
KENT BÜLTENİ
1-15 Aralık

2015

KENT BÜLTENİ



     Dünyadan Haberler

San Francisco Belediye Başkanı Ed Lee, geçtiğimiz günlerde
belediyenin evsizlerle ilgili hizmetlerin tek bir çatı altında
toplanacağını duyurdu. San Francisco Chronicle yazarı Kevin
Fagen’ın haberine göre, henüz adı konmayan bu birim “Evsizlik
Birimi” olarak anılıyor. Parklardaki banklarda, kapı önlerinde ve
diğer kamusal alanlarda gecelemek zorunda kalan 8000 kadar
yurttaşa konut olanağı sağlamak üzere 1 milyar dolarlık bir
bütçe harcanması öngörülüyor. Bu bütçe, halihazırda evsizlere
yönelik bir dizi program için ayrılmış durumda. Belediye
Başkanı Ed Lee, böyle bir bütçenin sorunu bütünlüklü bir
biçimde ele alan bir stratejiyle harcanması taraftarı. San
Francisco Belediyesi’nin haberde belirtilen uzun vadeli
hedefiyse evsizlik sorununun önümüzdeki on yıl içinde çözüme
kavuşturulması. Yeni açılacak belediye birimi konut ihtiyacını
karşılamanın yanı sıra danışmanlık ve bağımlılık tedavisi gibi
hizmetleri de veriyor olacak. (Citiscope)

San Francisco Belediye Başkanı
"Evsizlik Birimi" Kurmayı Planlıyor 

Güney Amerika Kentleri Ormanları ve
Su Kaynaklarını Korumak için
Birleşiyor

Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Peru’nun 125’ten fazla
belediyesi “Watershed” adı verilen bir inisiyatif altında birleşerek
kentsel su kaynaklarını, nehir üstü ormanlarını muhafaza etme
yöntemiyle koruma altına almayı planlıyor. İnisiyatif ilk kez Paris
İklim Zirvesi’nde, söz konusu ülkelerin ekonomik kalkınma ve
iklim yaklaşımı çerçevesinde duyuruldu. İnisiyatifin koruma altına
almayı hedeflediği alan, İsviçre’nin yüzölçümüne denk bir
büyüklüğe sahip. (Citiscope)

Delhi’deki yerel yönetim, hava kirliliğini azaltmak amacıyla araç
sayısını kısıtlamayı, bazı termik santralleri kapatmayı ve
sokaklarda düzenli olarak toz temizliği yapmayı planlıyor. Santanu
Choudhury’nin The Wall Street Journal’da yayınlanan haberine
göre, ölçümler sonucunda Delhi’deki hava kirliliği oranının Pekin
kadar vahim düzeyde hatta ondan daha kötü olduğu tespit
edildikten sonra, Delhi’nin yerel yönetimi böyle bir karar almış
bulunuyor. Önlemler kapsamında tek-çift plaka uygulamasıyla
trafiğe çıkan özel araç sayısı yarıya indirilecek ve otobüs
seferlerinin sayısı arttırılacak. Toz miktarını azaltmaya yönelik
olaraksa düzenli temizlik ve yol kenarlarına bitki ekilmesi
öngörülüyor. (Citiscope)

Hindistan’ın Delhi Kenti Hava
Kirliliğiyle Mücadele için Sert
Önlemler Alacak

Helsinki’nin Yaya ve Bisikletlilere
Özel Anayolu: “Baana” 

ABD ve Hollanda’nın bazı kentleri ve Londra henüz bisiklet
anayollarını planlama aşamasındayken Finlandiya bu
planlamayı çoktan başarmış görünüyor. Danimarka’nın
başkenti Kopenhag’dan sonra, Finlandiya’nın başkenti
Helsinki de yalnızca bisikletli ve yayaların kullanımına ayrılmış
geniş bir anayol hattına ev sahipliği yapıyor. (Citiscope)

http://citiscope.org/citisignals/2015/delhi-approves-sweeping-measures-curb-air-pollution
http://citiscope.org/story/2015/andean-cities-unite-conserve-forests-and-save-their-water-supplies
http://citiscope.org/citisignals/2015/baana-helsinkis-highway-cyclists-and-pedestrians
http://citiscope.org/citisignals/2015/san-francisco-mayor-plans-department-homelessness
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“QS Top Universities” tarafından yapılan araştırma sonuçlarına
göre, Paris dördüncü kez dünyada öğrenciler için en iyi kent
seçildi. QS tarafından yapılan dünya sıralaması,
yükseköğrenim veri uzmanları tarafından, öğrenci kurumlarının
çeşitliliği, öğrencilerin yaşam kalitesi, mezunların istihdam
edilebilme oranı, olanakların düşük maliyetli olması ve
üniversitelerin kalitesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak
yapılıyor. QS sıralamasına göre, en iyi öğrenci kentleri
sıralamasında Paris’i Melbourne ve Tokyo takip ediyor. Son
dönemde artan kiralar nedeniyle Londra, en iyi öğrenci kentleri
sıralamasında beşinciliğe gerilemiş durumda. Paris Belediye
Başkanı Anne Hidalgo, Paris’in bu başarısını şu ifadelerle
değerlendirdi: “Paris dünyanın en iyi öğrenci kenti payesini
almış olduğu için gururluyuz. Gençlik en büyük gücümüz ve
umudumuz. Gençlerin hayatta başarılı olması, kendi tercihlerini
yapabilmesi ve yaşamlarını kurabilmesi için kararlı
politikalarımız var. Öğrencilere, şeffaf, dinamik ve yaratıcı bir
kent ortamında sunduğumuz fırsatlarla destek olmaya devam
edeceğiz.” (The Guardian)

Paris Dünyanın En İyi Öğrenci Kenti
Seçildi

Londra Semti West Norwood’dan İyi
Uygulamalar Üreten Bir Yerel
Katılımcılık Projesi

2014’ün Şubat ayından bu yana, Londra’nın güneyinde yer alan
West Norwood semtinde uygulanmakta olan “Open Works”
adındaki yerel katılım pilot projesiyle yaklaşık 1000 yurttaş kendi
yaşadıkları mahalleleri yeniden değerlendirerek yaşadıkları
ortamlara yeni işlevler kazandırıyor. Halk tarafından oluşturulan
yirmi yeni inisiyatifin yaratılmasına önayak olan bu proje,
Lambeth Kent Konseyi’yle birlikte yürütülüyor. Oluşturulan
inisiyatifler kapsamında yapılan uygulamalar arasında meyve
bahçeleri, bostanlar ve kent bahçeleri, gençlerin katılımını
hedefleyen bir kuluçka merkezi, el sanatları üretimine yönelik
çalışma grupları ve ortak mutfaklar bulunuyor. (The Guardian)

Buenos Aires’in gecekondu mahallelerine acil durumlarda
ambulansların girememesi gibi sorunlar nedeniyle geçtiğimiz yıl
bir çocuk yaşamını kaybetmişti. Yaklaşık 275 bin yurttaşın bu
mahallelerde yaşadığı tahmin ediliyor. Bazı yerlerdeyse devlet
görevlilerinin adresleri bulması mümkün olmuyor. 2013 yılında
ACIJ (Eşitlik ve Adalet Kent Derneği) ve Wingu adında bir IT
şirketi, bu görünmeyen mahalleleri görünür kılmak için bir
haritalandırma ağı başlattı. Bu kapsamda oluşturulan web
sitesiyle, sosyal açıdan dezavantajlı gecekondu mahallelerinde
yaşayan yurttaşlar, kendi sokaklarında veya mahallelerinde eksik
olan ışıklandırma, sıhhi tesisat ve kaldırım/yol gibi kamu
hizmetlerini harita üzerinde işaretleyebiliyor. Bu uygulamanın fikri,
daha önce Buenos Aires’te belediyenin işlettiği 147 numaralı
hattan ilham alıyor. Başlangıçta bir danışma hattı olarak kurulan
147 numaralı hat, daha sonra geliştirilerek, yurttaşların
belediyenin sorumluluğunda olup eksik kalan her türlü hizmeti
bildirebildiği bir web sitesine ve mobil uygulamaya evrildi. (The
Guardian)

Buenos Aires’in Gecekondu
Mahallelerine Haritalandırma
Yöntemiyle Hizmet Götürülüyor

Kuzey İtalya’dan… Torino ve Milano’da
Hava Kirliliğiyle Mücadele Günleri

Torino’da bir haftasonu için hava kirliliği tahmin rakamları tehlikeli
seviyeye ulaşınca, belediye Perşembe ve Cuma günleri olmak
üzere iki günlüğüne otobüs ve metro seferlerini ücretsiz hale
getirdi. Milano kent yönetimi de benzer bir nedenden dolayı
bisiklet paylaşım ağını bir günlüğüne ücretsiz hale getirdi.
(CityLab)

http://www.theguardian.com/cities/2015/dec/02/create-city-for-all-answer-west-norwood
http://www.theguardian.com/education/2015/dec/01/paris-rated-best-student-city-in-the-world
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/dec/02/buenos-aires-bringing-public-services-to-the-invisible-slums
http://www.theguardian.com/cities/2015/dec/11/turin-free-public-transport-rides-combat-pollution
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New York ve Portland’dan iki bina projesi, çevreye duyarlı ve
maliyeti düşük bir yapı malzemesiyle yükseliyor. Ana bileşen ve
yoğunluklu olarak kullanılan malzemenin ahşap olduğu
belirtiliyor. Kentsel ve kırsal alanlarda çevre dostu bina
üretimine odaklanan “Framework” adlı projeyle birlikte,  ABD’de
ilk kez keresteden gökdelen inşa ediliyor. (The Guardian)

