olmalı. (KadıköyAkademi.Org)

NuArt Festivali, gelenekselin ötesine geçmek isteyen Norveçli ve
uluslararası sanatçıların her yıl bir araya gelebildiği bir platform olmayı
hedefliyor. Festival aynı zamanda sanata dair kökleşmiş fikirlere dair
tartışma başlıkları açmayı da amaçlıyor. Bu yılki festivalde Fransız
sanatçılar Ella ve Pitr’ın festivalin sponsorlarından olan inşaat
firmasının çatısına yaptıkları mural, dünyanın en büyük duvar resmi
uygulaması niteliğini taşıyor. 11 Ekim 2015 tarihine dek sürecek olan
festival kapsamında her Pazar Sokak Sanatı Turlarıyla ve gönüllülük
imkanıyla izleyiciler de katılıma teşvik ediliyor. Biletler 16 yaşından
küçükler için ücretsiz. (KadıköyAkademi.Org)
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Harish’e 2020 yılına dek 70.000 kişinin yerleşmesi
öngörülürken bu sayının da sonraki on yılda 100.000’e
çıkacağı tahmin ediliyor. Kasım ayında ilk birkaç yüz
yurttaşın yerleşmesi planlanıyor. Yapılan ilk planlamaya
göre, kentin kendine ait bir telefon ve internet servis ağı
olacak. Haberin aktardığına göre ayrıca bu kent doğalgaz,
rüzgar ve güneş enerjisi kullanarak kendi elektriğini düşük
maliyetle üretebilecek. (KadıköyAkademi.Org)

İsrail Yeni İnşa Edilen Harish
Kentiyle “Akıllı Kentler”
Çılgınlığına Dahil Oluyor

New York’ta Köpek Dışkısı Enerji
Kaynağı Olarak Kullanılabilir
İstatistiklere göre New York’ta yaşayan köpek nüfusu
600.000 ve köpekler yıllık 100.000 tonun üzerinde hayvan
dışkısı üretiyor. The Economist’te yer alan habere göre, Big
Apple firmasının eski geri dönüşüm şefi kentten çıkan köpek
dışkısını dönüştürerek park alanlarındaki ışıklandırma ve
ekipman için enerji kaynağı haline getirmek istiyor. Daha
önce sıhhi tesisat bölümünde müdür yardımcılığı görevinde
bulunmuş olan Ron Gonen, kurduğu inisiyatifi Sparky
Power olarak adlandırıyor. Planına göre, “anaerobik
öğütücü” adını taşıyan küçük boyutlu cihazlar parklara
kurularak, hayvan dışkısı yakıta
dönüştürülebilecek. (KadıköyAkademi.Org)

Delhi’nin Her Yerinde Wi-Fi Erişimi
Ücretsiz Olacak
Delhi kent yönetiminin kentin her yerinde ücretsiz Wi-Fi
uygulaması önerisi, Google ve diğer teknoloji devlerinin
ilgisini çekti. Hindistan merkezli Economic Times
yayınından Akshay Deshmane’nin haberine göre
Google, Facebook, Cisco, Vodafone ve Ericsson gibi
firmalar işbirliği konusunda belediye yetkilileriyle
iletişime geçti. Hindistan’ın başkenti Delhi’de cep
telefonu kullanımı hızla artarken, bazı kent sakinleri
henüz kablolu telefon sahibi bile olabilmiş değil.
Kablosuz teknolojisi, telekomünikasyon altyapısındaki
uçurumu tek seferde aşmanın bir yolu olarak görülüyor.
Habere göre, Delhi de bu uygulamasıyla San Francisco,
Stockholm ve Şangay gibi kent alanının her yerinde Wi-Fi
hizmeti veren belediyeler kervanına katılmış
olacak. (KadıköyAkademi.Org)

Amsterdam’da Göçmenler için
Alternatif Bir Elçilik Mekanı: “In
Limbo Embassy”

