
KENT BÜLTENİ
15-30 Eylül

2015

KENT BÜLTENİ
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Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Sivriada’ya İmar İptal

Doğal ve arkeolojik sit alanıyken sitten çıkarılarak
imara açılan Sivriada’da “fuar, kongre merkezi,
marina, kafe ve restoran” gibi yapılaşma öngören
planlar kamu yararına aykırı bulunarak iptal edildi.
(Arkitera)

3. Köprü Katliamına Yeni Bir Onay
Daha

Antalya’nın Hisançandır köyü Ekizce yaylasında uğruna
800 yıllık sedir ağaçlarının kurban edildiği mermer ocağına
karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
(Diken.Com.Tr)

Alakır’da Doğa Katliamına Onay,
Yaşam Savunucusuna Suç
Duyurusu!
Alakır Vadisi’nde yaşamını teknolojiden ve modern hayatın
diğer etkilerinden uzakta sürdüren yaşam
savunucularından Elif Arığ’ın ardından Tuğba Günal da
hakkındaki suç duyurusu kapsamında Antalya Bahçelievler
Karakolu’nda ifade verdi. (Gaia Dergi)

İstanbul’un katliam fermanı olarak değerlendirilen 3.
Köprü’yü ilgilendiren Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı
yollarına ait 1/5 bin ölçekli imar planları, İBB Meclisi’nden
geçti. AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen teklife
CHP’li üyeler ret oyu verirken, dosyayla ilgili herhangi bir
söz almadı. Tekliften önce Kuzey Ormanları Savunması
üyeleri dışarıda eylem yaptı. (İleri Haber)

Ekizce’de Mermer Ocağına Durdurma

AKP Çalışıyor! Samatya Sahilinde
Yüzlerce Ağaç Kesildi

İstanbul’da Tarihi Yarımada bölgesinde yaşayan halkın
sayılı park alanlarından biri olan ve Avrasya Tüneli Projesi
yol genişletme çalışması nedeni ile bir bölümü kapatılan
Samatya sahilindeki yüzlerce ağaç katledildi. Bölge halkının
sıklıkla kullandığı, piknik yaptığı, çocuk parkları ve spor
alanlarının bulunduğu Samatya sahili bir süre önce
levhalarla çevrilmişti. Halkın kullanımına kapatılan alandaki
yüzlerce ağaç, sahil yolunun 6 şeritten 8 şeride çıkarılması
amacıyla kesildi. (Politeknik)

Cunda Adası’nda
Sit Kalkıyor Lüks Villalar Geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Balıkesir’de iki önemli
sit alanı olan Ayvalık ve Cunda Adası’nda başlattığı “sit
alanlarının yeniden değerlendirmesi” çalışması bölge
halkını harekete geçirdi. Ayvalık Tabiat Parkları Koruma
Platformu Sözcüsü Şükrü Kaygısız, bu çalışmayla birlikte
sit alanlarının ortadan kaldırılacağına ilişkin şüphelerinin
olduğunu, Cunda Adası’nda 400 dönüm arazisi bulunan
Acarlar Şirketler Grubu’nun Bakanlığa başvurduğunu
belirtti. (İleri Haber)

1641 Futbol Sahası Büyüklüğünde 
Peşkeş

Ordu’daki tam 11 bin 491,80 dönüm, yani yaklaşık 1641
futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisinin HES’ler, taş
ocakları ve maden işletmeleri tarafından yok edildiği ortaya
çıktı. (Evrensel)

https://gaiadergi.com/alakirda-doga-katliamina-onay-yasam-savunucusuna-suc-duyurusu/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/23/cunda-adasinda-sit-kalkiyor-luks-villalar-geliyor/
http://www.arkitera.com/haber/25491/sivriada-ya-imar-iptal
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/28/tarim-arazileri-tas-ocagi-maden-ve-heslere-kurban-1641-futbol-sahasi-buyuklugunde-peskes/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/22/akp-calisiyor-samatya-sahilinde-yuzlerce-agac-kesildi/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/21/ekizcede-800-yillik-sedir-agaclarinin-kurban-edildigi-mermer-ocagina-durdurma/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/18/3-kopru-katliamina-yeni-bir-onay-daha/


Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Kadıköy’de İnşaat Furyası

İstanbul Kadıköy’de 6306 sayılı ‘Afet Yasası’ kapsamında
bina bazında yapılan kentsel dönüşüm bölgenin rantı
yüksek semtlerinde inşaat furyası başlattı. Deprem risk
raporu alınan yapılar birer birer yıkılıyor, 4-5 katlı bahçeli
apartmanların yerini yüksek katlı yapılar alıyor. Kadıköy
nüfusunun kentsel dönüşümle yüzde 30 civarında artacağı
belirtilirken altyapı ve donatı alanlarının bu nüfusu
karşılamaya yetip yetmeyeceği soru işareti. Mimarlar Odası
Kadıköy Şube Başkanı Saltuk Yüceer, Kadıköy’ün
önümüzdeki 5 yıl içinde yaşanabilir bir ilçe olmaktan
çıkabileceğine dikkat çekiyor. Yüceer, başlayan inşaat
furyasını, “Eskiden senede 200 inşaat ruhsatı verilirken,
şimdi ayda 70-80 ruhsat veriliyor” sözleriyle özetliyor.
Yüceer’e göre Kadıköy’de yer alan 30 bine yakın binanın
yarısı 1975 yılı deprem yönetmeliğinden önce yapılmış, bu
binaların birçoğu ise deprem riski taşıyor; ancak inşaat
furyasını başlatan deprem riski olduğu kadar
rant: “Kadıköy’de hangi köşeye gitseniz, 700-900 bin liradan
aşağı daire bulamazsınız. Burası rant getirdiği için inşaat
faaliyetleri oldukça fazla. Kurbağalıdere Köprüsü’nden
Bostancı Köprüsü’ne kadar Kadıköy’ün serbest irtifalı bir
imarı var. Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği bu
bölgeye yüzde 20-25 civarında bir emsal artışı getirdi.
Arsalar dolmuştu, ancak imar artışıyla bölge cazibe
kazandı. Kentsel dönüşümle her binada yüzde 35 oranında
daire artışı olacak. Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm de
tamamlandıktan sonra Kadıköy nüfusunun 850 bine
çıkacağını tahmin ediyoruz. Kadıköy’ün kanalizasyon,
elektrik, su gibi altyapı sistemleriyle donatı alanları bu
nüfusu karşılamaya yetersiz.” (BirGün - Olgu Kundakçı)

Otel için Beyoğlu’nu Yıkıyorlar

Beyoğlu’nda çok sayıda esnafı isyan ettiren “dönüşüm”
kararlarından bir tanesi Zambak Sokak’taki Çinçin
Restoran’da yaşandı. Beş yıl önce 270 bin lira masraf
yapılarak hizmete açılan ve “riskli yapı” kararı alındıktan
sonra boşaltılması istenen Çinçin Restoran’ın Danıştay’a
uzanan yargı mücadelesi şöyle gelişti: 2009 yılında
restoran olarak hizmete giren Çinçin Restoran, daha
sonra bar olarak faaliyet göstermeye başladı. “15 yıl
boyunca biriktirdiğim parayla bu dükkânı açtım” diyen bar
sahibi Özen Kulaçoğlu, Temmuz ayında, Belediye’den
kötü bir haber aldı. Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nce gönderilen yazıda, Çinçin Restoran’ın da
faaliyet gösterdiği binayla ilgili, “Depreme dayanıksız,
riskli yapı” kararı alındığı ve binanın 60 gün içerisinde
tamamen boşaltılması istendi. Koruma Kurulu kararıyla
“tarihi eser” olarak tescillenen binanın yıkım kararının
ardından, işletme sahibi Kulaçoğlu yargı mücadelesi
vermeye başladı. Avukatı aracılığıyla dava açan
Kulaçoğlu, “Burası tarihi eser niteliği taşıyan ve 2005
yılında güçlendirme gören bir bina. Buna rağmen, bir
sabah belediye yetkilileri gelip ‘Ceketinizi alıp burayı terk
edin’ diyorlar. Ben buraya yılların yatırımını yaptım.
Zararımın tanzim edilmesi gerekiyor” dedi.
(KuzeyOrmanları.Org)

‘Tarihi Yarımada Talan Ediliyor’

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Fatih’te tarihi
dokuyu bozduğu gerekçesiyle eleştirilen projeleri mimar
gözüyle değerlendirdi. *Haliç Metro Geçiş Köprüsü: “Tarihi
Yarımada’nın böğrüne saplanmış bir hançerdir.” 
*Tekfur Sarayı Restorasyonu: “Restorasyonlar bilimsel
yaklaşımlardan, uluslararası tüzüklerden ve uzman
görüşlerinden uzaklaştıkça Tekfur Sarayı gibi örnekler
karşımıza çıkıyor. Bir tarihi eserin nasıl tahrip edildiğini
görmek isteyenler, Tekfur Sarayı’na gidebilir.”
*Avrasya Tüneli Projesi: “İstanbul’un bütüncül ulaşım ve
planlama geleceği açısından geri dönüşü mümkün
olmayacak bu projeyle Boğaz trafiğinde insan odaklı ve
sürdürülebilir çözümler bir kez daha dışlanıyor. Tarihi
Yarımada’nın tarihi dokusu ve görüntüsünün bozulması ile
çevresel ve ulaşım konusunda yeni sorunların ortaya
çıkması kaçınılmaz. ”
*Yenikapı Dolgu Alanı: “Tarihi Yarımada tarihçiler
tarafından kartal gagasına benzetilir. Bu projeden sonra
pelikana benzedi. Dünyaya korumak için söz verdiğimiz
Tarihi Yarımada’nın topoğrafyasına büyük zarar veren bir
proje.”
*Yedikule Bostanları’na park projesi: “Yedikule Bostanları,
1500 yılı aşkın süredir işlenen ve Osmanlı ziraatının
gelişmişlik düzeyini göstermesi açısından kıymetli bir tarım
toprağıdır. Yedikule Konaklarının arka bahçesi
yapılmamalıdır; bostanlar bizimdir, sahip çıkacağız,
betonlaştırmayacağız.” (BirGün - Olgu Kundakçı)

İğneada Koyuna ‘Çimento Limanı’:
Plaj Kapanıyor

Kırklareli’nin doğal güzelliğiyle bilinen İğneada beldesinde
daha önce mahkeme tarafından iptal edilen çimento limanı
projesi yeniden hayata geçirilmek isteniyor. AKP’ye
yakınlığıyla bilinen Limak’a bağlı bir firma tarafından
hazırlanan ÇED raporu için Bakanlık “olumlu” görüş verdi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (DAYKO) Başkanı Nusret
Türkkan proje için “İğneda’nın ölüm fermanı” dedi. (İleri
Haber)

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/28/tarihi-yarimada-talan-ediliyor/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/27/otel-icin-beyoglunu-yikiyorlar/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/30/igneada-koyuna-cimento-limani-plaj-kapaniyor/
http://www.birgun.net/haber-detay/kadikoy-de-insaat-furyasi-90375.html
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Yargı, Kaputaş'taki Yapılaşmaya
'Dur' Dedi

Antalya'nın dünyaca ünlü plajı Kaputaş'ta, Kaş Belediyesi'nin
büfe ruhsatıyla iş makinelerini sokarak inşaatına başladığı
restoran, kafe, duş ve soyunma kabinleri ile tuvalet gibi
yapılara yönelik açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma
kararı verdi. Mahkeme, Çukurbağ Yarımadası'ndaki mesire
alanı projesi için de aynı kararı verdi. (Yapı.Com.Tr)

Ataşehir’de Arsalar Azaldı,
Kentsel Dönüşüm Hızlandı

Ataşehir’in son 10 yılda markalı konut üreticilerinin başlattığı
yatırımla çehresi değişirken, konutların metrekare fiyatları 10
bin lira seviyelerine çıktı. Arsa stokunun azalmasıyla birlikte
inşaat firmaları kentsel dönüşüme yönelmeye başladı.
(Yapı.Com.Tr)

WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı): "Ya Kanal Ya İstanbul"
WWF, 21 uzmanın görüşlerini bir araya getiren #Kanalİstanbul projesini değerlendiren, "Ya Kanal Ya İstanbul" adlı raporunu
yayımladı. Kanal İstanbul’u ekolojik, sosyo-ekonomik, siyasal ve hukuksal boyutlarıyla inceleyen rapor, konuyla ilgilenen taraflara,
öngörülmesi gereken riskler hakkında bilgi vermek ve kamuoyunda şeffaf bir tartışma zemini yaratmak amacıyla hazırlandı. (WWF
Türkiye)

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Kastamonu’da Cinayet Turizmi:
Ekim’de 5 Ayı Öldürülecek

Su Götürmez Gerçekler:
Binlerce Ton Çöp Ege
Denizi’ne Döküldü

Söke Ovası’nda regülatörlerde biriken katı ve sıvı atıklar,
kapakların açılmasıyla birlikte Ege Denizi ve Bafa Gölü Tabiat
Parkı’na döküldü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler
Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, kırsaldaki yerleşimlerde
çöplerin su götürür mantığı ile nehre atıldığını söyleyerek sitem
etti. Bir ay önce Aydın Valiliği’ne konuyu bildirdiklerini belirten
Sürücü, geçen süre zarfında, bilginin ilgili kuruluşlara ulaşmış
olmasına rağmen hiçbir çalışma yapılmadığını ifade etti. (Gaia
Dergi)

Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında av turizmi adı altında
birçok canlının katledilmesini ihaleye sunmuş ve ihale
sonucunda ilgili tutarları karşılayan kişilerin işleyecekleri
cinayetleri meşru kılınmıştır. Bu cinayet dizilerinden 5 ayının
ölümü, önümüzdeki ekim ayında Kastamonu’da
gerçekleştirilecek. Her bir ayı için 10 bin lira muhammen bedel
ve KDV tutarı ödenmesi şartıyla Kastamonu’da 5, Artvin’de 6,
Sinop’ta 3, Giresun’da 1 olmak üzere toplamda 15 ayı avcılar
tarafından yok edilecek. Önümüzdeki ekim ayında
Kastamonu’da 5 ayı avlanacak, diğer illerdeki ayılardan bir
kısmı öldürüldü bile. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Kastamonu’da gerçekleştirilmesi gereken cinayetler dizisinden
toplamda 50 bin lira kazanmayı hedefliyor. (Gaia Dergi)Karadeniz’de Kirlilik Balık Neslini 

Tüketiyor
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Levent Bat, Karadeniz’deki kirlilik ve aşırı avcılık nedeniyle
Mersin balığının iki türünün neslinin tükendiğini, kılıç balığı,
uskumrunun kaybolduğunu, diğer birçok balık popülasyonunda
da azalma olduğunu dile getirdi. (KuzeyOrmanları.Org)

Doğa Harikası Seyfe
Gölü Tamamen Kurudu
SEYFE Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz,
yüzlerce yaban kuşuna yataklık eden Seyfe Gölü’nün
tamamen kuruduğunu belirterek, “Şimdi kuruyan gölden
kalkan toz bulutları çevredeki bitki örtüsüne zarar vermeye
başladı” dedi. (KuzeyOrmanları.Org)

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/26/doga-harikasi-seyfe-golu-tamamen-kurudu/
https://gaiadergi.com/kastamonuda-cinayet-turizmi-ekimde-5-ayi-oldurulecek/
https://www.facebook.com/wwfturkiye/photos/a.180772412801.157470.176995527801/10154164840447802/?type=3
http://www.yapi.com.tr/haberler/atasehirde-arsalar-azaldi-kentsel-donusum-hizlandi_134151.html
https://gaiadergi.com/su-goturmez-gercekler-binlerce-ton-cop-ege-denizine-dokuldu/
http://www.yapi.com.tr/haberler/yargi-kaputastaki-yapilasmaya-dur-dedi_135239.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/26/karadenizde-kirlilik-balik-neslini-tuketiyor/


Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Gediz Nehrinde Ürküten Toplu Balık
Ölümü

Gediz Nehri’nin Manisa Ovası’ndan geçen kısmında
yaşanan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu. Yayın ve
sazan ölüleri kıyıya vururken, nehrin üstünü balçık tabakası
kapladı. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Yılmaz
daha önce de toplu balık ölümlerinin yaşandığını hatırlatıp, “İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün nehirden numune
alıp, balıkların telef olmasının nedenini ortaya koyması
gerekiyor. Nehirde su seviyesinin azalması nedeniyle balıklar
oksijensiz kalmış olabilir. Fazla su salınmadığı zaman su
miktarı azalıyor ve oksijen miktarı düşüyor, balık ölümleri
yaşanıyor. Analiz için su aldırsak bile su zaten kirli çıkıyor”
dedi. (Evrensel)

İstanbul’un Havası
Avrupa’nın Tümünden Daha Kirli

Pekin kaynaklı interaktif bir hava kirliliği ölçme sistemi olan
World Air Quality Index (Dünya Hava Kalitesi Endeksi) 68
ülkeden 8028 hava kalitesi ölçme merkezinden topladığı
verileri bir araya getirerek gerçek zamanlı bir hava kalitesi
inceleme haritası hazırlamış.Türkiye genelinde sarı ve
turuncu renk hakim olsa da İstanbul 208 puanlık ‘acil durum
oluşturabilecek kadar kirli’ aralığında ve tüm Avrupa
şehirlerindeki değerlerin bir hayli üzerinde.
(KuzeyOrmanları.Org)

Emlak Piyasası Haberleri

İnşaat Sektörü 2015'in İkinci Çeyreğinde
Yüzde 2 Büyüdü

Yerliden Sonra Yabancı
Yatırımcı da Konuta
Koştu

Türkiye’deki belirsizlik ortamında yerli
yatırımcının yanı sıra yabancıların da
güvenli limanı konut oldu. Toplam konut
satışları geçen yıla göre yüzde 6.5 artarak
112 bin 463’e ulaştı. (Yapı.Com.Tr)

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından hazırlanan
"Eylül Ayı Sektör Raporu" açıklandı.Rapora göre inşaat sektörü 2015 yılının
ikinci çeyreğinde yüzde 2 büyüdü. 2014 yılı son çeyreği ve 2015 yılının ilk
çeyrek döneminde küçülen inşaat sektörü böylece yeniden büyüme
gösterdi. Bu yılın ikinci çeyreğindeki büyümede yeni inşaat başlangıçları ve
mevsimsellik etkili oldu. İkinci çeyrekteki büyümeye rağmen 2015 yılının ilk
yarısında ise inşaat faaliyetleri yüzde 0,3 oranında küçüldü. Buna bağlı olarak
bu yılın ilk yarısındaki inşaat faaliyetlerinin performansı geçen yılın ilk yarısının
altında kaldı. (Yapı.Com.Tr)

"Kentsel Dönüşümle Daireler Küçülüyor Ama Değerleri Artıyor"

İstanbul'da kentsel dönüşümün başladığı konutlarda dairelerin metrekareleri genelde düşse de değeri artıyor. Kent genelinde
dönüşüm bölgelerinde dairelerin değer artış oranı yüzde 20'den başlıyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul
Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, ilgili kanundan sonra kentsel dönüşümün Türkiye'de iki farklı şekilde yapılmaya
başlandığını belirterek, bunlardan ilkinin "Riskli alan ilan edilerek bölgesel ölçekte yapılması planlanan dönüşüm projeleri"
olduğunu söyledi. (Yapı.Com.Tr)

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/27/gediz-nehrinde-urkuten-toplu-balik-olumu/
http://www.yapi.com.tr/haberler/kentsel-donusumle-daireler-kuculuyor-ama-degerleri-artiyor_134058.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/29/istanbulun-havasi-avrupanin-tumunden-daha-kirli/
http://www.yapi.com.tr/haberler/insaat-sektoru-2015in-ikinci-ceyreginde-yuzde-2-buyudu-_134172.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/yerliden-sonra-yabanci-yatirimci-da-konuta-kostu_134152.html


Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından Yaşam Vadisi’nin
iki yakasını birleştirecek köprü ve bu köprünün yer alacağı
vadideki parkın tasarımı için açılan yarışma
sonuçlandı. Yarışmada şartname satın alan 27 müellifin 13'ü
proje teslim etti. Mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve
inşaat mühendisini içeren 13 ekibin tasarımları Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı; Bahar
Aksel, Belemir Dalokay, Yüksel Demir, Boran Ekinci,
Hüseyin Kahvecioğlu, Aslı Özbay ve Süreyya Ural'dan oluşan
asli jüri tarafından değerlendirildi. Birincilik ödülünü 13 sıra
numaralı proje aldı. (Arkitera)

Rize'de Meydan Tartışması

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, seçim döneminde '10
Numara Projeler' başlığı altında kamuoyuna açıkladığı
Meydan Projesi için çalışma başlattı. Rize'de, belediye
tarafından Cumhuriyet Meydanı'nın yeniden düzenlenmesi
için hazırlanan ve alana yerleştirilen proje çiziminin yer aldığı
tabelada Atatürk heykeli yerine çay bardağı figürünün
bulunması tepkilere neden oldu. (Yapı.Com.Tr)

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi,
Köprü ve Bağlantıları Yarışması
Sonuçlandı

Kadıköy Muhtarları
Kurbağalıdere’den Seslendi,
“Topbaş Baksana, Balıkları Saysana”

Kadıköy Kent Dayanışması ve Kadıköy’deki 21 mahallenin
muhtarı, 20-21 Eylül tarihlerinde Sabah, Habertürk gibi ana akım
medya organlarında ve bazı televizyon kanallarında çıkan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurbağalıdere’de yürütülen ıslah
çalışmalarının sonuç verdiği, derenin temizlendiği ve balıkların
dereye geri döndüğü haberleri üzerine ortak bir basın açıklaması
yaparak iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Üzerinde
“Topbaş baksana, balıkları saysana” yazılı pankartla
Kurbağalıdere güzergahında incelemelerde bulunan grup, mavi
bir derede yüzen balıkların fotoğrafıyla çıkan haberlerin İBB’nin
hatalı ıslah çalışmaları nedeniyle kamuoyunda oluşan
Kurbağalıdere algısını düzeltmek amacıyla hazırlatıldığını iddia
ederek, derede kirliliğinin devam ettiğini söyledi. Kadıköy Kent
Dayanışması ve mahalle muhtarları tarafından yapılan basın
açıklamasından öne çıkan diğer notlar şöyle: “İBB’nin üç yıldır
devam ettiği ıslah çalışmaları gerekli ön araştırmalar yapılmadan
ve yanlış planlamayla başlamış, tüm uyarılara rağmen hatalı
uygulamalara ısrarla devam edilmiştir. En sonunda dere
dayanamayıp fokurdamaya, dayanılmaz kanalizasyon kokusu tüm
canlıların sağlığını tehdit etmeye başlayınca giderek artan
şikayetlerin ve eylemlerin de etkisiyle dereye direkt verilen
kanalizasyonun akışı kesilmiş ve biriken tortuların temizliğine
başlanmıştır.  Bu temizlik çalışmalarında da sorumsuz
uygulamalara devam edilmiştir. Kurbağalıdere’de doğal akıntı
olmadığından yıllarca dibe çöken atıklar burada kimyasal
reaksiyona uğrayarak zehirli çamura dönüşmektedir. İBB topladığı
bu zehirli çamuru adaların yakınına, Marmara açıklarına dökerek
suç işlemiş, denizi kirletmiş ve deniz canlılarının yaşamını tehdit
etmiştir. Suçüstü yakalandığında da, çamurları Ömerli’ye dökerek
çevreyi ve oradaki yaşamı zehirlemiştir. ” (Yeşil Gazete)

Beylikdüzü’nde Artık Kadınların da
Parkı Olacak

Beylikdüzü Belediyesi, yeşil alanları uygun temalar ile
buluşturmak için projeler geliştiriyor. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.
Dr. Mustafa Var tarafından geliştirilen kadınların bir araya
gelip, hayatı paylaşabilecekleri bir park tasarımı üzerine
çalışıyor. Parkın 2016 yılında hizmete açılması bekleniyor.
(Hürriyet)

Yerel Yönetimler

Maltepe’ye “Çin Parkı” Geliyor
Çin’in 600 yıllık Taizhou kentinden gelen bir heyeti
makamında ağırlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
Maltepe’ye Çin Parkı yapılacağını açıkladı.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Taizhou Belediyesi’nden gelen
kalabalık bir heyet, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı
makamında ziyaret etti. Ziyarette Maltepe Belediye Başkan
Yardımcısı Canan Döner’in yanı sıra, Taizhou Belediyesi
Başkan Yardımcısı Xuequn Yin, Taizhou Kenti Luqiao Semti
Belediye Başkan Yardımcısı Bangrui Ye, Wenling Kenti
Belediye Başkan Yardımcısı Changming Li, Taizhou
Belediyesi Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı Yuelian Xu ve
Taizhou Körfezi Sürdürülebilir Ekonomik Sektör Bölgesi
Başkan Yardımcısı Liangzhong Ying hazır bulundu. Oldukça
samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, Taizhou ile
Maltepe arasında kültürel, sanatsal ve ticari alanlarda işbirliği
ve dostluğun geliştirilmesi kararlaştırılırken, Maltepe’de bir
Çin Parkı’nın kurulacağı da ifade edildi. (Hürriyet)

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/beylikduzu-nde-artik-kadinlarin-da-parki-olacak_168228
http://www.arkitera.com/haber/25456/beylikduzu-belediyesi-yasam-vadisi-kopru-ve-baglantilari-yarismasi-sonuclandi
http://www.yapi.com.tr/haberler/rizede-meydan-tartismasi_134111.html
http://yesilgazete.org/blog/2015/10/02/kadikoy-muhtarlari-kurbagalidereden-seslendi-topbas-baksana-baliklari-saysana/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/maltepe-ye-cin-parki-geliyor_173151


Kartal Belediyesi ve MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent)
Yayınları’nın işbirliği “Aşkın Metafiziği” konulu Uluslararası
Felsefe Konferansı düzenlendi.
Kartal Belediyesi’nin ve Başkan Op. Dr. Altınok Öz’ün
öncülüğünde, MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları
tarafından “Aşkın Metafiziği” konulu konferans, Dragos
Arkeolojik Kazı Alanı’nda düzenlendi. Katılımın ücretsiz
olduğu konferansa dünyaca ünlü isimler; Alain Badiou,
Slavoj Zizek ve Judith Balso konuşmacı olarak katıldı.
(Hürriyet)

Gülsuyu Ve Gülensu’da “Yerinde
Dönüşüm”

Maltepe Belediyesi’nin Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri için
hazırladığı imar planı, ‘yerinde dönüşüm’ modeli ile mahalleliyi göçe
zorlamayacak.
Maltepe Belediyesi, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde 30 yıldır
yılan hikayesine dönen imar sorununu bitirmek için bir plan
hazırladı. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın “En geç sonbaharda
çözeceğim” dediği imar planları tamamlandı. Ekim ayında Belediye
Meclisi’nin onayına sunulacak olan plan, öngördüğü ada bazlı ve
yerinde dönüşüm modeli ile vatandaşlar kendi mahallelerinde
yaşamaya devam edecek. (Hürriyet)