ABD’den Beton Yerine Ahşap Kullanan
Çevre Dostu Çok Katlı Bina Projeleri

Hindistan'da Kadınlar için Taksi
Şoförlüğü Okulu

Kadınlara yönelik cinsel saldırıların yaygınlığıyla bilinen ve
dünyada kadınlar için en güvensiz dördüncü toplu taşıma
ağına sahip Hindistan’da Delhi, Kalküta ve Jaipur’un
gecekondu mahallelerinde yaşayan kadınların katıldığı bir
taksicilik okulu bulunuyor. “Women on Wheels” adında bir
sivil toplum kuruluşu, öncü ve radikal bir projeye imza
atarak Hindistanlı kadınların şoför koltuğuna oturmasını
amaçlıyor. Sekiz ay süren kurslarda şimdiye dek onlarca
kadın taksi şoförlüğü eğitiminin yanı sıra İngilizce,
özsavunma, iletişim becerileri, ilkyardım gibi eğitimler ve
aynı zamanda çoğunun ilk kimlik belgesi olarak, sürücü
ehliyetlerini de almış bulunuyor. Sekiz aylık bu eğitim
sonrasında kadınlar bir sene boyunca özel şoförlük
yaptıktan sonra ticari ehliyete başvurarak yalnızca kadın
şoför istihdam eden bir firmaya başvuruyorlar.
(The Guardian)

İtalya Toscana bölgesinde bulunan Massarosa kasabasında
yerel yönetim, araba yerine bisikletle işe gidenlere para
ödenen bir bisikletli ulaşım planını hayata geçirdi. Pilot
uygulama kapsamında kilometre başına yirmi beş sent
ödeme yapılacak olup, günlük azami ödeme miktarı 6 Avro
ve aylık azami ödeme miktarı 50 Avro olarak belirlenmiş
durumda. Ayrılan toplam bütçe 30 bin Avro ve ilk başvuran
kısıtlı sayıda yurttaş ve her işyerinden en fazla on kişi bu
uygulamadan faydalanabilecek. Projenin fonu, Massarosa
kasabasında trafik vergilerinden toplanan paradan
karşılanıyor. Benzer bir uygulama 2014 yılında Fransa’da
da uygulanmış, yaklaşık on bin yurttaş katılım göstermişti.
(CityMetric)

İtalya’da Bir Kasaba Bisikletle İşe
Gidenlere Para Ödüyor

“Sıfır Atık” Hedefinin Başarılabileceğini
Dünyaya Gösteren Japon Kasabası
Kamikatsu

Japonya’nın 1700 nüfuslu Kamikatsu kasabasında bulunan atık
toplama merkezinde gazeteler, dergiler, karton kutular ve
broşürler ayrı ayrı sınıflandırılıyor. Ayrıca tenekeler de üç ayrı
kategoride toplanıyor: alüminyum, sprey boya kutusu ve çelik.
Hatta plastik şişelerle kapakları da ayrı ayrı ayrı toplanıyor. Bu
şekilde 34 farklı ayrıştırma kategorisi bulunuyor. Bunların yanı
sıra, Kamikatsu’da çöpleri toplamak için çöp kamyonu sistemi
kullanılmıyor. Her yurttaş kendi atığını temizleyip, ayırıp,
merkeze getirmekle yükümlü. Kamikatsulular zor da olsa bu
alışkanlığı edindiklerini söylüyor. Merkezde ayrıştırma işini takip
eden görevliler bulunuyor. Ayrıca kullanılmış eşyalardan bir
kısmı da, giysi, oyuncak ve aksesuar olarak geri dönüştürülmek
üzere işletmelere yeniden satılabiliyor. Hedef, 2020 yılına dek
Japonya’nın ilk “sıfır atık” kenti haline gelmek. (CityLab)

http://www.citymetric.com/transport/town-tuscany-paying-people-cycle-work-1655
http://www.citylab.com/politics/2015/12/let-this-japanese-town-show-you-how-zero-waste-is-done/419706/
http://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2015/dec/12/wood-eco-friendly-building-projects-in-pictures
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/dec/07/women-india-taxi-drivers-delhi-violence
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ABD’nin San Diego kentinde son dönemde yapılan bir
araştırmaya göre yükseköğrenimde okuyan öğrencilerin
yarısının gıda veya konut güvenliği bulunmuyor. Öğrencilerin
yüzde yirmilik bir kesimi açlık sınırında, yüzde 13’ü evsiz ve
yüzde 20’den fazlası kirasını ödemekte zorlanıyor. San
Diego’da evsizlikle mücadele eden bir inisiyatif evsizlik sorunu
yaşayan veya evsizlik riski altındaki öğrencilerin sorunlarını
çözmek için harekete geçti. Belediye ve üniversite ortaklığı, San
Diego Konut Komisyonu tarafından geçen yıl başlatılan "San
Diego Önce Konut" başlıklı evsizlikle mücadele eylem planının
bir parçası. San Diego Konut Komisyonu, San Diego Devlet
Üniversitesi’yle işbirliği yaparak, 100 öğrenciye toplam 1 milyon
dolarlık kira yardımı yapmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı
Kevin Foulconer, öğrencilerin kalacak yer aramak zorunda
kalmadan, derslerine odaklanabiliyor olması gerektiğini ve bunu
sağlamak için yola çıktılarını kaydediyor. ABD’deki yüksek
öğrenim kurumları evsiz öğrencilerin istatistiğini tutmuyor ve
öğrencilerin bir kısmı da evsiz olduklarını açıklamakta
zorlanıyor. Bu nedenle evsiz öğrencilerin sayısı bilinemiyor.
ABD devlet yardımı istatistikleri, 2013-2014 öğrenim yılında
ABD’de 56 binden fazla öğrencinin evsiz olduğunu ortaya
koymuştu. (NextCity.Org)

San Diego'da Belediye
Öğrencilerin Evsizlik Sorunuyla
Mücadele Ediyor

Şehir Plancıların Çözmesi Gereken 5
Sosyal Eşitlik Sorunu

ABD’li plancı Murtaza Baxamusa’nın önerisini baz alarak
hazırlanan haberde, şehir plancılarının planlama
aşamasında göz önünde bulundurması gereken sosyo-
ekonomik sorunlar aşağıdaki gibi tarif ediliyor: 1) Kentler ve
bölgeler daha adil bir biçimde gelişebilir mi? 2) Talep gören
yerlerdeki “uygun maliyetli” konut sorunu çözülebilir bir
sorun mu? 3) Kentlerimiz gelecekte gerçekleşebilecek
büyük demografik ve kültürel değişimlere hazır mı? 4) Kent
planları ve kentsel projeler halk sağlığı üzerindeki etkileri
düşünülerek yapılabilir mi? 5) Ulaşım planlaması motorlu
taşıt odaklılıktan yeniden insan odaklı olmaya yönelebilir
mi? (Planetizen)

Fransa’nın Nantes kentinde bulunan Atlantik Tasarım Okulu
bünyesindeki “Sürdürülebilir Kent Tasarım
Laboratuvarı’nda” (Design Lab Ville Durable) öğrenciler
kente dair farklı meselelere ilişkin atölyeler düzenleyerek
herhangi bir kentsel uygulamanın kentteki insanların
yaşamına getirebileceği değişiklikleri test edebiliyor. İlgili
yurttaşların da katılım sağlayabildiği bir diğer laboratuvarda
(Laboratoire des Badauds Associés), yurttaşlar
uygulamaları bizzat test edebiliyor ve kullanıcılara sunulan
mobil platform üzerinden buluşup meseleleri tartışılabiliyor.
Bu sayede kentsel gelişim meselesi bir talep etme halinden,
ilgilenme ve üretme haline dönüşebiliyor. (Sustainable
Cities Collective)

Fransa Kenti Nantes’ta Öğrenciler
Kent Laboratuvarında Kentsel
Uygulamaları Test Edebiliyor

Londra’da Zenginler Kent Merkezine
Yerleşirken Yoksullar Kentin Dışına
İtiliyor

Varsıllık konusunda Londra’da kentsel eğilimler tersine dönmüş
durumda. Londra’nın kent dinamiklerini takip eden “Centre for
London” adındaki düşünce kuruluşunun yayınladığı rapora
göre, 2000’lerin başından bu yana İngiltere’nin başkentinin
demografik yapısına bakıldığında, kente önceki yüz yıl boyunca
hakim temel eğilimlerin hızla tersine döndüğü görülüyor.
Varsılların kent merkezine dönüşü şeklindeki genel eğilim,
Batının diğer kentlerinde de yaygın. Ancak Londra örneğini
çarpıcı kılan şey, bu eğilimin çok hızlı ve çok yoğun bir biçimde
gerçekleşmesi. (CityLab)

http://www.sustainablecitiescollective.com/global-site-plans-grid/1128891/students-nantes-france-utilize-city-lab-test-urban-innovations
https://nextcity.org/daily/entry/san-diego-homeless-college-students
http://www.planetizen.com/node/82688/5-social-equity-problems-planners-should-help-solve
http://www.citylab.com/housing/2015/12/london-city-suburb-wealthy-poor-centre-report/420504/
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“Tetuán District – CityScape Quality Improvement Program”
içinde geliştirilen HYPERTUBE projesi, kamusal alan
tasarımlarının nasıl farklılaşabileceğini araştıran bir proje
sonucunda ortaya çıkmış. Herkesin katılımına açık olan proje,
kent boşluklarının tasarlanmasında farklı malzeme ve
fonksiyonların nasıl bir araya getirilebileceğini
araştırıyor. (Kot Sıfır)

Kanalizasyon Borularından Oyun
Alanı

Olafur Eliasson’ın Cirkelbroen
Köprüsü

Danimarkalı Nordea-Fonden vakfı, Kopenhag’da yayalar
için gemiden ilham alan bir köprü yaptırdı. Cirkelbroen
Köprüsünün tasarımcısı Olafur Eliasson daha çok, büyük
ölçekte yaptığı heykel ve enstalasyonlarıyla biliniyor.
İşlerinde genellikle ışık, su ve havayı nesne olarak
kullanıyor. Köprüyü günde 5.000 yaya ve bisikletlinin
kullanması bekleniyor. Köprü, Kopenhag çevresindeki en
geniş yaya yollarından birini tanımlaması açısından da
önemli. (Kot Sıfır)