Amsterdam’ın kamusal alanlarından birinde park halinde
küçük bir treyler, yaratıcısı olan Manon van Hoeckel’in
adlandırmasıyla “Arafta Kalmışların Elçiliği” (In Limbo
Embassy) olarak tanımlanan bir enstalasyon. Bir sanat
okulunda öğrenci olan Manon van Hoeckel, bu mekanı
göçmenler ve Hollandalıların ortak kullanımı için
tasarlamış. Van Hoeckel’e göre, kağıtsızlar için bir kapı
olan bu elçiliğin amacı toplumlar arasında iletişimi
güçlendirmek. Göçmen krizi nedeniyle kafası karışık
Hollandalı yurttaşlar, normalde yalnızca gazetelerde
gördükleri insanlarla burada kişisel olarak iletişime geçme
fırsatı yakalıyor. Bu sayede göçmenler de memleket
edinmek istedikleri ülke hakkında yurttaşlara soru
sorabiliyor. Mekanda bu şekilde gönüllü elçilik yapan
kişiler hakkında van Hoeckel şöyle diyor: “Bunlar,
başkalarının hayatıyla ilgilenen insanlar. Kendi
memleketlerinde ne yaptıklarını ve burada ne yapmak
istediklerini soruyorlar ve en çok bu konuda
konuşuyorlar”. (KadıköyAkademi.Org)

ABD’li Pittsburgh Belediyesinden
“Herkes için Teknoloji” Atılımı

Pittsburgh yerel basınından Robert Zullo’nun haberine
göre, Belediye teknolojinin herkesi kapsadığı bir kent
vizyonuyla “Kapsayıcı Yenilikçilik Yol Haritasını” kamuya
açtı. Söz konusu yol haritası, 100 farklı proje uygulaması
öngörüyor. Bu kapsamda, önemli merkezlere ve diğer
bazı yerlere kamusal kullanıma açık bilgisayarlar
yerleştirilecek ve bu sayede kentin yüzde 13’ünü
oluşturan, bilgisayar erişimi olmayan yurttaşların ihtiyacı
karşılanmış olacak. Belediye, daha fazla kent verisini
STK’ların, mobil uygulama geliştiricilerin ve diğer
yurttaşların erişimine açacak. Ayrıca yurttaşlarla
iletişiminde sosyal medyayı daha ağrılıklı olarak
kullanmaya da başlayacak. (KadıköyAkademi.Org)
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Uruguaylı mimar Rafael Vinoly, Kaliforniya'da dünyanın en
büyük yeşil çatısını tasarladı. Silikon Vadisi'nde
tasarlanan ve Apple'ın Kampüs 2 alanına komşu olan
projenin hayata geçirilmesi için 3 Milyar Dolar bütçeye
ihtiyaç var. Yaklaşık 120.000 metrekarelik rekreatif yeşil
çatıda yaklaşık 7 km'lik koşu ve yürüyüş parkurları, üzüm
bağları, bostanlar ve organik bahçeler yer alacak.
(Arkitera)

Dünyanın En Büyük Yeşil Çatısı
Tasarlandı

Danimarka'da Sakin ve Huzurlu Bir
Sağlık Yapısı

Danimarka'nın ikinci büyük kenti olan Aarhus'un mimarlık
pratiğinde büyük bir gelişme yaşıyor, özellikle de sağlık
yapıları alanında. Üniversite öğrencilerinin nüfusun
çoğunluğunu oluşturduğu kentte hastaneden bakım
evlerine, yaşam alanlarından kültürel yapılara kadar bir
dizi yeni proje bulunuyor. Büyük ölçekli ve kimi zaman
yüksek bütçeli projeler olmalarına rağmen sadeliği
korumak ve mimari işlevlere hizmet eden fonksiyonel
yapılar oluşturmak mimarlar arasında bir geleneğe
dönüşmüş durumda. İskandinav ülkelerinin en tanınmış
ve köklü mimarlık firmalarından biri olan C.F. Møller
Architects de sağlık yapıları projelerinde aynı geleneği
devam ettirmiş. Son aşamadaki kanser hastalarının
tedavisinin yapıldığı Hospice Djursland Bakımevi'nde
yapı yukarı doğru değil, öne ve arkaya doğru
genişletilmiş. Böylelikle doğadan kopuk, soyut bir tasarım
yerine doğa ile bütünleşen kapsayıcı bir mimari
oluşturulmuş. (Arkitera)