Kartal’da “Aşkın Metafiziği”
Konulu Uluslararası Felsefe
Konferansı Düzenlendi

Üsküdar ile Kaposvar Arasında
Kardeşlik Protokolü

Üsküdar ve Macaristan’ın Kaposvár şehri, karşılıklı
işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesi, eğitim, ekonomi,
bilim alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak
yatırımların desteklenmesi amacıyla eğitim ve ekonomi
temeline dayalı kardeşlik protokolü imzaladı. (Hürriyet)

Yerel Yönetimler

Aspendos Restorasyonu Mutfak
Mermeri Eleştirisi Aldı
Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki
basamaklar ve oturakların orjinal koyu gri yerine beyaz
mermer kullanılarak restore edilmesi , “mutfak
mermeri”yle restore edildiği eleştirilerine yol açıtı. Tiyatro
ayrıca UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne
aday. Aspendos Antik Tiyatrosu Antalya’nın Serik
İlçesi’nde iki tepe üzerinde bulunuyor. Tiyatro MS 2’nci
yüzyılda Marcus Aurelius döneminde inşa edildi. Antik
Tiyatro geçen hafta sona eren Uluslararası Aspendos
Opera ve Bale Festivali öncesinde 7- 8 ay boyunca
restorasyon için kapalıydı. Restorasyonu Antalya Rölöve
ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
(Arkeofili) Antalya’da, Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki basamaklar ve oturakların

orjinal koyu gri yerine beyaz mermer kullanılarak restore edilmesinin
eleştirilere yol açması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama
yaptı. Açıklamada kullanılan taşların renginin iklim ve tabiat etkisi ile
"zamanla" değişerek "patina oluşturacağı ve orijinal olan 2 bin yıllık taş
malzeme ile aynı renge dönüşeceği" savunuldu. (Arkitera)

Aspendos'a "Mutfak Mermeri"
Açıklaması: Zamanla 2 Bin Yıllık
Renge Dönüşür!

Kent, Tasarım ve Planlama

Bozüyük Belediyesinden Çocuklara
Bayram Şekeri

Bozüyük Belediyesi
Kurban Bayramı
boyunca reklam
panolarına yerleştirdiği
lolipoplarla çocukların
bayramını kutlayarak
reklam panolarının
alternatif kullanımına
bir örnek teşkil eden
bir uygulamaya imza
attı.  (Facebook -
Yurttaş gazeteciliği

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/uskudar-ile-kaposvar-arasinda-kardeslik-protoko_170186
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/kartal-da-askin-metafizigi-konulu-uluslararas_172278
https://www.facebook.com/oyuncuanne/photos/a.406176799520099.1073741863.399020920235687/612569325547511/?type=3
http://arkeofili.com/?p=7374
http://www.arkitera.com/haber/25473/aspendosa-mutfak-mermeri-aciklamasi--zamanla-2-bin-yillik-renge-donusur
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/gulsuyu-ve-gulensu-da-yerinde-donusum_171230


28.Yapı Fuarı – Turkeybuild
Ankara’da Buluşuyor!

Sektördeki en son yenilik ve teknolojilerin
sergilendiği, bölgenin en büyük yapı fuarı olan
Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara, bu yıl 1 - 4
Ekim 2015 tarihleri arasında Congresium,
ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapı sektörü
temsilcilerini başkentte bir araya getirecek.
(Arkitera)

İstanbul’un Son İşgal Evi Don Kişot Yıkım Tehlikesi Altında
Gezi Direnişi sırasında direnişçiler tarafından işgal edilerek
düzenlenip halkın hizmetine sunulan 25 yıldır terk edilmiş bu bina
şimdilerde yıkılma tehlikesi altında. Uzun zamandır evin yıkılmasına
ilişkin açılan dava sonuçlandı. Ev her ne kadar bir kişinin üzerine
tapulandırılsa da yıkım kararından yine de kurtarılamadı.
Bayramdan hemen sonra yıkılacağı bildirilen işgal evini terk
etmeyeceklerini belirten direnişçiler ise yıkıma karşı mücadele
edeceklerini söylüyor. (Gaia Dergi)

Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen Türkiye
Projeleri panel serilerinin ilki Seranit Grup sponsorluğunda
"Eğitim Yapıları" temasıyla 17 Eylül 2015 tarihinde TSMD
Mimarlık Merkezi'nde yapıldı. Panelin ilk turunda, İPKB
Direktörü Kazım Gökhan Elgin kurumun projelerini izleyicilere
aktararak, 2007 yılından itibaren "Okulları Güçlendiriyoruz"
sloganıyla başlatmış oldukları okul projeleri ile deprem sonrası
hasar görmüş okulları yenilediklerini söyledi. Hasarlı yapıları
güçlendirmek için gerekli maliyetlerin %40'ı geçenleri yıkıp
yeniden yaptıklarını, diğerlerini ise mevcut haliyle koruyarak
güçlendirdiklerini belirtti. Projeleri yaparken iyi mimarlarla
çalışmayı hedeflediklerini, mimarları seçerken mali kriterlerden
öte teknik kriterleri önemsediklerini ifade etti. (Arkitera)

44 Farklı Proje ile "44 Okul Projesi"

Kent, Tasarım ve Planlama

Galatasaray Camiasına Çağrı:
Yanan Feriye Sarayı Binasını
Restore Edin

Bundan iki buçuk yıl önce çıkan yangında adeta
enkaza dönen Galatasaray Üniversitesi (GSÜ)
yerleşkesindeki tarihi Feriye Sarayı binasının
yıkıntı halinde durmasına karşı 14 sivil toplum
kuruluşu ve çok sayıda öğrenci kulübü, üniversite
binasının bir an önce aslına uygun restore edilmesi
için çağrıda bulundu. (KuzeyOrmanları.Org)

Ataköy'e Müjde: Blumar Projesine Geçit Yok
Ataköy sahilinde yapılaşmaya açılmayan son alana inşa edilmesi planlanan 70 metrelik 7 blok için koruma kurulları geçit
vermedi ve proje askıya alındı. Bakırköy Belediyesi bu parseli park yaparak halka kazandırmayı planlıyor. (Arkitera)

Bodrum’da Sel Hayatı Felç Etti

Meteorolojik uyarı yapılan Bodrum’da gök gürültülü sağanak
yağmur şiddetini artırdı. Rüzgarla birlikte yağışlı havada deniz
trafiği olumsuz etkilenirken, ağaçların dalları kırıldı. Yukarı
kesimlerden birikerek gelen yağmur suları baskınlara neden oldu.
(Yeşil Gazete)

Yerel Mücadeleler

https://gaiadergi.com/istanbulun-son-isgal-evi-don-kisot-yikim-tehlikesi-altinda/
http://www.arkitera.com/haber/25470/28yapi-fuari-%E2%80%93-turkeybuild-ankara-da-bulusuyor
http://www.arkitera.com/haber/25454/atakoye-mujde--blumar-projesine-gecit-yok
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/30/galatasaray-camiasina-cagri-yanan-feriye-sarayi-binasini-restore-edin/
http://www.arkitera.com/haber/25474/44-farkli-proje-ile-44-okul-projesi
http://yesilgazete.org/blog/2015/09/23/bodrumda-sel-hayati-felc-etti/


Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılmak
istenen termik santrale tepkiler her geçen gün artıyor.
Bursa Panayır Kadın Dayanışma Derneği bahçesinde
düzenlenen panelde bu tepki bir kez daha dile getirildi. 
Panele katılan Panayır Aile Doktoru Dr. Müberra Yenişar
yapılacak herhangi bir termik santralde nesiller boyunca
kalıcı olabilecek sağlık sorunlarına değindi. Bursa Ziraat
Mühendisleri Odası adına panele katılan Ertuğrul Aksoy
da, “Tartışılması gereken, bu yönetim anlayışıdır, yani
AKP yönetimidir. 12 yıl boyunca ülkemize, toprağımıza ve
suyumuza karabasan gibi zarar verenlerdir. Durum böyle
devam ettikçe ne sağlığımız, ne toprağımız, suyumuz, ne
de çocuklarımız güvence altındadır” açıklamasında
bulundu. (Evrensel)

Doğa Savunucularından Topbaş’a:
Katliam Projelerinin Vebalini
Taşıyamazsınız!

İstanbul Fatih’teki İBB binasının önüne, Kuzey Ormanları’nda
3’üncü köprü projesinin ‘canını aldığı’ bir ağacın gövdesiyle
gelen doğa savunucuları, ‘Biz bu ağacı taşıdık ama siz
vebalini taşıyamazsınız’ yazılı pankart açtı. İBB güvenlik
görevlilerinin pankartı alma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
(Diken.Com.Tr)

Bursalı Kadınlardan Termik 
Santrale Tepki

Direnen Albatros Nöbete
Çağırıyor!

"Diren Büyükçekmece, bölgenin sayılı yeşil
alanlarından Albatros’u savunmak için
CHP’li belediyenin rant aşkına karşı
direnmeye devam ediyor. Daha önce de iş
makinalarının karşısına dikilen
Büyükçekmeceli yaşam savunucuları 20
Eylül Pazar akşamı belediyenin rant inadına
karşı bir kez daha nöbete çağırıyor."
(KuzeyOrmanları.Org)

Yerel Mücadeleler

Validebağ Eylemleri Davasında Karar

Validebağ’daki eylemleriyle ilgili 15 kişinin 7,5’ar yıla kadar
hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 14 sanık beraat
etti. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bombalı intihar saldırısında
yaşamını yitiren sanıklardan Koray Çapoğlu hakkındaki dava
ise düştü. (KuzeyOrmanları.Org)

Bakırköylüler Eylemdeydi: “Hastaneme,
Ormanıma, Bakırköy’e Dokunma!”

Diren Bakırköy Çamlık Parkı Forumu’nun çağrısıyla bir araya gelen
yaşam savunucuları, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi’nin rant uğruna yıkılmasına karşı
eylemdeydi. Diren Bakırköy Çamlık Parkı Forumu’nun çağrısıyla bir araya
gelen yaşam savunucuları, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin rant için yıkılmasına karşı, 19 Eylül'de
Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndan hastanenin Başhekimliği önüne kitlesel
bir yürüyüş düzenledi. (KuzeyOrmanları.Org)

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/18/doga-savunucularindan-topbasa-katliam-projelerinin-vebalini-tasiyamazsiniz/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/18/validebag-eylemleri-davasinda-karar/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/18/bursali-kadinlardan-termik-santrale-tepki/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/20/bakirkoyluler-eylemdeydi-hastaneme-ormanima-bakirkoye-dokunma/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/19/direnen-albatros-nobete-cagiriyor/


Tokat Derneklerinin çağrısıyla Almus Cihet Kasabası’nda
yapılan HES protestosunda, köylüler yöresel oyunları olan
ellik halayı çekip, semah döndü. Tüm Tokatlılar Derneği
(TümTokDer) ve Tokat Dernekler Federasyonunun
çağrısıyla yapılan eyleme Tokatlı olan İstanbul Milletvekili
Ali Kenanoğlu da destek verdi. (Evrensel)

Dünya Hasankeyf Günü’nde Ilısu
Barajı Protesto Edildi

Mezopotamya Ekolojik Hareketi Batman Ekoloji Meclisi
öncülüğünde, ’20 Eylül Dünya Hasankeyf Günü’
münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler
kapsamında çevre illerden ve farklı ülkelerden gelen
aktivistler 10 bin yıllık tarihi Hasankeyf için yürüyüş yaparak,
yapılması planlanan Ilısu barajını protesto etti. (Yeşil Gazete)

Tokat’ta HES’ler Ellik ve Semahla
Protesto Edildi

Yerel Mücadeleler

Sürdürülebilir Tarım için “Eğirdir
Gölü için El Ele” Kampanyası

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü Eğirdir’de tarımsal
kirliliğin azaltılması için sürdürülen çalışmaların üçüncü
aşamasına başlandı. Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat
projesi kapsamında, 2012 yılında toplam 50 dekarlık elma
bahçelerinde başlatılan örnek sürdürülebilir tarım
uygulamaları bir sonraki yıl çiftçilerin kendi çabalarıyla
yaklaşık 750 dekarlık alana yayıldı. “Üç yıl önce yalnızca
beş çiftçiyle başladığımız projede, bir yıl sonra 50’den
fazla çiftçiyi görmek bizi cesaretlendirdi” diyen WWF-
Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, “Çiftçilerin gönüllü
katılımı sayesinde biz de projemizi büyüttük. Bu yıl çok
daha fazla çiftçiye ulaşmak ve göle bırakılan ilaçlı su
miktarını ciddi biçimde azaltmak için bir seferberlik çağrısı
yapıyoruz” dedi. (Yeşil Gazete)

Direniş Çadırları Yakılan
Fatsalılar, “Kesseler de Yaksalar
da Mücadele Durmayacak”