Snøhetta, Ryerson Üniversitesi'nin Toronto'daki eğitim
merkezini, Antik Yunan'daki toplanma merkezlerini
çağrıştıran bir tasarımla hayata geçirdi. Yapı, öğrenci
çalışmaları için alan oluştururken, insanların iletişim
kurmasını güçlendirecek konseptte tasarlandı. (Arkitera)

Konseptiyle Doğadan İlham Alan Bir
Eğitim Merkezi Binası

Toronto Banliyösünde Pop-Up
Kütüphane

Toronto’nun banliyösü Newmarket’te yer alan ve gönüllülerin
finanse ettiği pop-up kütüphane, kentliler için bir çekim
noktası yaratıyor. Atelier Kastelic Buffey tarafından tasarlanan
bu ”story pod” yakın zamanda tamamlanan kent meydanında
yer alıyor. (Kot Sıfır)

Afrika'da Çocuklar İçin Arabasız Köy Tasarımı
İspanyol mimarlık ofisi Urko Sanchez Architecture, Afrika'da
yerel inşaatçıların desteğini alarak çocuklar için güvenli
arabasız bir köy tasarladı. Afrika'da kuraklıkla savaşan küçük
bir ülke olan Cibuti'de Urko Sanchez Architecture,
uluslararası kuruluş SOS Children Villages Vakfı'nın
girişimiyle bölgenin zorlu iklim koşullarına ve yerel halkın
geleneklerine uyum sağlayabilecek 15 konutluk bir çocuk
köyü tasarladı. (Arkitera)

http://kot0.com/toronto-banliyosunde-pop-up-kutuphane/
http://www.arkitera.com/haber/25837/konseptiyle-dogadan-ilham-alan-bir-egitim-merkezi-binasi
http://www.arkitera.com/haber/25847/afrikada-cocuklar-icin-arabasiz-koy-tasarimi
http://kot0.com/kanalizasyon-borularindan-oyun-alani/
http://kot0.com/olafur-eliassonin-cirkelbroen-koprusu/
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Hollanda'nın Amsterdam Belediyesi, artan taciz ve baskılar
nedeniyle eşcinsel mülteciler için ayrı bir barınma merkezi
oluşturdu. Hükümet, "ayrımcılık" gerekçesiyle bu uygulamaya
karşı. Ancak, sorunun ciddi boyutlara ulaşması üzerine eşit
haklardan sorumlu Bakan Jet Bussemaker de bu
uygulamaya destek verdi. Hollandalı bakan, lezbiyen gay,
biseksüel ve transseksüel (LGBT) mültecilere yönelik taciz
ve baskıların kaygı verici boyutta olduğunu açıkladı. Bu
nedenle, belediyelere mektup yazarak LGBT bireylerin
güvenliği konusuna daha fazla ilgi göstermelerini istedi.
Hollanda Eşcinsel Örgütü (COC) özellikle İran, Irak ve Suriye
kökenli eşcinsel mültecilerin, kamplarda ciddi taciz ve
tehditle karşı karşıya olduklarını açıkladı. (BBC Türkçe)

Amsterdam'da Eşcinsel
Mültecilere Ayrı 'Barınma Merkezi'

Suudi Arabistan'da İlk Kez Kadınlar
da Seçildi
Suudi Arabistan'da ilk kez kadınların da katılımıyla
gerçekleştirilen belediye seçimlerinin resmi olmayan
sonuçlarına göre üç kadın belediye meclisine seçildi.
(Deutsche Welle)

Dünya toprakları hızlı bir şekilde toprak erozyonu, besin
yetersizliği, organik karbon içeriğin kaybı gibi nedenler ve
diğer tehditlerden dolayı bozunuma uğruyor. BM raporuna
göre; ülkeler sürdürülebilir yönetim pratiklerini teşvik edip
doğru teknolojileri kullanma konusunda öncülük
ederlerse bu gidişat tersine çevrilebilir. BM Gıda ve Tarım
Örgütü’nün (FAO) topraklar üzerine yoğunlaşan
Hükümetlerarası Teknik Paneli tarafından yayınlanan
Dünya Toprak Kaynaklarının Durumu raporu 60 ülkeden
toprak konusunda uzmanlaşmış 200 kadar bilim insanının
çalışmalarını bir araya getirdi. Raporun yayınlanması,
“insanlığın sessiz dostu” topraklar konusunda farkındalık
yaratmayı amaçlayan BM 2015 Uluslararası Toprak
Yılı’nın kapanışıyla aynı tarihlerde gerçekleşti.
(Yapı.Com.Tr) 

Brezilya’da Kitaplar Metro Bileti Oldu

Brezilya Tarihindeki En Büyük Çevre
Felaketi

Kasım ayın başlarında Samarco madenindeki iki barajın
çökmesi ile meydana gelen çevresel felakette Doce Nehri
kirlendi, sel sularında 11 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 12
kişiyi arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Ekosistem ciddi
zarar gördü. (Yapı.Com.Tr)

Google'dan Yeşil Enerjiye Destek
İnternet arama motoru Google, dünya genelindeki tüm
binalarında yenilenebilir enerjiden yararlanacağını bildirdi.
Almanya, Amerika ve Kenya'da 2,5 milyar dolar değerinde
22 yenilenebilir enerji yatırımı bulunan Google, 2025'e kadar
yenilenebilir enerji satın alımlarını 3'e katlayacak. Dünya
genelindeki tüm şirket binalarının enerjileri temiz enerjiden
karşılanacak. Yeni kurulan 842 megavatlık temiz enerji gücü,
Şili'deki bir güneş enerjisi santrali ve İsveç'teki rüzgar
santralinden elde edilecek. (Yapı.Com.Tr)

Brezilya’lı yetkililer kitap okuma alışkanlığını artırmak için
çok başarılı bir çalışmaya imza attı. Buna göre, ülkedeki
kitaplar metro bileti olarak kullanılabiliyor. Senede
ortalama iki kitap okunduğu gerçeğiyle yüzleşen yetkililer
bu oranı artırmak için ülkenin en büyük yayınevlerinden
biriyle anlaşarak metro bileti olarak kullanılabilecek bir
kitap koleksiyonu hazırladılar. İlk etapta on adet kitap ile
hazırlanan bu koleksiyon boyut olarak da küçük kitaplar
içerdiği için taşıması da kolay oluyor. (Yapı.Com.Tr)

Dünya Toprakları Hızlı Bir Şekilde
Bozuluyor

Stokholm Sarayı’nın Çatısına
Güneş Panelleri Kurulacak
Stokholm Sarayı’nın çatısına güneş panelleri yerleştirileceği
açıklandı. İsveç kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada
kurulacak sistemin gücü hakkında bilgi verilmez iken,
kurulum ile yıllık 500 bin kilovat-saat elektrik üretiminin
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirildi. (Yapı.Com.Tr)

Bill Gates ve Mark Zuckerberg Yeşil
Enerji için Birleşiyor
Aralarında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg‘in,
Alibaba’nın CEO’su Jack Ma‘nın, Virgin Grubu’nun kurucusu
Richard Branson‘ın da yer aldığı ve sayıları neredeyse 30’a
yakın yüksek profilli erken aşama yatırımcıları; temiz enerji
fikirlerinin laboratuvarların dışına, piyasaya taşınması fikrini
desteklediklerini ifade etti.  (Gaia Dergi)
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Finlandiya hükûmeti geçtiğimiz hafta, 2017 senesinin
sonunda başlatılacak bir pilot uygulama başarılı olduğu
takdirde her reşit vatandaşına kayıtsız şartsız 800 Euro
değerinde para yardımında bulunacağını açıkladı. Pilot
uygulamanın sonunda beklenen başarı elde edildiği takdirde
devletin sunduğu emeklilik, çocuk maaşları, kira yardımı ve
işsizlik maaşı gibi tüm sosyal hizmetlerin yürürlükten
kaldırılacağı ve bunların, yerini tüm reşit vatandaşlara
verilecek koşulsuz ödeneğe bırakacağı duyuruldu. (Gaia
Dergi)

Finlandiya, Tüm Vatandaşlarına
800 Euro Maddi Destek Vereceğini
Açıkladı

Goril Koko’dan İnsanlara Mesaj Var:
“İnsanlar Aptal, Dünyayı Kurtarın”

1971 yılında San Francisco Hayvanat Bahçesi’nde
dünyaya gelen Koko, en yakın arkadaşı Francine “Penny”
Patterson ile mükemmel bir iletişim geliştirmişti. İnsanlarla
iletişimde Amerikan İşaret Dili’nin özel bir şeklini kullanan
Koko, binden fazla işaret biliyor. Oldukça sağlıklı bir
iletişim kurduğu görülen Koko’nun en son mesajı ise
şöyle: “Ben Koko. Ben çiçeğim, ben doğayım. İnsanları
seviyorum, dünyayı seviyorum, ancak insanlar salak,
salak! Çok üzülüyorum, ağlıyorum. Zaman azalıyor,
dünyayı düzeltmeliyiz, ona yardım etmeliyiz. Çok çabuk
olmalıyız, doğa sizi görüyor. Teşekkürler” (Gaia Dergi)

Çin’in başkenti Pekin’de hava kirliliği, kabul edilen
standart düzeyin 35 katına çıktı. Kirli hava tabakası geçen
haftadan beri görünür durumda. İnsanlar şehirde hava
geçirmez yüz maskeleriyle dolaşıyor. İleri düzeydeki hava
kirliliği Pekin hükümetini de harekete geçirdi ve ilk defa
kırmızı alarm verildi. İnşaat alanlarında kirliliği artırıcı
aktiviteler durdurulurken, yaşlı ve çocukların evden
çıkmaması tavsiye edildi. Bazı okullar öğrencilere
çevrimiçi eğitim seçeneği sundu. (Gaia Dergi) 