2.5 Milyon Arabanın Yasaklandığı
Pekin'de Gökyüzü Ortaya Çıktı

20 Ağustos 2015'te Çin, Pekin'deki araba üretimi ve
kullanımına kısıtlamalar getirdi. Beş milyon arabanın
dönüşümlü olarak kullanımını da içeren bu
kısıtlamalardan sonra başkent Pekin'de uzun zamandan
sonra gökyüzünün mavisi görüldü. (Radikal)

13 Bin İzlandalı, Suriyeli Savaş
Mağdurlarına Evlerini Açıyor

İzlanda hükümetinin 2015 yılı içerisinde yalnızca 50
Suriyeli mülteciyi kabul edeceğini açıklamasının ardından
13 bin İzlandalı evlerini mültecilere açabileceğini
duyurdu. İzlandalı yazar ve profesör Bryndis
Bjorgvinsdottir tarafından Facebook’ta oluşturulan ve
hükümetin daha çok mülteciyi kabul etmesi için toplumu
teşvik ettiren kampanyaya 10 binden fazla İzlandalı
katıldı. (Gaia Dergi)

Norveç’teki Tüm Araçlar 10 Yıl
İçinde Sıfır Emisyonlu Olacak

Dünya Üzerindeki Toplam Ağaç
Sayısı Hesaplandı

İklim değişikliği, küresel ısınma, dünyayı koruma kavramları
doğrultusunda önem kazanan “karbon emisyonun
azaltılması kavramı” ülkeleri bu konuda yeni adımlar atmaya
yönlendiriyor.  Norveç Parlementosu üyesi ve Enerji ve
Çevre Komitesi Başkanı Ola Elvestuen’ın bu konuda
açıkladığı önlemler şöyle:
2015’in sonunda tüm araçlar elektrikli olacak.
Tüm toplu taşıma araçları 2020 yılına kadar fosil yakıttan
arınacak.
Tüm taksiler 2022 yılına kadar sıfır emisyonlu olacak.
2025 yılına kadar satılan arabaların yaklaşık yüzde 100’ü
sıfır emisyon olacak. (Gaia Dergi)

Nature Dergisi’nde yayınlanan son araştırmaya göre, Dünya
üzerinde 3,04 trilyon ağaç var. Bu rakama göre
gezegenimizde kişi başına 422 ağaç düşüyor. Bu
verilerden hareketle, insanlığın 11 bin yıl önceki son buzul
çağdan bu yana 3 trilyon civarında ağacı yok etmiş
olabileceği tahmin ediliyor. Londra Zooloji Derneği'nden Dr
Nathalie Pettorelli ise bu verilerin kesinliğinden emin
olmadığını, Crowther'in ekibinin Kongo, Çin, Avustralya ve
Hindistan gibi bölgeleri fazla hesaba katmadan, verilerini
daha çok Avrupa ve Kuzey Amerika'ya dayandırdığını
belirtiyor. (BBC Türkçe)
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Dördüncü “Slut Walk” yani “Sürtük Yürüyüşü” geçen cuma
Tel Aviv’de gerçekleşti. Sürtük yürüyüşü adı altında
düzenlenen bu eylem, 2011’de kadınların tecavüz kurbanı
olmamaları için sürtük gibi giyinmekten kaçınmaları
gerektiğini söyleyen Toronto polisleri eşliğinde
gerçekleşmişti. Polisin bu ifadelerinden sonra, bu eylemler
dünya üzerinde küresel bir harekete dönüştü. Bu yılki
sloganlar arasında, "Ben niye sürtük gibi giyinmiş
oluyorum da sen tecavüzcü gibi düşünmüş
sayılmıyorsun?" "Cinsel saldırılara karşı tüyo: Saldırma"
"Nasıl giyineceğim seni ilgilendirmez" gibi ifadeler yer aldı.
(Gaia Dergi)