Madene karşı kurdukları çadırları yakılan Fatsa Ünye
Doğa Koruma Platformu üyeleri bugün yaptıkları basın
açıklamasında mücadelenin aksamadan devam
edeceğini söylediler. "Bizler Fatsa ve Ünye halkı olarak
oluşturduğumuz Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu
birlikteliğiyle geleceğimizin yok edilmesine izin
vermeyeceğiz. Kesseler de yaksalar da mücadelemiz
durmayacak. Ormanlarımız kestiler, sularımızı kuruttular,
topraklarımızda heyelan olmasına neden oldular.
Kendimiz için yaptığımız yolumuzu işgalci mantığıyla
kullanıyorlar. Yarın siyanür kullanmaya başladıklarında
yalnızca bizim değil, tüm Karadeniz’i tehdit edecekler. Bu
tehlikeli süreci durdurmak için yapılan saldırılar bizleri
durduramayacak, daha çok kenetleneceğiz, daha çok
mücadele edeceğiz. Direniş çadırımızın neden yakıldığını
biliyoruz, arkasındaki sebeplerin farkındayız. Ama bize
dedelerimizden,ninelerimizden kalan topraklarımızı,
fındığımızı, mısırımızı bırakmayacağız. Öteden beri biz
vardık, gene var olacağız. Gelecek nesillere zehirlenmiş
kurak toprakları değil, yeşille mavinin buluştuğu, yaylası,
deresi, suyuyla insana gülümseyen bir doğa miras
bırakacağız." (Yeşil Gazete)

Fatsa’da Siyanürlü Madene Karşı
10 Aydır Direnen Köylülerin Çadırı 
Yakıldı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde İngiliz Stratex International’ın yerli
ortağı Bahar Madencilik’le kurduğu Altıntepe Madencilik’in
siyanürlü altın madeni çalışmasına karşı 10 aydan fazla
süredir direnen köylülerin çadırı kimliği belirsiz kişilerce
yakıldı. (Diken.Com.Tr)

http://yesilgazete.org/blog/2015/09/22/direnis-cadirlari-yakilan-fatsalilar-kesseler-de-yaksalar-da-mucadele-durmayacak/
http://yesilgazete.org/blog/2015/09/22/surdurulebilir-tarim-icin-egirdir-golu-icin-el-ele-kampanyasi/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/17/fatsada-siyanurlu-madene-karsi-10-aydir-direnen-koylulerin-cadiri-yakildi/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/30/tokatta-hesler-ellik-ve-semahla-protesto-edildi/
http://yesilgazete.org/blog/2015/09/21/dunya-hasankeyf-gununde-ilisu-baraji-protesto-edildi/


Belediye Binası Sanatçılara Tuval Oldu: Resmi Bir Kuruma Yapılan İlk Mural

Kent ve Yaşam

Mural İstanbul Festivali, Kadıköy Belediyesi binasının üç cephesine yapılan murallerle sona erdi. Türkiye’de ilk kez bir
resmi kurumun duvarları, murallenmiş oldu! Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Mural İstanbul
Festivali’nde kapanış eserleri, Hasanpaşa’da bulunan Kadıköy Belediyesi binasının üzerine FurkanNuka, Esk Reyn ve
Wicx adlı sanatçılar tarafından uygulandı. Böylece ilk defa bir resmi kurumun duvarları muralla renklenmiş oldu. (Gazete
Kadıköy)
Mural İstanbul hakkında daha fazla bilgi almak ve Kadıköy’de uygulanan diğer duvar resimlerini görmek için Mural
İstanbul Line.Do sayfasına bakabilirsiniz: https://line.do/tr/mural-istanbul/5lt/vertical

RÖPORTAJ - 'Sultanlar Gelir Geçer Kentler Ayakta Kalır' 

Küreselleşme, kent ve göç üzerine çalışan dünyaca ünlü sosyolog Saskia Sassen önceki hafta İstanbul’daydı. 1991’de
yayınladığı ‘Küresel Kent: New York, Londra ve Tokyo’ kitabıyla ses getiren Sassen, ABD’de Columbia Üniversitesi ve
İngiltere’de London School of Economics’te profesörlük yapıyor. Uluslararası Sosyal İlerleme Paneli’nin Bilgi
Üniversitesi’nde düzenlediği toplantıya katılan Sassen ile BirGün Gazetesinden Onur Erem son yıllarda yaşanan değişimleri
konuştu. 

Türkiye’de hükümetin meydanları ve sokakları bu kadar baskı altına almasının nedeni güçsüzlerin tarih yazmasını
engellemek mi sizce?

Kesinlikle. Toplumdaki tepkinin bir gösteri haline dönüşüp medyanın ilgisini çekmesini en başından engelliyor. Kentler
minimum müdahale ile bir gösteri yaratma imkânı sunar. Banksy’ye bakın örneğin. Kentlerdeki ufak bir müdahalesi bile
büyük ilgi çekiyor. 
Gerçek bir kentin bu özelliklerini koruyabilmemiz için bu mekânların özelleştirilmemesi lazım. Bazı insanlar büyük ofis
binalarını ‘kendi içinde bir kente’ benzetir. Oysa orası özel mülkiyettir, insanlar işlerini bitirip çıkar ve birileri sizi o binalardan
istediği zaman kovabilir. Artık işgal edebileceğimiz mekânlarımız da elimizden alınıyor.
Mutenalaştırma/soylulaştırma, bugün kentlerde yaşanan ‘temizliği’ anlatmak için fazla nazik bir terim. Londra, New York gibi
büyük kentlerde geleneksel olarak kent merkezinde oturan orta gelirli avukat, profesör gibi insanların bile kent
merkezlerindeki kiraları karşılayamadığı bir çağdayız. Bu çok büyük bir dönüşüm. Kentlerin kent olma özelliğini
kaybetmesine yol açar. Ama kentlerde her zaman iktidarın tam anlamıyla giremediği, kontrol edemediği bölgeler vardır, var
olmaya devam edecektir. (BirGün - Onur Erem)

http://www.birgun.net/haber-detay/sultanlar-gelir-gecer-kentler-ayakta-kalir-89529.html
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=7655


Bu yıl beşincisi düzenlenen “Bayrama Evet, Kurbana
Hayır!” yürüyüşüne yönelik “dinsiz”, “İslam düşmanı”,
“dinime hakaret ediyorsunuz” gibi tepkiler nedeniyle,
eylem basın açıklamasının ardından sonlandırıldı. (BİA)

Kurbağalıdere Kepenk Kapattırıyor

İstanbul Kadıköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından ıslah çalışmaları tamamlanmayan Kurbağalıdere
nedeniyle bölgedeki mağduriyet sürüyor. Çevre
sakinlerinin kötü koku ve kirlilik nedeniyle yaşadığı
mağduriyete, şimdi de Fikirtepe esnafının mağduriyeti
eklendi. Kurbağalıdere’nin inşası devam ederken,
etrafındaki yolun daralması ve kötü koku nedeniyle
bölgedeki esnaf yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Yolun
daralması ile bölgeye araba ve kamyonların giremediğini
belirten esnaflar, kepenk kapatıyor. Fikirtepe’deki 50
esnaftan 30’unun dükkânlarını kapattıkları belirtilirken,
çalışmaya devam eden esnaflar ise kapatacak noktaya
geldikleri söylüyor. 1993 senesinden beri Fikirtepe’de
Kurbağalıdere kenarında bulunan dükkânında hurdacılık
yapan Mesut Özdemir, “Kurbağalıdere’yi temizleyeceğiz'
diyerek dükkânın önünde bulunan 10 metrelik alanı
daralttılar ve bir köprüyü de yıktılar. Şimdi buraya kamyon
giremiyor. Sokağın başından yük indirip dükkâna taşımam
imkânsız. Yolun bozuk oluşu ve kokunun çok olması
dolasıyla müşteride gelmiyor. Başka yerlere gidiyor. Geçen
haftalarda yağmur sonucu dere taştı. Dükkanımı su bastı.
Bitmek bilmeyen işkence haline geldi. Ben de dükkanımı
kapatacağım” dedi. Fikirtepe’nin eski esnaflarından biri
olan ve dükkanını üst katında yaşayan bakkal Celil
Akdeniz, “Kurbağalıdere’nin kokusu büyük sıkıntı.
Çocuklarımız kötü kokunun yanında yaşıyor. Bu dereden
kanalizasyon akıyor. Birde yolu darattılar. Dükkana gelmek
için kamyonlar yan sokaklardan dolanarak arka sokaktan
malları indiriyor. Müşteriler ise, koku ve yolun bozuk olması
nedeniyle burayı kullanmıyor. Çoğu esnaf kepengi kapatıp
gitti. Ne yapacağımızı bilmiyorum” diye konuştu.(BirGün)

“Bayrama Evet, Kurbana Hayır!”
Yürüyüşü Saldırılar Yüzünden
Yapılamadı

Yeniden İnşa Edilen Çınar Sineması
'Belgesel Film Müzesi' Olacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1322'de yapıldığı
tahmin edilen, cumhuriyet döneminden sonra 'Çınar
Sineması' olarak kullanılan ve 1970'te yıkılan tarihi
bina, aslına uygun olarak yeniden inşa
edildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1322'de
yapıldığı tahmin edilen, cumhuriyet döneminden sonra
'Çınar Sineması' olarak kullanılan ve 1970'te yıkılan
tarihi binanın inşaatı tamamlandı. Safranbolu Belediye
Başkanı Necdet Aksoy, yeniden yapılan Çınar
Sineması'nın açılışının 16. Uluslararası Altın Safran
Belgesel Film Festivali'nde gerçekleştirileceğini
söyledi. Osmanlı döneminde 'Muallimler Birliği binası'
olan yapının daha sonra açık hava sineması, kapalı
sinema gibi pek çok faaliyette kullanıldığını belirten
Aksoy, "Ancak 1950'li yıllarda kullanımı bırakıldıktan
sonra sahipsiz kalıp kaderine terk edilmiş, daha sonra
çevredeki insanların rahatsız olmaları nedeniyle
yıkılmış bir binaydı. 1940'lı yıllarda çekilmiş
Safranbolu'ya ait fotoğraflarda, burayı çok güzel
şekilde görkemli bir bina olarak görüyorduk. Bu bizim
için üzüntü vesikasıydı" diye konuştu. (Yapı.Com.Tr)

Üç buçuk metre yüksekliğindeki, 16 metre uzunluğundaki iki
kanattan oluşan perdenin yaratıcısı, onu Kurbağalıdere’ye
‘yakıştıranı’ bir sanatçı; Özgül Arslan. Kamusal alan
enstalasyonları, özellikle kafa yorduğu mevzulardan.
“Doğru zamanda, doğru yere yerleştirilmiş bir sanat
çalışmasının çok etkili olduğunu düşünüyorum” diyor.
‘Maruz’ adlı bu son enstalasyonunda ise aynı zamanda
kendisinin de yaşadığı mahalle sınırlarında olan, toplumsal
bir etki yaratmış Kurbağalıdere’ye ‘dokunuyor’, perdesiyle.
Kurbağalıdere’deki ‘pisliğin’ bizzat bizlerden, tek tek
hepimizden, mahremimiz bellediğimiz evlerimizden dışarı
dökülen atıklar olduğunun altını çiziyor ‘Maruz’la,
Arslan. (Radikal - Bahar Çuhadar)

Kent ve Yaşam

A, Belediye Kurbağalıdere'ye Perde
Asmış!

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/24/kurbagalidere-kepenk-kapattiriyor/
http://www.yapi.com.tr/haberler/yeniden-insa-edilen-cinar-sinemasi-belgesel-film-muzesi-olacak_134092.html
http://www.radikal.com.tr/kultur/a-belediye-kurbagalidereye-perde-asmis-1434644/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/09/22/bayrama-evet-kurbana-hayir-yuruyusu-saldirilar-yuzunden-yapilamadi/


Bu yıl İzmir’de üçüncü kez bir araya gelen yüzlerce kadın bisikletlinin
katıldığı “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” 20 Eylül saat 17:00’de Konak
Meydanı Saat Kulesi civarından başlayıp, Cumhuriyet Meydanında son
buldu. Bianet’den Gönül İlhan’ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da “bisiklet kullanımını ulaşım amaçlı
yaygınlaştırmak istiyoruz” sözleriyle desteklediği ve er yaş ve konumdan
kadının kendisini ve bisikletini süsleyerek katıldığı etkinlikte grup adına
basın açıklamasını okuyan Sema Gür amaçlarını şu sözlerle anlattı: “Biz
süslendik, çünkü dikkat çekmeye çalışıyoruz. Neye dikkat çekmeye
çalışıyoruz? Neden toplandık buraya? Bisiklet sadece spor amaçlı değildir.
Bisiklet aynı zamanda ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer
uygun bisiklet politikaları uygulanırsa işe veya ulaşacağımız yere
bisikletimile neden gitmeyelim? Biz de dünyanın birçok yerindeki
hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı
sağlayabiliriz. Biz kadınlar korkmadan, çekinmeden yollarda olmak
istiyoruz. Neden toplandık buraya? Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne
vurgu yapmak için buradayız. Yollar yalnızca motorlu araçlara ait değildir.
Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok
insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla
anıyoruz. (Yeşil Gazete)

Bahadır Grammeşin
Anısına Kütüphane
Açılıyor

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz Mayıs
ayında kadınları taciz eden bir gruba
karşı çıkması sonucu bıçaklanarak
öldürülen Özgürlük ve Dayanışma Partisi
(ÖDP) ve Haziran üyesi Bahadır
Grammeşin'in anısına bir kütüphane
kuruldu. İstanbul Esenyurt'ta bulunan
Sevgi Evgin Göyçe Kültürevi’nde
kurulan kütüphane, Grammeşin'in
dostları tarafından dayanışma ile
toplanan kitaplardan oluşuyor.
Kütüphanenin açılışı 19 Eylül Cumartesi
günü saat 16.00'da yapıldı. (Bianet)

İzmir’in Süslü Kadınları Üçüncü Kez Bisiklet
Turunda

Kent ve Yaşam

http://bianet.org/bianet/siyaset/167659-bahadir-grammesin-anisina-kutuphane-aciliyor
http://yesilgazete.org/blog/2015/09/21/izmirin-suslu-kadinlari-ucuncu-kez-bisiklet-turunda/