Japon Demiryolları Kaplumbağa
Tüneli İnşa Ediyor

Japonya Demiryolları, can tehlikesi olmadan geçebilecekleri
gibi tüneller inşa ederek kaplumbağaların rahatça yollarına
devam etmelerini sağlıyor. (Gaia Dergi)

Pekin’in Havasını Vakumlayan
Aktivist, Hava Kirliliğinden Tuğla
Üretti

Çin’in Shenzen şehrinde yaşayan 34 yaşındaki aktivist ve
performans sanatçısı, yaklaşık 100 gün boyunca Çin Ulusal
Tiyatrosu, Tiananmen Meydanı gibi yerlerde, özel endüstriyel
bir vakum aracıyla havadaki kirlenmeye sebep olan
partikülleri vakumlayarak tuğlaya dönüştürdü. (Gaia Dergi)

Pekin’de Bir İlk: Hava Kirliliğine
“Kırmızı Alarm” Verildi

Uruguay, Enerji İhtiyacının Yüzde
95’ini Temiz Enerji Kaynaklarından
Sağlıyor
Fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye geçmenin önemi artık
her fırsatta vurgulanırken dünyanın bir ucunda bir ülke bu
geçişi oldukça basit ve ekonomik şekilde çözüyor. 3,4
milyonluk nüfusuna rağmen son dönemlerde attığı liberal
adımlarla dikkat çeken Uruguay, 10 yıldan kısa bir süre
içinde karbon ayak izini ve elektrik masraflarını oldukça
azalttı. enerji Bakanı Ramón Méndez, konuyla ilgili olarak,
“Uruguay on yıldan az bir sürede karbon ayak izini
hükûmetin devlet desteği olmadan ekonomik bir şekilde
azalttı. Hâlihazırda ülke elektriğinin yüzde 94,5’i
yenilenebilir enerjiden sağlanıyor ve ücretler enflasyon
göz önüne alındığında geçmiş fiyatlardan daha düşük.”
şeklinde konuşuyor. Tüm bunlara ilave olarak, enerji
kaynaklarındaki çeşitlilik sayesinde elektrik kesintileri çok
daha azalmış durumda, bu da kuraklığa karşı dayanıklılığı
arttırıyor.  (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/goril-kokodan-insanlara-mesaj-var-insanlar-aptal-dunyayi-kurtarin/
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Son iki haftada 3 binden fazla İzlandalı’nın Sümerlerin
tanrılarına inanan Zuizm hareketine üye olduğu belirtildi. Bu
rakam ülke nüfusunun %1’ine denk geliyor. İzlandalıların din
değiştirmesinin nedeni ise inançtan öte, devletin topladığı
din vergisine duyulan tepki. İzlanda’da herkesten yıllık
yaklaşık 80 Amerikan doları din vergisi toplanıyor. Bu vergi,
devlette kayıtlı olan dini kurumlara dağıtılıyor. İzlanda’da
ayrıca herkesin dinini resmi kurumlara bildirme zorunluluğu
var. Bazı siyasiler Zuizm’in gerçek bir din olmadığını
savunarak, lisansının iptalini istiyor. Zuizm hareketinin
agnostik (bilinmezci) olduğunu söyleyen sözcüsü Sveinn
Thohallsson ise lisans iptali iseteyenlere karşı “Gerçek bir
dini kurum nedir? İnancı nasıl ölçersiniz?” sorusunu
yöneltiyor. (Yeşil Gazete)

İzlandalılar “Tamamen Duygusal”
Nedenlerle Sümer Dinine Geçiyor

Hollanda Erken Yaşta Zorla
Evlendirme ve Akraba evliliğini
Yasakladı

Hollanda, özellikle Suriye’den çok sayıda erken yaşta
evlendirilmiş çocuk getirilmesi üzerine yasa değişikliği
yaparak 18 yaş altı çocukları  zorla evlendirilmesini suç
sayma kararı aldı. Başka ülkelerde yapılmış olan 18 yaş
altı evlilikler de artık Hollanda’da tanınmayacak. Hollanda
yasaları gereği, daha önce başka bir ülkede tanınmış olan
çocuk yaşta evlendirmelere müdahale
edilemiyordu. (Yeşil Gazete)

Fransızlar, “Ulusal Cephe’ye Geçit
Yok!” Dedi
Fransa’da gerçekleştirilen bölgesel seçimlerin birinci
turunda süpriz bir başarıya imza atarak ülke genelinde
yüzde 28 oranında oy alan ve bu turdan birinci parti olarak
çıkan Ulusal Cephe Partisi seçimlerin ikinci turunda
hüsrana uğradı. Parti, sonuçları belirleyen bu turda 13
bölgeden hiçbirini kazanamadı. (Yeşil Gazete)

https://yesilgazete.org/blog/2015/12/14/fransizlar-ulusal-cepheye-gecit-yok-dedi/
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Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Mega Projeler Tamamlandığında
Bizi Nasıl Bir İstanbul Bekliyor?

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği on yıldan bu yana
planlanan ve hayata geçirilen mega projelerin İstanbul
üzerindeki etkilerini göstermek amacıyla bir haritalama
çalışması yaptı. Yarının İstanbul’unun nasıl olacağını
göstermeyi amaçlayan Megaİstanbul adındaki çalışmada,
3. Köprü, 3.Havalimanı, Kanal İstanbul gibi büyük ölçekli
projelerin yanı sıra, Onaltıdokuz Kuleleri gibi tekil
müdahalelere, Okmeydanı ve Ayazma gibi bölgelerdeki
kentsel dönüşüm projelerine de ulaşmak mümkün.
Projelerin hava fotoğraflarını, teknik bilgilerini ve kamuya
duyururulduğu tarihleri içeren bu detaylı çalışmaya
megaprojeleristanbul adresinden ulaşabilirsiniz. (Kot Sıfır)

Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali
İnşaatını Fiilen Durdurdu İddiası

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin iki hafta önce Suriye
sınırında Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağını
düşürmesinin ardından Rus Rosatom şirketinin kuruluşu olan
Akkuyu NGS Mersin Akkuyu Nükleer Santrali Projesi'nde
sahadaki inşaat çalışmalarını durduğunu belirtti. Akkuyu'da
nükleer santralin inşaatına başlanmamıştı. Projede şu anda
inşaat çalışmaları için bekle-gör pozisyonuna geçildiği
belirtildi. Anadolu Ajansı ise Rus resmi haber ajansı Ria
Novosti'nin resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Akkuyu
NGS çalışmalarının devam ettiğinin söylendiğini
belirtti. (Hürriyet)

Emek Sineması Binasının Son
Hali!
İstanbul’un tarihi binalarından, İstiklal Caddesi’ndeki Cercle
d’Orient’ın restorasyonu tamamlanıyor. Tarihi bina, 2016’nın
ilk çeyreğinde kapılarını açacak.. Bina, Türkiye’de ilk defa
açılacak ve yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak
Madame Tussauds Müzesi’ne de ev sahipliği yapacak.
Tarihi Cercle d’Orient binası, 1.250 m2’lik fuaye alanına
sahip 600 kişilik Emek Sineması ve toplam 800 kişilik 8 yeni
sinema salonunun 1.400 kişiye ulaşan izleyici kapasiteye
sahip. Binada ayrıca 150 kişilik teleskopik oturma düzenine
sahip tiyatro salonu, performans ve gösteri merkezi de yer
alacak. (Yapı.Com.Tr)

Avrasya Tünel Geçişi "Yılın
Projesi" Seçildi

Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından
karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Geçişi Projesi,
(İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) ITA - Uluslararası
Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği tarafından ilk kez
düzenlenen Tünelcilik Ödülleri’nin Büyük Projeler dalında
‘Yılın Projesi’ ödülüne layık görüldü. (Yapı.Com.Tr)

Sahibinden Satılık 600 Yıllık
Hamam

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Oruçbey
Hamamı satışa çıktı, 600 yıllık hamam için 1 milyon 650 bin
lira isteniyor. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki
tarihi Oruçbey Hamamı, sahiplerince 1 milyon 650 bin
liradan satışa çıkarıldı. (Hürriyet)

2016'da İstanbul'a 40 Yeni AVM
Açılacak!

Coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak yazılım ve modeller
geliştiren Maptriks, Türkiye’deki AVM dağılımını ortaya
koyduğu 4. Çeyrek AVM Raporu’nu açıkladı. Maptriks’in
verilerine göre Türkiye’de 2014 yılında 337 olan AVM
sayısı 2015’te 361’e yükseldi. 2015-2016 yılları arasında
Türkiye’de açılması düşünülen AVM sayısının 106 olduğu
kaydedilirken bu AVM’lerin yüzde 37’sinin İstanbul’da
olacağı belirtildi. 2016 yılının sonuna kadar İstanbul’da 40
yeni alış veriş merkezinin açılmasının planlandığına dikkat
çekilen raporda, İstanbul’u 11 AVM ile İzmir, 10 AVM ile
Ankara, 8 AVM ile Antalya, 6 AVM ile Bursa takip
ediyor. (BirGün)

Kanal İstanbul’da Süreç Hızlandırılıyor
Kanal İstanbul’un Yapİşlet- Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilmesinin önündeki engeller, ilgili kanunda yapılacak
düzenlemelerle aşılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında Başbakan iken “Çılgın Proje” olarak
tanıttığı Kanal İstanbul, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer
aldı. Planda, Kanal İstanbul’un yapımı ve işletilmesiyle ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de atıfta bulunuldu. (T24)
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Tarihi Yarımadada Çatılara Teras
Ayarı
Tarihi Yarımada’da turizmi canlandırmak için “Çatı arası
teras” dönemi başlıyor. Fatih Belediyesi’nin talebi
doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi,
oy çokluğuyla aldığı kararla binalarda çatı arasının
kullanılmasına ilişkin yeni düzenlemeye onay verdi. Turistik
yapılarda, çatının dışarıyla ilişkisi daha önce “kuşgözü”
olarak nitelendirilen pencerelerle yapılırken, değişen plan
notu ile sokak siluetini etkilemeyecek şekilde, binaların
çatısında 2 metre geriden başlayan teras yapımı mümkün
olacak.  Böylece, özellikle konaklama faaliyeti gösteren
otellerde Tarihi Yarımada siluetinden faydalanmak amacıyla
ortak kullanıma ait yeme-içme mekanlarının önü
açılacak. (Hürriyet - Fatma Aksu)

Likör Fabrikası Arazisinde
Gökdelen için Plan Üstüne Plan!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy'deki likör
fabrikası arazisine gökdelenlerin dikilmesi için hazırlanan
planların mahkemede iptal edileceğini anladıkça yeni plan
çıkardı. 10 yılda 5 plan İstanbul Büyükşehir Meclisi'nden
geçti, 4 plan iptal edildi. İptal gerekçeleri mahkemelerce
‘’şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun
olmadığına’’ kararıyla bitti. Gökdelenleri yapabilmek için İBB,
Özel İdare Başkanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı hülle
üstüne hülle yaptı. Mahkemelerin iptal kararlarından önce
sadece lejant değişikliği ile hülle yapılarak yeni planlar
çıkarılıp inşaata ara vermeden gökdelenler tamamlandı.
Plansız kalan gökdelenler için verilen inşaat ruhsatları da
mahkeme tarafından iptal edilirse – ki plansız ruhsat olmaz –
Quasar gökdelenleri yasa dışı duruma düşecek.
Mahkemenin istediği şartlara binaların getirilmesi
gerekecek. İmar yasasına göre 69 bin metrekare kapalı alan
yapılması gerekirken şuan bodrumlar hariç 120 bin
metrekare kapalı alan yapıldı. Mahkeme kararına uyması
için gökdelenlerin tıraşlanması icap edecek. Plansız ve
ruhsatsız bir bina için de belediyenin iskan izni vermemesi
gerekecek. Şimdi gözler inşaat ruhsatlarının iptal edilip
edilmeyeceğine çevrildi. (Radikal - Ömer Erbil)

İstanbul Zeytinburnu’nda Milli Savunma Bakanlığı’ndan
TOKİ’ye devredilen 111 dönümlük askeri araziye 70 metre
yüksekliğinde gökdelenler için "ÇED gerekli değildir" kararı
verildi. Gökdelenler yargının 'tıraşlanması gerekir' dediği
16:9 kulelerinin yanı başında yükselecek. Gökdelen
projesinin ortaklarından biri olan Özak GYO'nun Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Erdoğan ailesinin Antalya'da
tercih ettiği Ela Quality Resort Otel'in sahibi. (İleri Haber)

İstanbul Siluetine İkinci 16:9
Hançeri: 70 Metre

İzmir Körfezi'ne Tüp Geçit Geliyor

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın İzmir'in iki yakasını
birleştirecek 4,2 kilometrelik Körfez Tüp Geçit Projesi için
İzmirlilere Yeni Asır aracılığıyla gönderdiği 'uzlaşın' mesajı ses
getirdi. İzmir'de çok sayıda yatırımın davalar nedeniyle yarıda
kaldığını ve bu dev projenin de yarım kalmaması için
mukatabakatın ilk başta sağlanması gerektiğini söyleyen
Bakan Yıldırım'a, iş dünyası ve esnaf camiasından tam destek
geldi. İş dünyası ve esnaf temsilcileri, tüp geçit projesinin kente
rahat nefes aldıracağı görüşünde birleşti. Öte yandan, projenin
devam eden ÇED süreciyle ilgili daha önce yapılan toplantıda
tüp geçide yönelik eleştirilerde bulunan İzmir'deki mimar ve
mühendis odaları da ortak akıl ve uzlaşma arayışının çok
önemli olduğunu vurguladı. (Arkitera)

Danıştay, Yeşil Yol'u da Kapsayan
6 ilin Çevre Düzeni Planı için
Yürütmeyi Durdurdu

Tema Vakfı tarafından 'Yeşil Yol Projesi'ni de kapsayan
Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ilin 'Çevre Düzeni Planı' için açılan
davada 'yürütmeyi durdurma' kararı verildi. Danıştay İdari
Dava Daireleri, bilirkişi raporlarına dayanarak 6 ilin Çevre
Düzeni Planının yürütmesini durdurma kararı verdiğini
açıkladı. DHA'nın haberine göre TEMA Vakfı, 2011 yılının
Ağustos ayında dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından hazırlanan, Rize, Artvin, Trabzon, Gümüşhane,
Giresun ve Ordu illerindeki vadilerin doğal varlıklarının
değerlendirildiği 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
kapsamında yürütülen çalışma ile ilgili olarak, bir haftalık askı
süresi içerisinde planın 36 maddesine itiraz etmişti.
İtirazlardan sonuç alamayan TEMA, planın yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemiyle 2011 yılının Aralık ayında
Danıştay'a dava açmıştı. (T24-DHA)

Ormanları Delik Deşik Edecekler

3. havalimanı projesi nedeniyle yoğun tahribata uğrayan
Ağaçlı köyü ve Işıklar köyüne Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-
Kalyon ortaklığı ile kurulan İGA Havalimanı AŞ şimdi de
maden ocağı kuruyor. Ormanlık arazilere kurulacak maden
ocaklarının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci dün
başlatıldı. Ağaçlı köy merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan
ormanlık arazide her gün patlatma yöntemiyle çalışılacak. 3.
havalimanı projesine malzeme sağlamak için kurulan ocaklar
havalimanı inşaatı tamamlanana kadar devam edecek.
Maden Ocakları projesini “felaket” olarak yorumlayan Kuzey
Ormanları Savunması aktivistleri sert tepki gösterdi.
(Cumhuriyet - Hazal Ocak)

http://www.hurriyet.com.tr/tarihe-cati-ayari-40025539
http://www.arkitera.com/haber/25916/izmir-korfezine-tup-gecit-geliyor
http://t24.com.tr/haber/danistay-yesil-yolu-da-kapsayan-6-ilin-cevre-duzeni-plani-icin-yurutmeyi-durdurdu,319704
http://ilerihaber.org/istanbul-siluetine-ikinci-16-9-hanceri-70-metre/26632/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/likor-fabrikasi-arazisinde-gokdelen-icin-plan-ustune-plan-1488180/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/448296/Ormanlari_delik_desik_edecekler.html


Dünya toprakları hızlı bir şekilde toprak erozyonu, besin
yetersizliği, organik karbon içeriğin kaybı gibi nedenler
ve diğer tehditlerden dolayı bozunuma uğruyor. BM
raporuna göre; ülkeler sürdürülebilir yönetim pratiklerini
teşvik edip doğru teknolojileri kullanma konusunda
öncülük ederlerse bu gidişat tersine
çevrilebilir. (Yapı.Com.Tr)

Zonguldak’ta Liman Çöple Doldu
Zonguldak’ta dereye atılan çöpler, şehir merkezinden
geçen dereyle limana doldu. Limanın çöple dolması
üzerine vatandaşlar, yetkililerin duyarsızlığına tepki
gösterdi. (Kuzey Ormanları Savunması - CHA)

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Dünya Toprakları Hızlı Bir Şekilde
Bozuluyor

Hollanda ile Yenilenebilir Enerji
Ortaklığı
Türkiye ile Hollanda arasında 175 megavat kapasiteli güneş
enerjisi projeleri için 200 milyon avroluk anlaşma yapıldı. İki
şirketin yürüteceği projenin 57 megavatlık ilk paketi için 64
milyon avroluk finansman sözleşmesi, Hollanda Dışişleri
Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Direktör Yardımcısı
Guido Landheer'in de katılımıyla imzalandı. Humartaş Enerji
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Humartaş, törende
yaptığı konuşmada, projelerle yıllık 280 milyon kilovatsaat
temiz enerji üretimi planlandığını ve bunun yaklaşık 80 bin
hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geldiğini bildirdi.
(Yapı.com.Tr)

Türkiye'de Kişi Başına Düşen Tarım Alanı Son 50 Yılda Yarı Yarıya Azaldı

5 Aralık tarihinin Dünya Toprak Günü sebebiyle nüfus artışı ve amaç dışı kullanımlar yüzünden kullanılabilir tarım alanlarındaki
gerilemeye dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan kamu spotlarının tarım
arazilerinin ne kadar güzel korunduğu algısının yaratılmak istendiğine dikkat çekerek, 1950’li yıllarda kişi başına 0,75 hektar
tarım alanı düşerken; günümüzde bu rakamın 0,34 hektara gerilediğini söyledi. (T24)

SİT Alanına RES'e Yargı Freni

Muğla 2. İdare Mahkemesi, 1. Derece Arkeolojik SİT alanı
olan Yalıkavak ile Gümüşlük köyü sınırlarına kurulması
planlanan Rüzgar Elektrik Santrali (RES) ile ilgili yürütmeyi
durdurma kararı verdi. Daha önce mahkemenin isteği
üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda Rüzgar Elektrik
Santrali (RES) için 'Kamu yararına uygun değil' ifadesi
kullanılmıştı. (Radikal)

TOKİ 60 Bin Konut İnşa Edecek
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan,
bu yılı 44,000 konut ile tamamlayacak olan TOKİ'nin
gelecek yıl 60,000 konut ihale ve inşa etmeyi planladığını;
ayrıca bir çatı kuruluşu olarak yurtdışında iş alıp Türk
müteahhitler ile paylaşacakları bir model üzerinde
çalıştıklarını söyledi. (Yapı.Com.Tr)