“SlutWalk - Sürtük Yürüyüşü” Bu
Sene Tel Aviv'deydi

Yayaların Yarattığı Yaşayan
Sokaklar

Her şey 2013’de, bir grup insanın Ghent‘in kentsel
politikasıyla ilgilenmesiyle başlamış. Bu grup, sokakların
arabalar yerine insanlar tarafından kullanılmasının nasıl
bir farklılık yaratacağını göstermek amacıyla yola çıkmış
ve “Leefstraten” yani ”Yaşayan Sokaklar” fikrini ortaya
koymuş. Leefstraten, bir yerin sakinlerinin, o yeri
yaşamayı hayal ettikleri alana çevirmelerine olanak
sağlayan bir tür deney niteliği taşıyor. Deney
kapsamında arabalara park için başka yerler bulunarak;
bu alanlarda kümeslerin, kortların, pop-up barların,
kaydırakların, piknik masalarının ve çimli alanların
olduğu mekanlar yaratılıyor. Bu fikri farklı kılan;
uygulamaların yerel sakinlerin önderliğinde yapılıyor
olması. Yerel sakinlerin, nasıl kullanılacağına dair her
sokağa ait başka bir fikri var. Süreç ilerlediğinde ve
sokak, yaşayan bir sokağa dönüştüğünde; tatmin
olmayan tek bir kişi bile yok. Sadece yeni bir yaşam
alanına sahip olmak değil, herkesin söz hakkının olması
da bu memnuniyete neden oluyor. Ghent’teki başarı,
Belçika ve Hollanda’daki birçok şehirde de girişimleri
cesaretlendirmiş. Sonuçta görünen o ki; birçok şehir
artık arabalar yerine insanlar için mekanlar yaratmak
istiyor. (Kot Sıfır)

Yaklaşan Felaketin Fotoğrafı

Vahşi doğa fotoğrafçısı Kerstin Langenberger'in çektiği
kutup ayısı fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulanları
arasına girdi. Langenberger, fotoğrafın küresel ısınmanın
delili olduğunu söyledi. ndependent’ın haberine göre,
küresel ısınmadan en fazla etkilenen canlılardan biri olan
kutup ayıları için endişelenmesi nedeniyle Norveç’in
Svalbard adasında çektiği fotoğrafı paylaşan
Langenberger, buzulların gün geçtikçe eridiğini aktardı ve
şu ifadeleri kullandı: “Turistler ve vahşi doğa fotoğrafçıları
için Svalbard’a gelmenin ana gerekçesi kutup ayılarını
görmektir. İlk bakışta, her şey hep olduğu gibi… Ancak
buradaki ayılar gerçekten iyi mi? Durumu iyi olan ayılar
gördüm – ama ölü ve açlıktan ölmek üzere olan kutup
ayıları da gördüm. Kıyılarda yürüyen, yemek arayan, geyik
avlamaya çalışan, kuş yumurtaları ve yosun yiyen kutup
ayıları.” (Radikal)

HES Şirketleri Kiralık Katil Tutuyor

Brezilya hükümeti ve uluslararası şirketler, yeni yatırım
projeleri yaratmak için Brezilyalı yerlilerin öldürülmesini
tetikleyerek tarihi bölgeleri ele geçiriyor. Yerliler Misyoner
Konseyi'nin (Indigenous Missionary Council) "Brezilya Yerel
Halkına Yönelik Şiddet" raporuna göre, öldürülen yerlilerin
sayısı 2013'ten 2014'e yüzde 42 arttı ve vakaların 138'i
resmi kayıtlara geçmiş bulunuyor. Bu cinayetlerin büyük bir
kısmını bölgede ekonomik çıkarlara sahip kişiler tarafından
tutulmuş kiralık katiller gerçekleştiriyor.