Dünyadan Haberler

Kent devleti Singapur’un çeşitli yerlerinde 180 elektronik
çöp kovası bulunuyor ve bu çöp kovaları sayesinde bir yıl
içinde 23 ton elektronik atığın dolgu alanlarına atılmak
yerine geri dönüştürülmesi bekleniyor. “Renew” adı verilen
bu geri dönüşüm programı, Singapur merkezli Starhub
Telekom şirketi, e-atık firması TES-AMM ile DHL Express
tarafından ortaklaşa yürütülüyor. (Citiscope)

Singapur’da Elektronik Çöp
Kovalarıyla Elektronik Atıklar Geri
Dönüşüyor

Pakistan’ın İlk Entegre Geri
Dönüşüm Merkezi İslamabad’da
Açıldı

Pakistan’ın İslamabad kentinde, belediye tarafından
toplanan çöpler, atık sahalarının yükünü hafifletmek
amacıyla işlenmeye başlandı. UN-Habitat’a göre belediye
tarafından Pakistan’ın ilk “Entegre Kaynak Geri Kazanım
Merkezi” geçen hafta hizmete sokuldu. Merkez şu anda
pilot bir proje. Başarılı olması halinde, İslamabad ve
Rawalpindi’de yeni merkezler açılacak. (Citiscope)

Google Maps Yakında Sokakların
Hava Kirliliği Haritasını Çıkaracak 

Google ile San Francisco merkezli hava sensor şirketi
Aclima arasında imzalanan bir ortaklık anlaşmasına göre,
hava kirliliğine ilişkin veriler toplanarak kamusal paylaşıma
açılacak. Aclima mobil hava sensorlarıyla donatılan yeni
“Google Street View” araçları Los Angeles, San
Francisco, Kaliforniya Central Valley gibi yerlerde mahalle
bazında hava kirliliğini haritalandıracak. (CityLab)

Harvard Üniversitesi Demokratik Yönetişim ve Yenilik
Odaklı Ash Merkezi, New York Belediyesi’ni uyguladığı
Katılımcı Bütçe Programı dolayısıyla “Roy ve Lila Ash
Yenilikçilik Ödülüyle” onurlandırdı. Belediyenin aldığı ödül
miktarı 100.000 dolar. Harvard Ash Merkezi ayrıca San
Francisco’daki polis merkezinin tutuklular için eğitim ve
rehabilitasyon projesine de Yönetimde Yenilik Ödülü’nü
verdi. (NextCity)

İngiltere’de Trafiği Yavaşlatmak
İsteyen Halk İlginç Bir Kampanya
Yürütüyor

İngiltere’de 2007 yılından bu yana yürütülen, “20 Is Plenty”
adı verilen bir kampanya sayesinde ülkenin birçok yerinde
hız limitleri 20 km’ye indi. 64 milyon nüfuslu İngiltere’de artık
15 milyondan fazla insan, motorlu taştılar için hız üst sınırının
saatte 20 km olduğu yerlerde yaşıyor. (CityLab)

New York’un Katılımcı Bütçe
Programı Harvard’dan Ödül Aldı

Alman Kentleri Bina
Mevzuatlarını Göçmenlere Yer
Açmak için Yeniliyor 
Almanya’da bina mevzuatları, ülkeye gelmesi beklenen
bir milyon mülteci için “Hoşgörü Kültürü” kapsamındaki
politik iradenin bir gereği olarak bina mevzuatlarında
reform gerçekleştiriyor. On yıllardır küçülmeye devam
eden Almanya kentlerinin yönetimleri, mültecileri bir
fırsat ve bir sorumluluk konusu olarak
görüyor. (Planetizen)

Afganistan’da Bir Sanat Kolektifi
Sosyal Sorunları Kent Duvarlarına
Yansıtıyor

Son kırk yıldır savaş nedeniyle büyük tahribat yaşayan
Afganistan’da Kabir Mokamel adlı bir grafik sanatçısının
Avustralya’dan döndükten sonra üç sanatçı arkadaşıyla
birlikte kurduğu bir sanat girişimi olan “Art Lords”,
Afganistan’ın sosyal sorunlarına duvarları boyayarak dikkat
çekiyor. (This Big City)

http://citiscope.org/citisignals/2015/islamabad-opens-pakistans-first-integrated-recycling-center
http://www.citylab.com/commute/2015/09/the-grassroots-campaign-to-slow-down-traffic-in-the-uk/406477/
https://nextcity.org/daily/entry/new-york-participatory-budgeting-wins-prize-ash-center
http://citiscope.org/citisignals/2015/singapores-e-waste-bins-spare-electronics-landfills
http://thisbigcity.net/heroes-of-my-city-the-afghan-art-collective-using-street-art-to-highlight-social-problems/
http://www.planetizen.com/node/81221/german-cities-rewrite-building-codes-provide-homes-refugees
http://www.citylab.com/weather/2015/09/coming-soon-to-google-maps-street-level-air-pollution/407740/
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ABD İklim Merkezi ve Almanya İklim Değişikliği
Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa yaptığı bir
araştırmaya göre ABD kentleri önümüzdeki on yıllar
içinde küresel ısınma nedeniyle yükselecek olan su
seviyelerinin altında kalacak ve yaşanamaz hale
gelecek. Yapılan araştırmada belirtildiğine göre, son
dönemde dünya çapında ülkelerin ve yerel
yönetimlerin gündeminde olan iklim değişikliğiyle
mücadele önlemleri eksiksiz bir biçimde uygulansa
dahi, ABD’de 400’ün üzerinde kent sular altında
kalacak. En kötü senaryoya göreyse, New York kenti
iklim değişikliği nedeniyle 2085 yılına dek yaşanamaz
hale gelecek. Bahsi geçen kentlerin çoğu deniz
seviyesinin altında kalıyor.
Raporun yazarlarından Benjamin H. Strauss’a göre,
bu tür felaketlerin önümüzdeki yüzyılda bile
yaşanması muhtemelken, sürenin uzaması da
mümkün. İklim değişikliğiyle mücadele için
günümüzde alınan önlemlerin birçok kenti
kurtaramayacak oluşunun nedeniyse, insanların
iklime halihazırda verdiği zararın, (önlem alınsa dahi)
önümüzdeki yüzyıllar boyunca gezegen yüzeyindeki
hava sıcaklığını zaten etkilemeye devam edecek
olması. (Reynard Loki, Alternet)

İklim Önlemleri New York’u
Kurtaramıyor

Kaldırımlardaki Masalar
Yürünebilirliği Sağlamak için
Mucizevi Bir Çözüm 

Yürünebilirlik seviyesi yüksek bir yer yaratmak için önemli
olan tek şey nasıl inşa edildiği veya sadece fiziksel olarak
yürünebilir olması değil. Kent sakinlerinde bir yerde
yürüme isteği uyandıran en önemli şeylerden biri de diğer
insanların oradaki varlığı. Bir yaya, sokakta yürüdüğünde
yalnızca bir süreliğine o sokakta bulunmuş olur. Oysa, bir
şeyler yemek için bir yere oturduğunda, bir saat veya
daha fazla süre orada bulunmuş olacaktır. İşte bu
nedenle, kafelerin kaldırımlara koyacağı masalar,
insanların sokaklarda yürüme isteğini arttıracak en önemli
araç.
İlginç bir biçimde, kaldırım kafeleri yürüme isteği
duyduğumuz yerlerin hem nedeni, hem de sonucu olarak
düşünülebilir. Bu tür mekanlar yayaların rağbet etmediği
yerlerde zaten kurulmazken, kuruldukları yeri de daha
çekici kıldıkça daha fazla müşteri kazanabiliyor. Bu tür
mekanlar kurulurken dikkat edilecek hususlar ise
aşağıdaki gibi:
Kısa ve kalın yol direkleri, hareket halindeki araçlara karşı
en iyi savunma çözümü. Bu tür direklerin birbirlerine daha
sık yerleştirilmesi, emniyet hissini de arttıracaktır.
Yol kenarlarına yerleştirilecek büyük saksılar da hem
gölge yapan hem de koruyucu işlev görebilir ve bitki ve
çiçekleri sayesinde güzel görünür.
Arabaların yola park etmesi de yine koruma bariyeri
oluşturması ve sokaktaki trafiğin hızını kesmesi açısından
avantajlıdır. (Steve Mouzon, Better! Cities & Towns)

Kentsel Dönüşüm Karşıtlarından
Hipster Kafesine Saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cereal Killer isimli yalnızca
kahvaltılık gevrek satan hipster kafesi, 200 kişilik kentsel
dönüşüm karşıtı grubun saldırısına uğradı. Sol'da yer alan
habere göre; Kentsel dönüşüm karşıtları, sopa, taş ve
boyayla saldırırken, saldırganların domuz maskesi
taktıkları görüldü. Polis olay yerine gelirken, saldırının
Class War (Sınıf Savaşı) isimli anarşist grup tarafından
yapıldığı bildirildi. Class War tarafından Facebook
üzerinden yapılan duyuruda "mahallelerimiz Rus
oligarklar, Suudi şeyhler, İsrailliler, Teksaslı petrol
zenginleri ve kendi zenginlerimiz tarafından parçalanıyor"
dendi. Cereal Killer isimli kafenin açılışından beri tepki
çektiği ve kafede bir kase kahvaltılık gevrek için 15 TL'ye
yakın para istendiği söyleniyor. (BirGün)

Jose Mujica, 100 Suriyeli Mülteci
Yetim Çocuğa Evini Açacağını
Duyurdu
Bu yılın Mart ayında görev süresi dolan eski Uruguay
başkanı Jose “Pepe” Mujica ise yaşadığı evini Suriye
savaşından kaçan yüz yetim çocuğa açacağını belirtti.
Başkanlığı döneminde 2014 yılından beridir Suriye krizini
uluslararası mecrada hafifletmeye ve mülteci sorununa bir
çözüm aramaya çalışan Mujica, halen gayretlerini
sürdürmeye devam ediyor. (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/jose-mujica-100-suriyeli-multeci-yetim-cocuga-evini-acacagini-duyurdu/
http://www.alternet.org/environment/rising-sea-levels-will-overtake-hundreds-american-cities
http://bettercities.net/news-opinion/blogs/steve-mouzon/21780/sidewalk-cafes-silver-bullets-walkable-places
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Mobstr takma isimli graffiti sanatçısı yaşadığı yerdeki yerel yönetimin sabrını sınayarak küçük ancak oldukça başarılı
bir sosyal deney yaptı. Her gün işe giderken yanından geçtiği tuğla binanın üzerine graffiti yapmaya başlayan sanatçı,
yerel yönetimin dikkatini çekince bunu küçük bir sosyal deneye çevirdi. Mobstr takma isimli sanatçı yaşananları şöyle
açıklıyor: “Her gün işe giderken bu binanın yanından bisikletle geçiyordum. Bir gün geçerken kırmızı boyalı yerdeki
eski graffitilerin üzerini yine kırmızı boyayla kapatıldığını farkettim. Ancak kırmızı alanın dışındaki yerlerin basınçlı
yıkayıcı ile temizlendiğini anladım. Deneyi başlatmaya beni sevk eden şey bu oldu.”
(Gaia Dergi)

Graffiti Sanatçısı Yaptığı Başarılı Deney ile Yerel Yönetimin Sabrını
Test Ediyor

İskoçya, Almanya, Yunanistan ve Letonya’nın ardından
GDO’yu yasaklayan ülke sayısı giderek artıyor. GDO’lu
ürünleri yasaklayan son ülkeler Rusya ve Fransa oldu. Rusya
Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Kirov’da yapılan
biyoteknoloji konferansında “Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar endişe verici bir konu ve Rusya olarak yiyecek
üretiminde GDO’lu ürün kullanmayacağız” açıklamalarını
yaptı. (Gaia Dergi)

GDO Karşıtı Dalga Giderek Büyüyor:
Rusya ve Fransa da GDO’yu
Yasaklıyor

Google ve Hindistan Demiryolları işbirliği ile ülke
çapında 400 istasyona gelecek olan hızlı ve ücretsiz
internet, milyonların günlük rutini tren yolculuğunu
çok daha keyifli hale getirecek. Projede Amerika
Birleşik Devletleri’nde saniyede bin megabayt hızına
kadar çıkabilen Google fiber teknolojisinin
kullanılması planlanıyor. Bağlantı kablosuz olacağı
için bundan daha yavaş olması bekleniyor, ancak
güncel raporlara göre yeni erişim noktaları
yavaşlamadan önce 34 dakika boyunca normalden
daha hızlı internet sağlayabilecek. (Gaia Dergi)

Google, Hindistan’da 400 Tren
İstasyonunda Ücretsiz Wi-Fi
Hizmeti Sunacak

Hindistan’daki Bağımsız Çiftçiler Yeni
Bir “Yeşil Devrim”e Hazırlanıyor
Yeni tekniklerle zenginleştirilmiş geleneksel yöntemlerle birçok tarlanın kısa süre içerisinde eski verimliliğe ulaşması
sürdürülebilir ve organik olan eski yöntemlerin popülerleşmesine önayak oldu. Bu küçük çaplı organik tarım atılımı,
dışarıdaki yüksek gelirli eko pazarı değil, organik olmayan ürünlerle aynı gelirin elde edileceği yerel pazarları hedefliyor.
Yani çiftçiler organik gıdayı lüks bir ürün olarak değil, sıradan tarım ürünlerinin yanında pazarlıyor.  (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/gdo-karsiti-dalga-giderek-buyuyor-rusya-ve-fransa-da-gdoyu-yasakliyor/
https://gaiadergi.com/graffiti-sanatcisi-yaptigi-basarili-deney-ile-yerel-yonetimin-sabrini-test-ediyor/
https://gaiadergi.com/hindistandaki-bagimsiz-ciftciler-yeni-bir-yesil-devrime-hazirlaniyor/
https://gaiadergi.com/google-hindistanda-400-tren-istasyonunda-ucretsiz-wi-fi-hizmeti-sunacak/
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Yenilenebilir Enerjide Yeni
Dönem: Seyyar Rüzgâr Türbini
Trinity