           Emlak Piyasası Haberleri

Seçimden Sonra Ev Fiyatları Uçtu
Son aylarda temkinli davranan konut yatırımcısı 1 Kasım
Genel Seçimleri’nden sonra atağa geçti. Satışların
artması fiyatları da yukarı çekti. Son bir ayda İstanbul’da
metrekare bazında ortalama konut fiyatı tam 113 TL artış
gösterdi. (Yapı.Com.Tr)

Konut Fiyatları 2016 Yılında Yüzde
12 Artacak
ALB Forex Analisti Rıdvan Baştürk, konut sektörünü
değerlendirdi. 2011 yılından bu yana fiyatların döviz
kuruna paralel artmaya devam ettiğini vurgulayan
Baştürk, doğal talebin ve yurtdışı satın almaların arttığını,
gelecek yıl konut fiyatlarının yüzde 12-13 artacağını
belirtti. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul'da Günde 485 Konut
Satılıyor
Türkiye'nin büyümesine paralel olarak konut satışlarında
8 yılda yüzde 145'lik artış yaşandı. Konut sektöründe
2008 yılından bu yana 6 milyon 362 bin 82 konut satışı
yapıldı. En çok konutun satıldığı şehir ise İstanbul
oldu. (Yapı.Com.Tr)

3. Havalimanı 3 İlçede Fiyatları
Arttırdı
İstanbul’un 3 ilçesinde konut fiyatları 3. Havalimanı’nın
etkisi ile arttı. Satılık ve kiralık konut fiyatlarında Eyüp,
Başakşehir ve Arnavutköy’de yaşanan büyük artış dikkat
çekti. (Yapı.Com.Tr)

En Büyük Fiyat Artışı Türkiye’de
Yaşandı

Küresel çapta konut sektörüne yönelik analizleriyle
bilinen Knight Frank şirketi, üçüncü çeyrek küresel konut
fiyatları endeksi raporunu açıkladı. Rapora göre, üçüncü
çeyrekte en büyük fiyat artışı Türkiye’de
gerçekleşti. (Yapı.Com.Tr)
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http://t24.com.tr/haber/turkiyede-kisi-basinda-dusen-tarim-alani-son-50-yilda-yariya-dustu,319302
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http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbulda-gunde-485-konut-satiliyor_138616.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/secimden-sonra-ev-fiyatlari-uctu_138645.html


Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,
çevre konusunda bilinç oluşturmaya yönelik
gerçekleştirdiği ve okullardan yoğun talep gören çevre
eğitimlerinde 70 okul eğitim programına alındı.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Arif Nihat Asya Ortaokulu,
Gündüzler Ortaokulu, Şehit Teğmen Subutay Alkan
Ortaokulu, Muttalıp Atatürk İlkokulu, Özel Samanyolu Ümit
İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Şehit Piyade
Üsteğmen Gökhan Yavuz Ortaokulu’ nda geçtiğimiz hafta
itibariyle başlayan eğitimlere yaklaşık 800 öğrenci katıldı.
(İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Konak’ta E-atıklar Çöpe Değil Geri
Dönüşüme
Konak Belediyesi’nin, elektronik atık eşyaların geri dönüşüme
kazandırılması konusunda başlattığı atık toplama seferberliği
başarılı sonuçlar verdi. Konak Belediyesi, ilçede elektrikli ve
elektronik atık eşyaların (e-atık) geri dönüşüme kazandırılması
konusunda bir kampanya başlattı. Kampanya kısa sürede
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, "Elektronik eşyaların çevreye verdiği zararlar çok
büyük boyutlarda ancak farkında değiliz. Sadece
buzdolaplarının soğutucularındaki gaz bile doğaya korkunç
miktarda zarar veriyor. Konak Belediyesi olarak biz de lisanslı
firmalar ile anlaşarak bu zararı en aza indirmek için çalışıyoruz"
dedi. Başlattıkları e-atık toplama kampanyasına vatandaşların
göstermiş olduğu ilgiden ötürü duyduklar memnuniyeti dile
getiren Pekdaş, elinde elektronik atık bulunanların Konak
Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü’ne ait 482 10 36
numaralı telefonunu aramasını istedi. (İHA - Hürriyet Yerel
Gündem)

70 Okulda Çevre Eğitimi Başladı

Bağcılar’da 15 Bin Öğrenciye Ağız
Ve Diş Taraması
Bağcılar’daki 15 bin ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisine diş
bakım seti hediye edildi. Ayrıca program kapsamında öğrenciler
diş taramasından geçirildi. Bağcılar Belediyesi, düzenlenen
sağlık taraması kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören tüm
üçüncü sınıf öğrencilerine diş bakım seti hediye etti. Medipol
Hastanesi ile ortaklaşa düzenlenen program kapsamında
öğrencilere ağız ve diş taraması yapıldı. (İHA - Hürriyet Yerel
Gündem)

           Yerel Yönetimler

Maltepe Belediyesi’nden
Öğrencilere Destek

Maltepe Belediyesi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
300 öğrenciye, 400 bin TL’lik eğitim yardımı yapacak.
Maltepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,
ilçede eğitim gören öğrencileri unutmadı. Bu kapsamda,
ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversitede
okuyan çocuklarına, toplam 400 bin TL’lik eğitim yardımı
yapılması kararı alındı. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Ovacık Belediye Başkanından
Büyükerşen’e Ziyaret

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu,
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i
ziyaret etti. Büyükerşen başarılı uygulamalarından dolayı
Maçoğlu’nu kutladı. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Kadınlar Kurslara Büyük İlgi
Gösteriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü’nün
Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda hobi ve meslek amaçlı
açtığı kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 268’i kadın
354 kişinin faydalandığı kurslardan teorik ve pratik eğitim
alan kursiyerler, daha sonra iş yaşamına atılıyor. (İHA -
Hürriyet Yerel Gündem)

Buca’da 10 Bin Öğrenciye Çevre
Eğitimi
Buca Belediyesi, çocuklarda çevre bilincini oluşturmak
için harekete geçti. Başlatılan proje çalışması
kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından miniklere çevre eğitimleri verilmeye başlandı.
Eğitimlerde ise 3 ve 4. sınıf öğrencilerine, ambalaj
atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün
önemi anlatılıyor. Buca Belediyesi ekipleri, yıl boyunca
sürecek seminerlerde ise 42 okuldan 10 bin öğrenciye
çevre eğitimi verecek. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Beşiktaş Belediyesi İnovasyon
Merkezi’ni Açtı
Beşiktaş’ta toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel
sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata
geçirmek adına Beşiktaş İnovasyon Merkezi açıldı. Beşiktaş
Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan merkez, Beşiktaş
Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar tarafından
vatandaşların yoğun katılımı ile hizmete açıldı. Ulusal
Gençlik Parlamentosu ve HABİTAT ile gerçekleştirilen
İnovasyon Merkezi’nin açılışında Başkan Hazinedar,
“Beşiktaş İnovasyon Merkezi’nin geleceği yaratıcı fikirler
ışığında inşa etmek adına hayırlı olmasını diliyorum”
dedi. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Eyüp Yeşile Bürünecek

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Peyzaj Mimarları Odası
Başkanı ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Murat Ermeydan ile bir
protokol imzaladı. İmzalanan protokolle artık müteahhitler,
peyzaj düzenlemelerini ilgili odada onaylatmak zorunda
olacak. Projelerinde peyzaj uygulamalarını tamamlamayan
müteahhitler ruhsat alamayacak. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)
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Maltepe Belediyesi öncülüğünde hazırlanan Gülsuyu ve
Gülensu mahallelerinin imar planlarıyla ilgili
gerçekleştirilen sunumda, mahalle sakinleri Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’a tam destek verdi ve “yerinde
dönüşüm” istedi. Maltepe Belediyesi’nce, çeşitli sivil
toplum kuruluşları, mimar ve mühendislik odaları, Gülsuyu
ve Gülensu halkıyla birlikte hazırlanan “1/1000 Ölçekli
Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı”yla
ilgili, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde halka
yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Yüzlerce Maltepelinin
katıldığı toplantıda Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları,
Plan ve Proje Müdürü Aliye Şengül, birim müdürleri,
meclis üyeleri, Gülsuyu Mahalle Muhtarı Necdet Tümer,
Gülensu Mahalle Muhtarı Ali Rıza Yıldız, Gülsuyu-Gülensu
Yaşam ve Dayanışma Merkezi (Güldam) yetkilileri, inşaat
mühendisi, mimar ve sosyologlar da hazır bulundu. (İHA -
Hürriyet Yerel Gündem)

Karşıyaka ‘Çevrimiçi’ Oldu
Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliği ile
hazırlanan “Çevrimiçi Karşıyaka” projesi tamamlandı. Proje
kapsamında geliştirilen akıllı telefon uygulaması, 7 Aralık
itibariyle kullanıma sunulacak. Uygulamayı cep telefonlarına
yükleyenler, Karşıyaka’ya ilişkin tüm bilgi ve hizmet detaylarına
bir tuşla ulaşabilecek. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Maltepe’de Kentsel Dönüşüm Planı
Halkla Birlikte Hazırlandı

Engelli Çocuklar Sporla Hayata Adım
Atıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, görme engelli ve otistik
çocuklara yönelik spor eğitimleri veriyor. Spor eğitimiyle görme
engelli çocukların hareket kabiliyeti artırılmaya, otistik
çocukların ise sporla rehabilitasyonu amaçlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Engelliler Şube Müdürlüğü, uzman eğitmenler eşliğinde görme
engelliler ve otistik çocuklara spor eğitimi veriyor. Sümerpark
Ortak Yaşam Alanı Spor Şube Müdürlüğü Otizm Eğitim
Salonu’nda verilen spor eğitimiyle engelli çocukların hareket
kabiliyeti artırılmaya çalışılırken, otistik çocukların ise sporla
rehabilitasyonu amaçlanıyor. Spor eğitiminden 21’i otistik, 8’i
görme engelli olmak üzere toplam 29 çocuk faydalanıyor. (İHA -
Hürriyet Yerel Gündem)