https://gaiadergi.com/bir-kadin-haklari-direnisi-surtuk-yuruyusu/
http://ilerihaber.org/hes-sirketleri-kiralik-katil-tutuyor/21193/
http://www.radikal.com.tr/dunya/yaklasan-felaketin-fotografi-1433429/
http://kot0.com/yayalarin-yarattigi-yasayan-sokaklar/
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Bugünlerde konut ve ticari mekan krizi içinde olan İngiltere’de
Red Kiosk adlı şirket, kent alanlarında artık kullanılmayan
kırmızı telefon kulübelerini işleten yeni bir perakende zinciri
olarak kuruldu. Şirket, telefon kulübelerini perakende
dükkanları olarak yeniden işlevlendirip kiralıyor. İlk olarak
2014 yılında, Brighton New Road üzerindeki telefon
kulübelerinden iki tanesi yiyecek-içecek satılan büfeler olarak
kullanılmaya başlandı. (KadıköyAkademi.Org)

İngiltere’nin Sembolü Kırmızı
Telefon Kulübeleri Artık İşletmelere
Kiralanabiliyor

Moda için Yapılan Katliama Dur
Diyecek Proje: Atık Meyve ve
Sebzelerden Deri Üretildi

Hollandalı tasarımcıların kolektif bir çalışmaya ortaya
çıkarttıkları tasarım, Rotterdam’daki marketlerden
toplanan atık meyveler ile gerçekleştiriliyor. Rotterdam
Fruitleather isimli proje sayesinde atık meyve ve
sebzelerden yüksek kalitede deri üreten tasarımcılar,
bozulan meyvelerin imha edilmesi için kilo başına 10
sent ödemek zorunda kalan ve bu yüzden yasadışı atık
yolunu seçen market sahiplerine de bir alternatif
oluşturuyor. Rotterdam’daki marketlerden herhangi
birinin günlük attığı çürük meyve ve sebze yaklaşık 3 bin
500 kg. Bu atıklar, yenmemesine rağmen tekrar böyle bir
amaç için tekrar kullanılabilir. (Gaia Dergi)

Yaşayan Bitkilerden Elektrik Üretildi:
Plant-e Projesi Geleceğin Enerji
Kaynağı Olabilir
Hollandalı bir şirket canlı bitkilerden, bitkilere zarar
vermeden enerji elde ediyor ve bunu Hollanda’da iki
yerleşim alanında; cep telefonlarının şarjı, kablosuz internet
sağlama ve 300 LED sokak ışığını aydınlatmada kullanıyor.
Plant-e projesi, Kasım 2014’te Amsterdam yakınlarındaki
Hambrug adlı yerleşim bölgesinde başladı ve bitki enerjisi
Wageningen’deki şirketin genel merkezi yakınlarında da
kullanıldı. (Gaia Dergi)

Burgos'ta Belediye Binası Bahçesi
Çocuklar için Oyun Alanına
Dönüştürüldü

İspanya’nın Burgos kenti merkezinde, çocukların şehir
hayatına katılımlarını arttırmak için bir projeye imza atıldı.
Proje, Burgos Belediye Binası önünün, 10-14 yaş arası
çocuklar için oyun alanına dönüştürülmesini
kapsıyor. Kentlerin karmaşa ve yoğunluğu göz önünde
tutularak yapılan kentsel planlamaların, çocukların kent
hayatına katılımını güçleştirdiğini düşünen Burgos Belediyesi,
Belediye Binası’nın önündeki meydanı çocuklar için bir yaşam
alanına çevirdi. Kent merkezinde, 24×12 metreye yayılan bir
alanda toplanan çocuklar, nerede yaşadıklarını, şehrin önemli
yapılarını, toplu taşıma araçlarının nasıl çalıştığını ve kentte
kurduğu ağları, kentin ortasında kalabalık bir grupla oyun
oynayarak öğrendiler. (Kot Sıfır)