Hayao Miyazaki doğaya, sanata ve
teknolojiye olan tutkusunu yaptığı
filmlerde sürekli olarak vurgulayan bir
yönetmen. Son olarak bu tutkusunu
‘gerçek dünya’ için yapacağı bir
projeyle bir kez daha gözler önüne
serecek. Miyazaki, 2 yıl içinde
tamamlanması planlanan ‘The Forest
Where the Wind Returns’ adında bir
doğal park yapacak. Yapılacak
kamusal alan, çocukların oyun
oynayabileceği ve beş duyu organlarını
geliştirecek, doğayla iç içe bir yapıya
sahip olacak. İnsan eliyle yapılan
binalar yerine, çocuklar için 10.000
metrekareye yayılan bir oyun alanı
yapacak olan yönetmen bu projeyle
doğa sevgisini, gelecek nesillere de
aktarabileceğini düşünüyor. (Kot Sıfır)

Hayao Miyazaki Çocuklar
için Oyun Alanı
Tasarlayacak

Londra Sokaklarında Sigara İzmaritleriyle
Referandum

İngiltere’de Hubbub isimli bir organizasyon #neatstreets kampanyasıyla Londra
sokaklarını temiz tutmayı amaçlıyor. Topluluğun ilk projesi sigara içenlere yönelik;
insanların sigara izmaritlerini kullanarak çeşitli konularda oy vermeleri sağlanıyor.
Kentlilere Ronaldo’nun mu Messi’nin mi dünyadaki en iyi fulbolcu olduğu,
televizyonda ne izlemek istedikleri gibi sorular soruluyor. Biboardlardan birinde
Londra’da sokağa atılan sakızların her yıl 6 ton ağırlığına ulaştığı bunun da 8 telefon
kulübesinin ağırlığına eşit olduğu yazılı. Bir başka panoda ise katılımcıların
sakızlarını yapıştırarak önceden tasarlanmış desenleri ortaya çıkarmaları
sağlanıyor. (Kot Sıfır)

ABD Minnesota tabanlı bir şirket olan Janulus'un yeni
ürünleri olan seyyar rüzgâr türbini ile hareket
hâlindeyken aracınızı durdurup, seyyar rüzgâr
türbininizi açıp, elektrik ihtiyacınızı giderebileceksiniz.
Ya da doğanın içindeyken çantanızdan çıkarttığınız
cihazla elektronik eşyalarınızı şarj edebileceksiniz.
Trinity günümüzdeki elektrikli arabalarla aynı lityum
iyon pilleri kulanıyor. Ürün dört ayrı boyda farklı enerji
ihtiyaçlarına göre tasarlanmış: 50, 400, 1,000, 2,500
watt’lık modelleri mevcut. Sırt çantanızda
taşıyabildiğiniz en küçük boyu, akıllı cep
telefonunuzu 3-4 kere şarj edebiliyor. (Gaia Dergi)

Kuzey Kutbu’ndan Mutlu Eden
Gelişme: Shell Petrol Arama
Faaliyetlerini Durduruyor
Petrol devi Shell Kuzey Kutbu’nda yaptıkları petrol
arama faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Şirket,
denemelerin hayal kırıklığı yarattığını belirtti. (Gaia
Dergi)

Wisconsin’in “Engelsiz” Çocuk
Parkı Açıldı: Dream Playground

ABD’nin Wisconsin eyaletinin Kenosha bölgesinde, 3 binden fazla
gönüllünün çabası nihayet sonuca ulaştı ve engelli çocuklar için bir
oyun alanı oluşturuldu. Dream Playground adı verilen parkta
tekerlekli sandalyelerin sığabildiği salıncaklar, duyma problemi
yaşayan çocuklar için titreşim yayan büyük müzik aletleri ve kemerle
güvenliği sağlanan atlıkarıncalar gibi birçok alan bulunuyor.
Yapımı için 1 milyon dolar harcanan projenin lideri ise bir kadın. Özel
eğitim rehabilitasyon alanında çalışan Tammy Conforti şunları
söylüyor: “Proje, başladığı ilk günden bu yana insanları bir arada
tuttu. Uzun yıllardır çalıştığım çocukları düşündüm, diğerleriyle vakit
geçirebilmek ve öğrenmek onlar için çok önemli.” (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/yenilenebilir-enerjide-yeni-donem-seyyar-ruzgar-turbini-trinity/
https://gaiadergi.com/wisconsinin-engelsiz-cocuk-parki-acildi-dream-playground/
http://kot0.com/hayao-miyazaki-cocuklar-icin-oyun-alani-tasarlayacak/
http://kot0.com/londra-sokaklarinda-sigara-izmaritleriyle-yapilan-referandum/http://kot0.com/londra-sokaklarinda-sigara-izmaritleriyle-yapilan-referandum/
https://gaiadergi.com/kuzey-kutbundan-mutlu-eden-gelisme-shell-petrol-arama-faaliyetlerini-durduruyor/
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Seattlelı Gençler Evsizler için Ev
Yapıyor

Metro Atlanta Task Force, evsizlere ekolojik tarımı
öğrenebilecekleri bir fırsat yaratıyor. 2009’da bir çatı
katında başlattığı bu girişimin yanında evsizlerin
sığınma programı, 24 saat anında destek ve yardım
hattı, geçici ev sağlama ve servis merkezi de sunuyor.
Bu sürdürülebilir bahçecilik sayesinde evsizler bir
yandan bahçe işleri pratiği yaparken bir yandan da
kendi topluluklarını besleme şansı elde ediyorlar. Grup
ilk hasadını baharda yapacak. Program aynı zamanda
katılanlara çiftçilik ve pazarlama konusunda gelecekte
kariyer fırsatı da sunuyor. Metro Atlanta Task Force, bu
projeyle evsiz sığınaklarının güzel bir örneği olacak
anlamlı bir sistem yaratmış oluyor. (Gaia Dergi)

Evsiz Bireyler Sürdürülebilir
Yaşam için Ekolojik Tarım
Öğreniyor

Google Maps Evinizin Sular Altında
Kalıp Kalmayacağını Gösteriyor

Hollanda, sirklerdeki yabani hayvanlarla ilgili yasa tasarısını
geçtiğimiz hafta kabul etti. Yasak, 15 Eylül itibariyle
ülkedeki tüm sirkler için geçerli. Hollanda’da faaliyet
gösteren 22 sirkten yalnızca 16’sının “sahip olduğu” yabani
hayvan sayısı 119. Hayvan hakları organizasyonu olan
Wilde Dieren de Tent Uit, bu yasak için dokuz yıl önce bir
kampanya başlatmıştı, şimdiki hedefi ise sirklerin “daha
uygun” hayvanlara yuva olması. (Gaia Dergi)

Nickelsville, evsizlerin çok yoğun bulunduğu ve
sokakta yaşam oranının çok yüksek olduğu bir şehir.
Bundan bir süre önce bir grup genç bu kentin bu
sorununu çözmek için biraraya gelmiş ve Sawhorse
Revolution‘u kurmuşlar. Gençlerin bir dizi mimarla
geliştirdikleri Impossible City projesi evsizlere
fonksiyonel, ihtiyaçlarını gideren bir yapı sunmayı
amaçlıyor. Projenin amaçlarından biri de
uygulanacak yapıların kolay yer değiştirebilir olması.
Kentin dinamiklerini çok iyi analiz eden bu projenin
bir diğer önceliği de evsizler için gerekli tüm temel
ihtiyaçları barındırması. Proje aynı zamanda
sürdürülebilir enerji kaynaklarını da yapılara entegre
ediyor. Güneş enerjisiyle sağlanan elektriğin yanı sıra
ortak kullanım alanları ve ortak bir mutfak da
barındıran proje için 6 evin yapım aşaması başlamış.
Indiegogo‘da başlattıkları kampanyayla projenin
devam etmesi için gereken bütçeyi de toplayan
gençler, gerçekleştirmek için planladıkları projeyi
şimdiden sürdürülebilir kılmayı başarmışlar. (Kot Sıfır)

Kopenhag’ın Ortasında Yeşeren Bir
Ütopya: Özgür Kasaba Christiania

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta bulunan hippi
komünü Özgür Kasaba Christiania’nın kendisine ait bir
hükümeti ve özgün kuralları var. Bu şehrin yaşayanları; tüm
hippilere, sanatçılara ve idealistlere kucak açmış
bekliyor. Hippi hareketinin yükseldiği zamanlara denk gelen
1971 yılında anarşistler, sanatçılar ve hippiler tarafından
terk edilmiş askeri kışlalara yerleşerek hayata geçen
Christiania, bir ütopyanın başlangıcı. (Gaia Dergi)

Google Maps’in yayınladığı son harita, küresel ısınma ve
karbon salımına acil önlemler alınmazsa bizleri bekleyen
felakete karşı uyarıyor. Google Maps’in bu hamlesi yine
aynı gün yayınlanan en kötü senaryonun oluşturulduğu
raporun ardından geldi. Rapora göre Dünya’daki bütün fosil
yakıtın yanması sonucunda deniz seviyesi yüzlerce metre
yükselebilir ve birçok yer sular altında kalabilir. Google’ın
haritası ise bu senaryoya oldukça yakın bir şekilde
hazırlanmış. (Gaia Dergi)

Hollanda Sirklerde Yabani
Hayvanların Kullanılmasını Yasakladı

http://kot0.com/seattleli-gencler-evsizler-icin-ev-yapiyor/
https://gaiadergi.com/google-maps-evinizin-sular-altinda-kalip-kalmayacagini-gosteriyor/
https://gaiadergi.com/ozgurluk-sesleri-hollanda-sirklerde-yabani-hayvanlarin-kullanilmasini-yasakladi/
https://gaiadergi.com/evsiz-bireyler-surdurulebilir-yasam-icin-ekolojik-tarim-ogreniyor/
https://gaiadergi.com/kopenhagin-ortasinda-yeseren-bir-utopya-ozgur-kasaba-christiania/
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İngiltere Ülkedeki İlk LGBTİ
Huzurevini Açmaya Hazırlanıyor

C40 Şehirleri İklim Liderlik Grubu’nun kuruluşunun onuncu yıldönümü
vesilesiyle C40 Blog’da kaleme aldığı bir yazıda, Londra’nın Çevre ve
Enerjiden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Matthew Pencharz,
Londra’nın sürdürülebilirlik konusunda son on yılını aşağıdaki
ifadelerle değerlendirdi:
Londra’nın demografik büyümesi birçok gelişmekte olan ülke kentiyle
kıyaslandığında daha az ancak mevcut durumda tarihimizdeki en hızlı
büyümeyi gerçekleştiriyoruz ve her yıl 100.000 kişi Londralı oluyor.
C40 bundan on yıl önce kurulduğundan bu yana, nüfusumuz bir
milyonun üzerinde artış gösterdi ve ekonomimiz de yüzde 25’ten fazla
büyüme sağladı. Bu büyümeye rağmen, karbon salım oranımız yüzde
16 azaldı. Diğer C40 üyesi kentlerin yanında Londra’daki bu rakamlar
da, ekonomik büyüme ve nüfus artışının, karbon salımı oranlarının
azalmasının önünde birer engel olmadığını ispatlıyor. C40’ın
katkılarıyla geliştirdiğimiz RE:FIT programı, kamu binalarındaki
güçlendirme projeleri için uzman desteği sağlıyor. RE:FIT programı
sayesinde 470 bina güçlendirildi ve bu esnada 96,400t miktarına
denk karbondioksit salımı engellenmiş oldu. Program birçok ödül de
aldı ve İngiltere Hükümeti şimdi bu programı ülke geneline yaymak
üzere çalışmalar yürütüyor.
Ayrıca Londra’da Düşük Emisyonlu Taşıt Ağı’nı yürütüyoruz. Bu ağın
amacı, toplu taşıma filolarımızda çevre dostu araçlar kullanmak ve
bunun için ihtiyacımız olan destekleyici altyapıyı sağlamak.
Karbondioksit emisyonlarını azaltmanın yanı sıra bu yeni taşıtlar hava
kalitesini de yükseltiyor. Buna rağmen, daha temiz ve çevre dostu
teknolojilerin maliyeti yüksek düzeyde kalmaya devam etmesi de
sıkıntılı bir durum. (Matthew Pencharz – C40 Blog)

Londra’nın İklim Önlemleri Konusunda
Son 10 Yılı 

10 Kent Paris İklim Zirvesi
Öncesinde İklim Vaadinde
Bulundu

Girişimin İngiltere’deki öncüsü Tonic Housing, 50
yaşın üzerindeki LGBTİ bireyler için Londra ya da
Brighton’da bir huzurevi açmaya hazırlanıyor. Tonic
Housing yöneticilerinden James Greenshields, kendi
geleceğini düşünmeye başladığında bu fikirle
karşılaştığını belirtiyor: “Çocuklarınız ya da güçlü
ailevi ilişkileriniz yoksa destek almanız çok zor. Ben
de bunun üzerine düşünmeye başladım. Bana ne
olacaktı? İngiltere’deki seçenekler neler? LGBTİ
bireyler için organizasyonlar mevcut olsa da,
huzurevi niteliği taşımıyor. Bu beni çok şaşırttı çünkü
ihtiyaç ve talep ortadaydı.” (Gaia Dergi)