           Yerel Yönetimler

Diyarbakır Belediyesi “Engelleri”
Aşıyor

Diyarbakır Belediyesi engelli yurttaşların kendini toplumda
daha rahat ifade edebilmesi ve etkin olabilmesi adına
Tartışma Atölyesi başlattı. Toplumun kendilerine yansıyan
tavrından memnun olmayan engelliler atölyeden çok
memnun ayrılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü’nün
açtığı Tartışma Atölyesi‘nde her hafta bir konu ele alınıyor.
Bugüne kadar kadın, toplum ve çaresizlik konularının ele
alındığı etkinlikte engelli yurttaşlar fikirlerini rahatlıkla dile
getiriyorlar. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

New York’ta Gördü Çankaya'da Yaptı

Brooklyn Belediye Başkanı Eric L. Adams ve beraberindeki
heyet Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti.
Başkan Adams, “Türkiye’ye turizm konferansı için geldik.
Çankaya ile kardeş şehir projesini görüşeceğiz” dedi.
Görüşmede, Çankaya’daki parklara uygulanan renkli taşlarla
ilgili konuşan Taşdelen ise şunları kaydetti: "Renkli kaldırım
taşlarını New York’ta gördüm. Renkli taşlar New York’un her
yerinde parklarında bile vardı. 20 yıl sonra Çankaya’da yapmak
bana kısmet oldu”. (Yapı.Com.Tr)

Viyadükler Yeşilleniyor

"Sakin Şehir"de Binalara Estetik Kurul Onayı

İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde yeni yapılacak binaların projeleri, imar müdürü,
mimar ve heykeltıraşlardan oluşan Estetik Kurul’un denetlemelerinin ve
onayının ardından ruhsat alabilecek. Seferihisar Belediyesi, artan talep ve
inşaatlardaki hızlanmanın ardından, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek adına
yeni yapılacak binalar için bazı kriterler belirledi. Buna göre, Seferihisar’da
yapılacak binaların rengi beyaz veya bej tonlarında olacak. Cephe
kaplamalarında PVC esaslı malzeme kullanılamayacak. Çatılarda kiremit çatı
uygulaması yapılacak. Balkon korkulukları ferforje veya ahşap olacak. Klima
üniteleri estetiği bozmayacak şekilde tavsiye edilen yerlere konulabilecek ve
uydu sistemleri görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde çatılarda
gizlenecek. (Yapı.Com.Tr)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak
Liman Caddesi’ndeki viyadük ayaklaları
ile çevresini yeşillendirme çalışmalarına
başladı. Alsancak Liman Caddesi’ndeki,
Alsancak Limanı’na da bağlantısı olan
beton viyadüklerin çirkin görünümünü
önlemek isteyen Büyükşehir Belediyesi
harekete geçti. Viyadüklerin ayaklarına
uzun yıllar kalabilen, sarı yaseminler
sarılırken, çevresine de değişik renkteki
çiçek türleri dikilmeye başlandı.
(Yapı.Com.Tr)
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900 Milyon Liralık Ankapark
Yorumu: Orası Benim Kişisel
Zevkim!

         Yerel Yönetimler

Kadıköy Belediyesi'nin Fenerbahçe-Kalamış sahilinin imara açılarak, 15 bin metrekarelik inşaatın yolunun açılmasıyla ilgili
Özelleştirme Yüksek Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. 2011 yılında özelleştirme kapsamıma alınan Fenerbahçe-Kalamış
Yat Limanı yeni imar planı, 17 Mart'ta Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştı. Fenerbahçe Kalamış Yat
Limanı'nda yapılaşmanın önünü açan karar doğrultusunda 115 bin 469 metrekare büyüklüğü olan Yat Limanına otopark
hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek. Bu alan, yeraltı otoparkı ile 35 bin 795 metrekareye kadar yükselecek.
Kadıköy Belediyesi, onaylanan plana yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırması, halkın kıyı kullanımını azaltması, kıyı
siluetini bozması, mevcut plana uygun olmaması, ekolojik dengenin bozularak yosunlaşmayı arttırması, ÇED raporunun
olmaması ve hava koridorunu nedenleriyle itiraz etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt
Nuhoğlu, Kalamış Yat Limanı'nın Kadıköy halkı için çok önemli olduğunu vurgulamış, "Burası halkın kullanımına açık bir
yer. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile insanlar burada açık hava da spor yapıyorlar. Ama yeni planla yüzde 13 emsal artırımı
yapılacak. Bu da 15 bin metre kare alanın yapılaşma açılması demek. Bu da halkın kullandığı tüm alanların betonlaşması
anlamına geliyor" demiş ve halkın kullanımına açık alanların özelleştirilmesinin doğru olmadığını ifade etmişti. Kadıköy
Belediyesinin Özelleştirme Yüksek Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. Belediyenin konuyla ilgili Danıştay'a açtığı dava ise
devam ediyor. Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada itirazın reddedilmesine rağmen, Danıştay'da açılan
davanın devam ettiği ve limanın yapılaşmaya açılmaması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağı bilgisi verildi. Kadıköy
Belediyesi, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın imara açılmasıyla ilgili imza kampanyası başlatmıştı. Change.org'da
başlatılan ve devam eden "Kalamış İmara Açılmasın" kampanyasına şimdiye kadar 73 bin kişi destek verdi. (Arkitera)

Kadıköy Belediyesi'nin Fenerbahçe-Kalamış İmar Kararına Yaptığı İtiraz
Reddedildi

"İstanbul'daki İmar Planı
Değişikliklerinde Bakanlık Belediyeyi
Yok Sayıyor, Topbaş Rahatsız"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye, ASKİ ve
EGO’nun toplamda 8.7 milyar TL’ye ulaşan 2016 yılı
bütçesini yaşanan tartışmaların ardından kabul etti. Bütçe
tartışmalarında, Sayıştay raporları ve belediye ihaleleri
hakkında sorulan sorular tartışma yarattı. 2016 yılı
bütçesinde Cemevleri yine kapsam dışında bırakılırken
ASKİ için yıllar sonra zarar öngörüldü. Cumhuriyet'ten Ozan
Çepni'nin haberine göre, bütçe görüşmelerinde yaklaşık
maliyeti 900 milyon liraya varan Ankapark projesini, “kamu
kaynaklarının israfı” olarak Meclis gündemine getiren CHP
Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, Belediye Başkanı
Gökçek’ten “Orası benim siyasi tercihim, kişisel zevkim”
yanıtını aldı. (Yapı.Com.Tr)

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce'nin döneminde
İstanbul Valilliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yaklaşık
1367 adet bakanlık işleminin askıya çıkarıldığını söyleyen
Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, askıya çıkan işlemlerinin yüzde
90'ında imar planı değişikliği olduğunu kaydetti.  64.
hükümetin kurulduğu 24 Kasım'dan bir hafta sonra, 30 Kasım
2015'te 20 adet plan değişikliği yapıldığını söyleyen Bayer,
"Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı görevine
hızlı başladı dedi. Bayer, "Bakanlığın bu tutumu Kadir Topbaş
ve seçilmiş meclis üyeleri arasında rahatsızlık yarattı"
dedi. (T24)

Haydarpaşa’da Restorasyon Başlıyor

Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Tarihi Haydarpaşa Gar Binasının restorasyonuyla ilgili ruhsat başvurusu
Kadıköy Belediyesi tarafından onaylandı. Beş yıl önce yanıp kül olan Gar binasının çatısı, aslına uygun bir şekilde
yenilenecek. Kadıköy Belediyesi’nin red gerekçesini basın toplantısı ile açıklayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt
Nuhoğlu, tarihi gar binasının restorasyonuna itirazları olmadığını belirterek, “Orijinal haline sadık bir restorasyon projesi
önümüze gelirse elbette onaylarız” demişti. Nuhoğlu, revize edilen restorasyon projesi ile ilgili ise şunları söyledi: “Devlet
Demiryolları ile yapılan mutabakat ve Anıtlar Kurulu’nun verdiği onay ile Garın aslına uygun bir şekilde restore edilmesine
karar verildi. Bu gelecek için çok olumlu bir gelişme. Merkezi ya da yerel yönetimler halkla çatışmamalı. Bir masa etrafında
tartışarak çözümler ortaya koymalıyız. Bu kararların örnek olmasını istiyoruz”. Haydarpaşa Garı arkasındaki arazinin de
kamunun faydalanabileceği rekreasyon alanı olarak kullanılmasının doğru olacağını ifade eden Nuhoğlu, “Bu Gar’ın
arkasında 300 dönüm arazi var. Bu arazinin büyük kısmı özelleştirildi ama bu arazilerin satılmaması gerek.
Ankara’dakilerin burada yaşayanların isteklerini görebilme, anlayabilme duyma olanakları yok. Burası için bir karar
verilecekse bölgede yaşayanların istekleri dikkate alınmalı. Bu bölgeye tamamen parasal açıdan bakıyorlar. Bu doğru
değil” değerlendirmesinde bulundu. 28 Kasım 2010’da çıkan yangında çatısı zarar gören Haydarpaşa Garı’nın restorasyon
çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Haydarpaşa Dayanışması yangının beşinci yılında eylem
düzenledi. 6 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen eylemde, trenlerin yeniden sefere başlaması talep edildi
Haydarpaşa Dayanışması’nın çağrısıyla İskele önünde bir araya gelen Kadıköylüler, Haydarpaşa Garı’na yürüdü. “Savaşa
hayır, Haydarpaşa gardır”, “Yağma yok direniş var”, “Haydarpaşa satılık değildir” sloganlarının atıldığı yürüyüş Gar
merdivenlerinde son buldu. (Gazete Kadıköy - Erhan Demirtaş)
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Altyapı Bankası Kuruluyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, su, kanalizasyon, doğalgaz,
elektrik ve telekom gibi altyapı yatırımlarının finansmanında
yeni araçlar getirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan
düzenlemeye göre özel sektörün yapacağı projeler için
Altyapı Bankası’nın kurulması planlanıyor. (Yapı.com.Tr)

 Taksim Meydanı'na 21 çınar, 18 meşe, 14 manolya ve 5
ıhlamur olmak üzere 58 ağaç dikilecek. stanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü'nce devam
eden Taksim Meydanı çevre düzenlemesi çalışmaları
kapsamında, Taksim Meydanı'na 21 çınar, 18 meşe, 14
manolya ve 5 ıhlamur olmak üzere 58 ağaç dikilecek. Sabah
saatlerinde meydana gelen İBB Avrupa Yakası Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk altı ağacı Gezi Parkı girişine
dikti. Diğer ağaçların, çalışmalarla birlikte planlanarak
önümüzdeki günlerde dikileceği belirtildi. (Yapı.Com.Tr)

Taksim Meydanı Ağaçlanıyor

             Kent, Tasarım ve Planlama

Ataköy Sahilinde Hoşgeldin Kaos!