Kamusal Mekanda Suyun Kullanımı
için Kolektif Bir Deneyim: Urban
Spa
Her yaz ISAD (Chihuahua Mimarlık ve Tasarım Enstitüsü)
tarafından Meksika'nın Chihuahua kentinde düzenlenen
çalıştayda bu sene, PKMN (pac-man) Architectures
tarafından kent merkezindeki bir park alanına küçük bir
"kentsel spa" inşa edildi. PKMN'nin yerel mimarlar Juan
Castillo, Miguel Heredia ve tasarımcı Miguel García
işbirliğinde yürüttüğü proje, yerel halkın katılımıyla
şekillendi. Çalıştay, ortak bir gelecek tahayyülünü
şekillendirmek üzere park kullanıcılarının bireysel
isteklerinin öğrenilmesiyle başladı. Bu süreçte, parkın artık
kullanılmayan su kaynağının yeniden canlandırılması
talebinin öne çıkmasıyla, spor alanları ve küçük bir ağaçlık
alan olarak ikiye ayrılmış parkın tam ortasında suyu
çevreleyen bir strüktür yaratılmasına karar verildi. (Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/25408/kamusal-mekanda-suyun-kullanimi-icin-kolektif-bir-deneyim--urban-spa
http://kot0.com/kent-meydanlari-cocuklarin-oyun-alani-olsun/
https://gaiadergi.com/moda-icin-yapilan-katliama-dur-diyecek-proje-atik-meyve-ve-sebzelerden-deri-uretildi/
https://gaiadergi.com/yasayan-bitkilerden-elektrik-uretildi-plant-e-projesi-gelecegin-enerji-kaynagi-olabilir/
http://www.kadikoyakademi.org/ingilterenin-sembolu-kirmizi-telefon-kulubeleri-artik-isletmelere-kiralanabiliyor/
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Hong Kong, Hollywood Road’da bulunan Fransız restoranı
Bibo, lezzetli yemekler sunmaktan daha fazlası için
tasarlandı. Restoran, tasarım ajansı Substance ve kimliği
sadece Bibo tarafından bilinen gizemli bir proje
koordinatörü tarafından tabandan tavana kadar Banksy,
JR, Damien Hirst, Daniel Arsham, Invader gibi sokak
sanatçılarının işleriyle dolduruldu. Alışılagelmişin dışındaki
bu restoran sanatçılara, işlerini daha önce hiç
sergilemedikleri bir şekilde sergileme fırsatı sunuyorken
müşterilere de yemek yerken sanatı keşfetmenin yeni bir
yolunu sunuyor. (Kot Sıfır)