Denizlerin Tahribatına Karşı Duvar
Sanatı: Murals for Oceans

Kendini denizleri korumaya adamış, kâr amacı gütmeyen bir
kurum olan PangeaSeed, sanat aktivizmi ile okyanusları ve
deniz yaşamını bekleyen tehlikeyle ilgili halkı
bilinçlendirmeye çalışıyor. Bu yaz PangeaSeed halka sanat
yoluyla bir mesaj vermek adına ikinci kez “Sea Walls:
Murals for Oceans” (Denizler İçin Duvarlar) festivalini
düzenledi. Bu seneki festival Meksika’nın Cozumel
Adası’nda gerçekleşti ve beş gün sürdü. 12’si Meksikalı
olmak üzere tüm dünyadan 36 sanatçının katılımıyla 35
büyük duvar boyandı. Eserler aşırı avlanmadan plastik
kirliliğine kadar deniz ve okyanusların birçok sorununu ele
alıyor. (Gaia Dergi)

24 Eylül’de C40 Blog’da yer alan habere göre,
dünyanın 5 kıtasından, 58 milyon nüfusu ve 3
trilyon doların üzerinde GSYİH temsil eden Rio
de Janeiro dahil olmak üzere on kent, COP21
Paris İklim Konferansı öncesi Belediye
Başkanları Paktına dahil olma kararı aldı.
Buenos Aires, Cape Town, Kopenhag,
Melbourne, New York, Oslo, Rio de Janeiro, San
Francisco, Stockholm, Sydney ve Washington
DC kentleri, iklim değişikliğini önlemeye yönelik
eylem planlarını gerçekleştirme konusunda fikir
birliği içinde olduklarını beyan ederek, iklim
değişikliğiyle mücadele konusunda faaliyet
yürüten C40, ICLEI ve UCLG gibi ağlara dahil
olma kararı aldı. Bugüne kadar Belediye
Başkanları Paktı’na 165 kent katılım gösterdi ve
243 milyonluk bir nüfus iklim değişikliği
önlemleri konusunda bu platformda temsil
ediliyor. (C40 Blog)

http://www.c40.org/blog_posts/10-cities-just-stepped-up-their-climate-action-on-the-road-to-paris
https://gaiadergi.com/ingiltere-ulkedeki-ilk-lgbti-huzurevini-acmaya-hazirlaniyor/
http://www.c40.org/blog_posts/10-years-of-results-matthew-pencharz-on-transforming-london-into-a-greener-healthier-and-wealthier-place-to-live
https://gaiadergi.com/denizlerin-tahribatina-karsi-duvar-sanati-murals-for-oceans/
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Kaliforniya’da Kullanılmayan Bir
AVM’nin Çatısı Dünyanın En
Büyük Yeşil Çatısına Dönüştü

Finlandiya’da çok eski ve meşhur bir yaz geleneği var: göl
kenarlarına kurulan iskeleler üzerinde halı yıkamak.
Finlandiya’nın hemen her kasabasında mutlaka bir halı
yıkama iskelesi bulunur. Bu iskeleler belediyenin
sorumluluğunda ve herkes ücretsiz olarak bu iskeleleri
kullanabiliyor. Halılar, Türkiye’deki halı yıkama
geleneğinden farklı bir biçimde yıkanıyor. İskelelerin
üzerinde masalar ve musluklar bulunuyor ve halılar
masaların üzerinde yıkanıyor, iskelelerin kenarlarındaki
korkuluklara asılıyor. Ayrıca sabunlu su, iskeledeki giderden
atık su olarak aktarılıyor ve göle karışmıyor.
Bu gelenek aynı zamanda Finlandiyalılar için, güneşin
göründüğü nadir günlerin yaşandığı yaz mevsiminde bir
sosyalleşme imkanı.  (EFC Labs)

Finlandiya’dan Bir Ortak Kamusal
Alan Kullanımı Örneği Olarak Halı
Yıkama İskeleleri

Sellere Karşı “Sünger” Kentler

Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun girişimiyle uygulanan
tek günlük arabasız kent planı sayesinde, kent merkezinin
büyük bölümü motorlu araçlara kapatıldı, kentin kalan
kısmındaysa hız sınırları düşürüldü.
The Guardian’dan Angelique Chrisafis’nin haberine göre,
 Champs Elysées’deki arabaların gürültüleri bir günlüğüne
tamamen kesildi. Arabaların gün boyu kullanılmadığı 27
Ekim’de, Paris’in araba motorlarının gürültüsünün yerini
bisikletlilerin pedallarının ve kaykayların, çocukların
kahkahalarının sesleri aldı. Paris sakini, emekli bir kadının
tabiriyle, “baş ağrısına ilaç olacak bir ortam”
oluştu. Geçtiğimiz mart ayında, hava kirliliğindeki artışla
birlikte Paris dünyanın en kirli kenti olmuş ve kentin üzerine
çöken pus nedeniyle Eyfel Kulesi dahil kentin birçok önemli
sembolü görünmez olmuştu. Kasım sonu ve Aralık başında
COP21 BM İklim Konferansına ev sahipliği yapmaya
hazırlanan Paris’in “arabasız bir gün” gibi anlamlı bir jesti
yapması bekleniyordu. (The Guardian)

Silikon Vadisi’nde bulunan Vallco Alışveriş Merkezi,
ABD’de kapanmaya yüz tutmuş birçok alışveriş
merkezinden biri.  söz konusu AVM alanı yeniden
projelendiriliyor. Apple Genel Merkezi’nin hemen yanında
yer alan proje alanı, elbette ki genç teknoloji
kullanıcılarını yeniden açılacak dükkan ve restoranlara
çekme amacıyla yeniden geliştiriliyor. Yine de, yerel
halkın görüşünün alınması akıl edilmiş ve planlayıcılar bu
kez kamusal (ve çevre dostu) bir fayda da gözetiyor. Bu
çerçevede dünyanın en büyük yeşil çatısı üretilecek ve
park kullanımıyla halka açılacak.  Planlar, alanın bağlı
olduğu Cupertino Belediyesi’nin onayına sunulmuş ve
önümüzdeki yıl onaylanacak. (The Guardian)

Dünyanın İlk Hava Temizleme
Kulesi Dünya Turuna Çıktı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyanın ilk hava
temizleme kulesi kullanılmaya başlandı. Hollandalı sanatçı
Daan Roosegarde tarafından tasarlanan yedi metrelik
hava temizleme kulesi, dev bir elektrik süpürgesi gibi kirli
havayı emerek, kullandığı ion teknolojisiyle filtreliyor ve
daha sonra kulenin hava deliklerinden temiz havayı
baloncuklar halinde dışarı salıyor. Roosegaarde, kulenin
saatte 30 bin metreküp havayı temizleyebildiğini
belirtiyor. (The Guardian)

Sünger kentlerde yağmur suyu kanallara yönlendirilip
akıtılmaz; aksine kent sınırları içinde yeniden kullanım için
muhafaza edilir. Bu suyun bir kısmı, kuruyan yer altı su
katmanlarının yeniden beslenmesi, bahçe alanlarının ve kent
içi tarım alanlarının sulanması için kullanılır. Bir kısmı da,
rezervuar veya ev temizliği için kullanılabilir. Ayrıca yağmur
suyu işlenerek içme suyu olarak da kullanılabilir.
Stanford Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği
Bölümü’nden Richard Luthy, sünger kentler konusunu “Bu
yöntem, şiddetli yağışın getirdiği suyu bir sorun olarak değil, su
rezervlerimizi beslemek için bir fırsat ve kaynak olarak gören
bir yöntem” diye yorumluyor. (The Guardian)

Paris’in Arabasız Gününde Daha
Berrak Bir Gökyüzü

http://www.theguardian.com/cities/2015/sep/27/all-blue-skies-in-paris-as-city-centre-goes-car-free-for-first-time
http://www.theguardian.com/cities/2015/sep/18/dying-californian-shopping-mall-worlds-largest-green-roof
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/01/china-sponge-cities-los-angeles-water-urban-design-drought-floods-urbanisation-rooftop-gardens
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/sep/19/worlds-first-smog-filtering-tower-on-tour-daan-roosegaarde-air-pollution
http://ecflabs.org/app/lab/build-city/finnish-example-commons-and-interesting-use-public-space-carpet-washing-piers
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Hindistan’ın Chennai Kenti
Otobüslerini Görme Engelliler
için Uyarlayacak 

Kanada’nın Abbotsford Belediyesi tarafından yürütülen
“Abbotsforward” adlı katılımcılık programı kapsamında, kent
planlama konusunda atılması gereken 10 temel adım belirlendi.
Planetizen Blog’da alıntılanan 10 altın planlama kuralı aşağıdaki
gibi:
1-Dünü veya bugünü değil, yarını planlayın. Pürüz yaratabilecek
konularda iletişimi canlı tutun.
2-Zaman aralıklarını değil, sonuçları planlayın.
3-İnsani bir yerden konuşun ve yazın. Sıkıcı olmayın!
4-Planınız kapsamında hangi bölümün birleştirilmiş, hangi
bölümün rötuşlanmış, hangi bölümün yeniden düşünülmüş
olduğunun farkında olarak planlama yapın.
5-Planınız kapsamındaki büyük fikirlerin inceleyenin işini
kolaylaştıracak şekilde kolayca görünür olmasını sağlayın.
6-Esneklik ve açıklık gibi unsurlar taşıyacak şekilde planlama
yapın ve nelere öncelik verileceğini iyi belirleyin.
7-Her adım, politika ve kararı başından sonuna kadar planlayın.
8-Kentin ihtiyaçlarını ve meşakkatli tercihlerini ön plana
almaktan kaçınmayın. Maliyetler konusunda hesaplamaları
doğru yapın.
9-Cesur olun ve başarısızlık riskini alın. Ekibinizi akıllı, yaratıcı ve
hızlı bir biçimde çalışmaya yönlendirin.
10-Her planın itici bir güç olma potansiyeli taşıdığını ve çok şey
değiştirebileceğini unutmayın.  (Planetizen)

İyi Bir Kent Planlamanın 10 Temel
Adımı

Hindistan’ın teknolojiyi yakından takip eden kenti
Chennai, görme engelli yurttaşların doğru otobüslere
yönlendirilmesi için elektronik alarm sistemi geliştirmeyi
planlıyor. “The Hindu” haber portalından R. Sujatha’nın
haberine göre, görme engelli şahıslara özel cihazlar
verilecek ve bu özel cihazlar yurttaşın beklediği otobüs
geldiğinde sinyal sesi çıkaracak. Aynı cihaz, otobüsü
kullanan yurttaş durağına geldiğinde yeniden sinyal
verecek şekilde ayarlanacak. Hindistan’ın dördüncü
büyük kenti Chennai’da ulaşım büyük ölçüde otobüslerle
sağlanıyor. İnşa edilmekte olan metro ağının ilk fazı,
2016 yılında açılacak. Söz konusu alarm sistemi, 75 ayrı
otobüs rotası üzerinde çalıştırılacak ve otobüs şoförlerine
de bu teknolojinin kullanımına yönelik olarak eğitim
verilecek.
(Citiscope)

Karar Vericilerin Hesap
Verebilirliğinin Artması için
İzlenmesi Gereken 3 Adım 

Karar verme süreçlerinin hesap verebilirliğinin ve
şeffaflığının arttırılabilmesi için üç önemli adım
bulunuyor:

1)  Bildirim ve Şikayetler için Platformların
Oluşturulması: Yerel yönetimler, yurttaşların
şikayetlerini iletmek, yerel yönetimden bilgi talep
etmek ve herhangi bir yolsuzluğu ihbar etmek için
kullanabilecekleri online platformlar veya diğer resmi
yöntemler geliştirmelidir. Bu türden iletişim yolları
yaratıldıktan sonra, yetkililer geri dönüş yapmalıdır.
Yurttaşların seslerini duyurabildiklerini bilmelerini
sağlamak, şeffaflık ve diyalog temelli bir kültürün
yaratılmasını sağlayacaktır.
Şeffaflığın elde edilmesinin bir diğer yolu da,
yurttaşların iddialarını değerlendirecek ve
yanıtlayabilecek bağımsız bir komitenin tesis
edilmesidir. Hong Kong’da kurulan Yolsuzluk Karşıtı
Komisyon buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi
harici oluşumlar tarafından alınan kararlar kamuya
açık olmalıdır ve bir konuyla ilgili rahatsızlık belirten
bireylerle doğrudan iletişim kurulmalıdır.
  
2)  Anlaşmazlıkların Etkin Bir Biçimde
Giderilebilmesi: Yurttaşlar, yerel yönetim ve yerel
memurlar arasındaki anlaşmazlıkların çözülebilmesi
için gereken prosedürlerin yürürlükte olması
gerekiyor. Özellikle Brezilya’daki yargı sistemi içinde
anlaşmazlıkların çözümü çoğunlukla uzun sürer ve
süreçler etkisiz kalır. Bu gibi sorunların çözülmesi ve
yargı sürecinin kolaylaştırılması, mahkemelerin
bilgiye erişimi için, yerel yönetimlerin açık ve kolay
anlaşılır uzlaştırma prosedürleri olmalıdır.