Duvarları Sokak Sanatçılarının
Tuvali Olan Restoran

Dere Islahı Güney Kore Kenti
Suwon’un Ekonomisini Ayağa
Kaldırdı

Güney Kore’nin Seul’a komşu Suwon kenti bir milyondan
fazla insana ev sahipliği yapıyor. Suwon’un yerel yönetimi
daha önce kenti çevre dostu bir başkente dönüştürmek
amacıyla bir kampanya düzenleyerek 2013 yılında ilk
Ecomobility (Ekoloji Dostu Hareketlilik) Festivaline ev
sahipliği yaptı. Tarihi Hwaseong Kalesi Suwon’da
bulunuyor. Kalenin içinden de Suwon Deresi geçiyor ve bu
dere son dönemde katılımcı yurttaşların da çabasıyla
ekolojik ıslah sürecine tabi tutuldu. Belediye, Suwon
Deresinin ekolojik ıslahı üzerinde birkaç yıl boyunca
çalışmalar yürüttü. 1980’li yıllar boyunca, hızlı kentleşmenin
de etkisiyle dereye yoğun bir biçimde lağım suyu boşaltıldı.
Suwon deresi 1991 yılında sağlık tehlikesi oluşturmaya
başladı ve kenarlarına beton döküldü. Bu gelişmeler
üzerine Suwon Kültür Merkezi ve yerel sivil gruplar bir araya
gelerek Suwon Dere Islahı Girişimini oluşturdu ve derenin
daha fazla zarar görmesini engellemede başarılı da
olundu. Islah projesinde yurttaş katılımı önemli bir rol
oynadı. Özel sektör ve sivil toplum, dere ıslahı projesi için
yerel yönetimle birlikte çalıştı. Yerel halkın da desteğiyle,
yerel yönetim 780 metre uzunluğundaki istinat duvarını
kaldırarak bunun yerine yeniden canlandırmaya yönelik bir
dere kıyısı inşa etti. Islah projesi, dere etrafındaki doğal
ekolojik ortamın yenilenmesini, Hwaseong Kalesinin tarihsel
çekiciliğini yeniden kazanmasını ve civardaki geleneksel
pazarın ekonomisinin yeniden canlandırılmasını
amaçlıyordu. Proje tamamlandığında ekonomik getirisi yıllık
91.8 milyar Güney Kore wonu oldu. Proje dere civarını
yeniden canlandırdı, bina değerlerini yükseltti, yürüyüş ve
bisiklet alanını iyileştirdi ve civardaki geleneksel pazarların
daha çok iş yapmasını sağladı. Yıllık ziyaretçi sayısı bir
milyon kişi arttı ve etrafındaki hizmet sektörünün satış
oranları da yüzde 30 oranında artış gösterdi. Projenin
olumlu çevresel etkileri arasında, kentsel ısı adası
değerlerinde gerçekleşen hafifleme, sıcaklık ortalamasında
gerçekleşen 1.3 derecelik düşüş ve sudaki biyolojik oksijen
ihtiyacının 3.4 değerinden 2.15 değerine düşmesiyle
birlikte, su kalitesinde gerçekleşen artış gösterilebilir.
(KadıköyAkademi.Org)

Viyana Belediyesi Mültecilere
“Hoşgeldiniz” Diyor

Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl Avrupa’da
yaşanan mülteci sorununa ilişkin olarak "Hayatlarından
endişe eden ve savaştan kaçan insanlara yardım etmenin
bizim için bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum” şeklinde
konuştu. Viyana yerel yönetimi daha önce de meseleyle
ilgili harekete geçmiş ve 2015 yılının Temmuz ayında
Viyana Mülteci Koordinasyon Merkezi’ni kurmuştu. Bu
merkez şu anda belediye tarafından idare ediliyor ve
merkezi bir bilgi edinme noktası işlevi görüyor. Merkez
aynı zamanda Avusturya demiryolu işletmesi, polis
teşkilatı, Caritas ve Kızıl Haç gibi bazı STK’lar ve gönüllü
gruplarıyla yakın temas halinde çalışıyor. Viyana Sosyal
Fonu’yla işbirliği yapan Viyana Belediyesi, tüm
platformlarda bulunabilen bir mobil uygulama, bir web
sitesi ve telefon hattı da oluşturarak kamuoyuna konuyla
ilgili sürekli olarak bilgi iletimini de sağlıyor. Web sitesinde
mevcut hizmetler, partner STK’lar ve ajansların mevcut
faaliyetleri ve ihtiyaç listeleri hakkında bilgiler yer alıyor.
Aynı zamanda gönüllü çalışma yapmak ve diğer türden
dayanışma sağlamak isteyenler için de rehberlik
sunuluyor. (KadıköyAkademi.Org)

http://www.kadikoyakademi.org/viyana-belediyesi-multecilere-hosgeldiniz-diyor/
http://www.kadikoyakademi.org/dere-islahi-guney-kore-kenti-suwonun-ekonomisini-ayaga-kaldirdi/
http://kot0.com/duvarlari-sokak-sanatcilarinin-tuvali-olan-restoran/
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