3)  Yetkinin Doğru Tanımlanması ve Gözetimin
Sağlanması: Yurttaşların yetkililerin hesap
verilebilirliğini sürdürebilmesi için, belediye
birimlerinin yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılır bir
biçimde tarif edilmelidir. Belirsizliklerin giderilmesi,
yerel yönetimlerin kendi yetkileri dahilinde olmayan
işleri yapmaları konusunda yaşadıkları baskıyı
azaltacak olup, yurttaşlar da belediye yetkililerinden
yalnızca yapabilecekleri şeyleri talep etmeye
başlayacaktır. (Maria Antonia Tigre – The CityFix)

Papa Francesco’dan “Kent Hakkı” Açılımı 

New York Madison Square Garden’da verdiği Cuma akşamı vaazında Papa’nın, kentin olanaklarına erişimin bir insan
hakkı olduğunu savunan ve giderek yaygınlaşan bir yaklaşım olan “kent hakkı” kavramını kullanması dikkat çekti. Sonraki
gün ziyaret ettiği Philadelphia’da İspanyol ağırlıklı bir dinleyici kitlesine İspanyolca olarak yaptığı konuşmasında ise, Papa
Francesco ABD kentlerinin değişen demografik yapısında göçmenlerin de rol oynadığını doğruladı. ABD’ye yaptığı ilk
ziyareti kapsamında, Papa ayrıca dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin Avrupa’da ortaya çıkan mülteci krizi
konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlattı.   (Citiscope)

http://citiscope.org/citisignals/2015/chennai-guide-visually-impaired-correct-buses
http://www.planetizen.com/node/80720/10-keys-making-great-city-plan
http://thecityfix.com/blog/from-ideas-to-implementation-3-ideas-creating-more-accountable-city-governments-maria-antonia-tigre/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=from-ideas-to-implementation-3-ideas-creating-more-accountable-city-governments-maria-antonia-tigre
http://citiscope.org/habitatIII/news/2015/09/pope-francis-invokes-right-city-amid-focus-migration
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Belediye Başkanları New York’ta
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri için Toplandı 

Ödüllü mimar Vo Trong Nghia, Vietnam’daki bir anaokulu
için çocukların sürdürülebilir yaşamı tanımasını ve
alışkanlıklarını bu yönde şekillendirmesini sağlayacak bir
tasarım sundu. Farming Kindergarden adı verilen ve
pretzel şeklinde inşa edilen okul, tropikal muson ikliminin
etkili olduğu Dongnai’de yer alıyor. Bir ayakkabı
fabrikasının yakınında konumlandığı içinse çoğunlukla
fabrika çalışanlarının çocuklarına ev sahipliği yapıyor. Üç
farklı yerde konumlanan oyun alanları ise çocukların
güvenliğini sağlamak ve onları okulun çevresindeki çevre
kirliliğinden uzaklaştırmak için tamamen çimlerle kaplı.
Binanın suyu güneş enerjisiyle ısınıyor ve yakında bulunan
fabrikanın filtrelenen suyu bahçeyi ve oyun alanlarını
sulamak için kullanılıyor. Binanın iki yanında bulunan
büyük pencereler gün ışığını içeri taşımanın yanında
doğal hava akışı da sağlayarak havalandırma sistemi
ihtiyacını yok ediyor. (Gaia Dergi)

Doğaya Dokunarak Öğrenen
Çocuklar: Vietnam’ın
Sürdürülebilir Anaokulu

Ev sahibi New York Belediye Başkanı Bill De Blasio dahil
dünyanın çeşitli ülkelerinden 40 kentin belediye başkanı
BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN)
davetiyle, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini
görüşmek üzere bir araya geldi. Belediye Başkanları,
mutabakat beyanlarında başta kentleri ilgilendiren 11.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olmak üzere BM
Sürdürülebilir Kalkınma Hederlerine uymayı ve destek
sunmayı taahhüt etti. İklim değişikliğine karşı alınan
önlemler dahil olmak üzere bazı noktaların yanı sıra,
belediye başkanları, 2020 yılına dek “entegre ve bütünlüklü
bir sürdürülebilir kalkınma stratejisi” geliştireceklerini ve
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması amacıyla
mevzuat değişiklikleri yapacaklarını beyan etti. 
(Citiscope)

Sadece Güneş Enerjisi Tüketen
ABD Kenti North Adams 

North Adams, geleceği son derece parlak küçük bir ABD
kenti. iBerkshires portalından Tammy Daniels’ın haberine
göre, 14.000 nüfuslu bu kent, belediye binalarında ve
altyapıda tümüyle güneş enerjisine geçerek fosil yakıta
dayalı her türlü enerji kaynağı kullanımını terk etmiş oldu.
Belediye binası, kütüphane, okullar, sokak lambaları ve
kaykay sahası mevcuttaki enerjisini yalnızca güneşten elde
ediyor. North Adams, Massachusetts’te bulunuyor ve
Boston’a bir saat uzaklıkta. (Citiscope)

Bisikletliler Kendi Şeritlerini
Kendileri Yaratıyor

The Cochrane Collaboration‘dan Irene Kwan ve James
Mapstone, araştırmalarına göre gece sürüşün 2 ile 5 kat
daha tehlikeli olduğunu ve bisikletli ölümlerinin %40’ının
gece saatlerinde gerçekleştiğini söylüyor. Xfire firmasının
ürettiği Xfire Bike Lane Safety Light bisikletlilere kendi
şeritlerini görünür bir şekilde yaratma imkanı veriyor.
Seleye takılan bu aparat kırmızı lazer ışığı kullanarak
kullanıcılara özel bir şerit yaratıyor. Üzerinde bir stop
lambası da bulunan aparat, 3 adet pille 20 saat boyunca
çalışabiliyor. Ürün sürücüler için psikolojik bir sınır
yaratmann yanı sıra bisikletli varlığının fark edilmesi için de
iyi bir öneri sunuyor. (Kot Sıfır)

Dünyanın Enerji İhtiyacının
Tamamı Yenilenebilir Enerjiden
Karşılanabilir
Greenpeace 2050 yılına kadar küresel çapta yüzde yüz
yenilenebilir enerjiye geçmek için hazırladığı yol haritasını
yeni hazırladığı 2015 Enerji Devrimi raporunda
sundu. Küresel ölçekte hazırlanan rapora göre 2050 yılına
kadar fosil ve nükleer enerji kaynaklarından yenilenebilir
enerjiye geçişin faturası yıllık 1 milyar dolar olarak
gerçekleşirken 2050 yılına kadar 1.07 trilyon dolarlık yakıt
tasarrufu sağlanacak. (Yapı.Com.Tr)

http://citiscope.org/citisignals/2015/small-us-city-operates-entirely-solar-power
http://kot0.com/bisikletliler-kendi-seritlerini-kendileri-yaratiyor/
http://citiscope.org/habitatIII/news/2015/09/new-york-global-mayors-gather-commit-sdgs
https://gaiadergi.com/dogaya-dokunarak-ogrenen-cocuklar-vietnamin-surdurulebilir-anaokulu/
http://www.yapi.com.tr/haberler/dunyanin-enerji-ihtiyacinin-tamami-yenilenebilir-enerjiden-karsilanabilir_134158.html
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Aşırı Sıcaklarla Boğuşan Viyana
Çözümü Doğada Arıyor

Kerry Skyring'in Deutsche Welle Türkçe'deki haberine
göre Viyana, çevredeki bölgelerden daha sıcak. Nedeni
ise insan tarafından doğanın değiştirilmesi, toprağın ısıyı
emen asfalt ve betonla kaplanması. Bu durum 200 yıl
önce tespit edilmişti ancak küresel ısınma ve sanayileşme
bu olguyu daha da uç hale getiriyor. İnşaat ve planlama
uzmanı Christian Härtel, "Kentin yoğun bir şekilde inşa
edilmiş bölgeleri diğer alanlarla kıyasla 4, 5 ve hatta 10
dereceye kadar daha sıcak oluyor” şeklinde
konuştu. Härtel çalıştığı binanın çatı katında iki farklı çatı
tipine işaret ediyor: “Biri çimentoyla kaplı çatı. Güneş
parladığında çok sıcak oluyor. Diğer tarafta ise farklı
bitkilerin olduğu renkli bir bahçe var. Orada nane,
adaçayı ve Çin sarımsağı görüyorum. Sulu bir yüzey ve
teraslanmış bir alan var. Bu kent içinde bir
bahçe.” Viyana Belediyesi çatılarda daha fazla bu tür
yeşil alanlar görmek istiyor. Härtel, küresel ısı arttıkça
kentleri serin tutmak için gerekli doğal metotların daha da
önemli hale geldiğini söylüyor. Aksi halde yapay
yöntemlerin olumsuz bir etki yaratabileceğini
kaydediyor. Yoğun kentsel bölgelerde küçük parkların
kentsel ısı adası etkisini azaltabileceği
görüldü. Viyana'nın beşinci bölgesinde çoğu bina en az
100 yaşında ve buralarda çok az park var. Ancak yeni bir
sistem sayesinde, yağmur suyunu bu yoğun kentsel
çevreyi serinletmek amacıyla kullanmak mümkün.
Härtner, belediyenin sokaklara düşen yağmur suyunu
nasıl toplamayı düşündüğünü şöyle açıklıyor: “Suyun
kanalizasyona akmasına izin vermek yerine, onu
depolayıp buharlaşmasını sağlayacağız.” Parkları su
depolama bölgeleri olarak kullanmak da mümkün. Suyu
geçici bir havuza yönlendirip kent havasını serinletmesi
için suyun yavaşça buharlaşması sağlanabiliyor. 
Viyana, kentsel ısı adası ektisiyle mücadele stratejisini bu
sonbaharda açıklayacak. Yağmur suyunun yakalanması,
depolanması ve buharlaşmasını sağlamanın yanı sıra,
yeni binaların daha fazla yeşil alana sahip olması ve
apartman çatılarında bitki yetiştirilmesi gibi önlemler
gündemde. Bu yaz yaşanan aşırı sıcaklıklar sonrası bu
planların kabul göreceğinden şüphe duyulmuyor.
(Yapı.Com.Tr)

İsveç’in Planı Dünyanın İlk Fosil
Yakıtsız Ülkesi Olmak

İsveç hükümeti bu hafta, fosil yakıtlara bağımlılığını
sonlandıran dünyadaki ilk ülkelerden biri olma hedefi
kapsamında 2016 bütçelerindeki yenilenebilir enerji ve iklim
değişikliği çalışmasına ilave 546 milyon dolar
harcayacaklarını açıkladı. İsvceç’in bu hedefi ne zaman
haytaa geçireceği konusunda bir tarih belirtilmesede geçen
sene başkent Stockholm’ün 2050 yılı itibariyle fosil yakıttan
arındırma tasarısını açıklanması ülkenin de 2050 yılını
hedeflediği öngörülüyor. (Yeşil Gazete)

Sivil Toplum, G20 Ülkelerine
Seslendi, “Fosil Yakıt Teşviklerine
Son Ver!”
Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 – 16 Eylül tarihlerinde 52 farklı
ülkeden 500 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile
gerçekleştirilen C20 (Civil 20 – Sivil Toplum 20) zirvesinin
son gününde G20 üyesi ülkelere yönelik fosil yakıt
teşviklerini ortadan kaldırma çağrısı niteliğinde bir bildirge
yayınlandı ve Aralık 2014’den bu yana G20 dönem
başkanlığını yürüten Türkiye’nin Başbakan Yardımcısı
Cevdet Yılmaz’a teslim edildi. Türkiye’de de İklim İçin
Kampanyası, bu bildirgeye hitaben bir bülten hazırladı.
“G20, İklim İçin Harekete Geç: Fosil Yakıt Teşviklerine Son
Ver!” başlıklı bültende G20 üyelerine İklim değişikliğine
neden olan sera gazı salımlarının yüzde sekseninden
sorumlu oldukları anımsatılrarak fosil yakıt teşviklerine son
verilmesi çağrısında bulunuluyor. (Yeşil Gazete)

Deniz Yaşamının Yarısı 40 Yılda
Yok Oldu
WWF ve Londra Zooloji Derneği tarafından yayımlanan
'Living Blue Planet Report' adlı araştırma, deniz canlılarının
hızla yok olma noktasına geldiğini gösterdi. Raporda, 1970
ile 2012 yılları arasında deniz canlı türlerine ait
popülasyonun yüzde 49 azaldığı belirtildi. Balık türlerindeki
azalma yüzde 75 oranında belirdi. Discovery News'e
konuşan WWF yetkilisi Brad Ack, deniz canlılarının
azalmasındaki en büyük etkenin insan faktörü olduğunu
vurguladı. Ack, "Aşırı avlanma, yaşam alanlarının
daralması, kıyıların doldurulması ve küresel ısınmayla
bağlantılı okyanus asitlenmesi deniz canlılarını yok ediyor"
dedi. Küresel alanda 3038 deniz canlısı türüne ait 10
binden fazla popülasyonu inceleyen araştırma verilerine
göre, küresel balık stokunun üçte biri tükendi.
Köpekbalıkları, kedi ve tırpana balığı türlerinin dörtte biri ise
tükenme noktasına geldi. (Al Jazeera Türkiye)

http://www.yapi.com.tr/haberler/asiri-sicaklarla-bogusan-viyana-cozumu-dogada-ariyor_134066.html
http://yesilgazete.org/blog/2015/09/28/isvecin-plani-dunyanin-ilk-fosil-yakitsiz-ulkesi-olmak/
http://yesilgazete.org/blog/2015/09/18/sivil-toplum-g20-ulkelerine-seslendi-fosil-yakit-tesviklerine-son-ver/
http://www.aljazeera.com.tr/haber/deniz-yasaminin-yarisi-40-yilda-yok-oldu
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