Danıştay İdari Dava Kurulu, 5 yıl sonra İstanbul İdari 4.
İdari Mahkemesi'nin Ataköy'deki TOKİ arazilerinin satışına
ilişkin davaya bakmasına karar verdi. Bu süre zarfında
davalı parsele 16 katlı 5 blok yapıldı. 'Şimdi ne olacak?'
sorusuna hukukçular yanıt bulmakta zorlanıyor. Ataköy
sahilde inşaatlar bitti ama TOKİ'nin arazi satışına ilişkin
önemli bir karar geldi. Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu, İstanbul 4. İdari Mahkemesi’nin davacıları ehliyet
yönünden yetkili bulmayıp reddettiği davayı kabul
etmesini isteyerek 'betonlaşma tehlikesi' olduğuna dikkat
çekti. 2011 yılında açılan dava 5 yıl sonra sil baştan
yeniden görülecek. Ancak davalı arazide 16 katlı 5 blok
inşa edildi ve konutların satışları bile tamamlandı. (Radikal
- Ömer Erbil)

Dev Fabrika Park Oldu

Kepez Belediyesi tarafından halka açılan Dokuma
Fabrikası’nın tabelası aslına uygun şekilde
yenilendi. Dokuma Fabrikası’nın kent parkı olarak
düzenlenerek halka açılması için yapılan çalışmalar
sürüyor. Çalışmalar, belediye meclis kararı ile kurulan
Dokuma Çalışma Grubu’nun hazırladığı rapora göre
yapılıyor. Dokuma’da, ilk olarak 70 dönümlük koruluk alan,
kent parkı olarak açılacak. Yapımı tamamlanan Dokuma
Kent Parkı, bu ay sonunda Antalyalıların hizmetinde
olacak. (Yapı.Com.Tr)Hasankeyf "Büyük Tehlike Altındaki

Kültür Varlıkları" Listesinde!

2016 yılı ‘Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı’
programı için kısa listede yer alan 14 anıt eser ve miras
alanı, kültürel miras konusunda Europa Nostra ile Avrupa
Yatırım Bankası Enstitüsü tarafından farklı disiplinlerden
uzmanların katılımıyla bgerçekleştirilen panelde
açıklandı. 14 farklı Avrupa ülkesinde bulunan tehlike
altındaki varlıklar şunlar: Ermenistan’daki Ererouyk
Arkeolojik Sit Alanı ve Ani Pemza köyü; Belçika
Brüksel’deki Adalet Sarayı; Estonya Tallinn’deki Patarei
Hisarı; Finlandiya’daki Helsinki-Malmi Havalimanı; Fransa
Dieppe’deki Colbert Döner Köprüsü; Almanya Divitz’deki
Şato; Yunanistan Sakız Adası’ndaki Kampos Bölgesi;
İtalya’daki Venedik Lagünü; Hollanda’daki Rijswijk Şatosu;
Norveç Oslo’daki Y Bloku; Portekiz Lizbon yakınlarındaki
Valflores Sarayı ve Malikânesi; İspanya
Ekstremadura’daki Padovalı Aziz Antuan Manastırı;
Türkiye’deki Hasankeyf antik kenti ve çevresi ve Birleşik
Krallık Edinburgh’daki Mavisbank Evi. (Yapı.Com.Tr)

Alman Mimar Braunfels: Yıkmayın
Örnek Alın
Alman Mimar Prof. Stephan Braunfels, kent mimarisini
inceledi.Başkent’teki Cumhuriyet dönemi yapılarının
korunması gerektiğini vurgulayan Braunfels, “Saraçoğlu
Mahallesi’ndeki Türk geleneğini yansıtan mimari
özellikler, yeni yapılacak projelere örnek olmalı”
dedi. Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), Başkent’i ‘marka
kent’ haline getirmek amacıyla bu yıl ilkini düzenlediği
Ankara Marka Festivali kapsamında Ankara’ya gelen ünlü
Alman Mimar Prof. Stephan Braunfels, kent mimarisi
hakkında değerlendirmelerde bulundu. Berlin’deki Alman
Parlamento Binası başta olmak üzere farklı ülkelerdeki
çok sayıda yapıda imzası bulunan Braunfels, Ankara’nın
kalbi Kızılay’a çıktı.  Braunfels, yurttaşları Hermann
Jansen’ın 1928’de projelendirdiği planda ‘kent meydanı’
olarak tasarlanan Güvenpark ile Paul Bonatz’ın 1945’te
projelendirdiği Saraçoğlu Mahallesi’ni gezdi. Hürriyet'ten
Sedat Cenikli'nin haberine göre, geleneksel Türk
mimarisinin büyüleyici olduğuna dikkat çeken Braunfels,
Saraçoğlu Mahallesi’nin yeni yapılacak konut projelerine
örnek olması gerektiğini belirtti. (Yapı.Com.Tr)
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Atatürk Havalimanı'nın Faaliyetine
Son Verilecek
Dünyanın en büyük havalimanı olması planlanan İstanbul
Yeni Havalimanı'nın ilk fazının 2018'de hizmete
sunulmasıyla Atatürk Havalimanı'nın faaliyetine son
verilecek. (Yapı.com.Tr)

İstanbul’un trafiğini rahatlatmak, TIR trafiğini azaltmak ve
kazaların önüne geçmek için Küçükçekmece'de bulunan
Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün Çatalca’ya taşınması
tamamlandı. Gümrük hizmetlerinin daha modern ve sağlıklı
bir ortamda verilmesinin amaçlandığı Çatalca tesisleri,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Yap-
İşlet Devret modeli ile inşa edildi. Temel atma töreni 17
Eylül 2013’te gerçekleşen ve 154 milyon liraya mal olan
tesislerin 2014 Mart ayında tamamlanacağını TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu duyurmuştu. Ancak inşası
tamamlanan tesisler, bağlantı yollarının bitirilememesi
nedeniyle halen faaliyete sokulamadı. (DHA)

İstanbul Trafiği için Bir İyi Bir
Kötü Haber!

             Kent, Tasarım ve Planlama

İstanbul Trafiğine ‘3 Katlı’ Çözüm

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim vaatleri arasında
yer alan, İstanbul’un trafiğini rahatlatmak amatraficıyla
hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nde etüt,
proje ve mühendislik hizmetleri için 23 Aralık’ta ihale
yapılacak. (Yapı.com.Tr)

12 Yıldır Açılamayan Keçiören
Metrosu 2016'da Devrede
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
Ankaralıların açılmasını merakla bekledikleri Keçiören
Metro hattında çalışmaların yüzde 99'unun
tamamlandığını belirterek, "Kalan işleri süratle 7 gün 24
saat gerekli çalışmalar yapılarak ve 2016'nın içinde, en
geç 3. çeyreğinde burayı hizmete almış olacağız"
dedi. (Yapı.Com.Tr)

Selimiye Camii Yarışması'nda Sona
Yaklaşılıyor
Edirne Belediyesi Selimiye Camii ve Çevresi Ulusal
Kentsel Tasarım Proje Yarışması'nda birincilik ödülü alan
proje uygulamaya geçiyor. 2010 yılında açılan Edirne
Belediyesi Selimiye Camii ve Çevresi Ulusal Kentsel
Tasarım Proje Yarışması'ndan 1 yıl sonra, Selimiye Camii
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girmiş, ardından
birinci olan projenin UNESCO'ya sunularak gerekli
onayların alındığı belirtilmişti. (Arkitera)

Tarihi Şehir, Heyelan Tehdidi ile
Karşı Karşıya

Eski Gümüşhane olarak bilinen ve bir dönem Rum, Ermeni
ve Türklerin bir arada yaşadığı Süleymaniye Mahallesi
"Yeşil Yol" çalışmaları nedeniyle heyelan riski yaşıyor.
İçinde yüzlerce yıllık cami, hamam, kilise, arasta gibi çok
sayıda tescilli tarihi eser risk altında. Radikal'den Ömer
Erbil'in haberine göre, yol genişletme çalışmaları sırasında
oluşan heyelan Cami Sağır Mescidi temel duvarlarını açığa
çıkardı. Çevreciler ‘imdat’ diye bağırıyor. (Yapı.Com.Tr)

Rize’de Bir Köy Kayıyor: Herkes
Kaçtı!

İstanbul'a Yeni Metro Hattı

Rize’nin Çayeli ilçesi Yenice köyünde 3 hafta önceki
şiddetli yağışlar sonrası yollarda ve tarım arazilerinde
çökmeler meydana geldi. 60’a yakın evin tehlike altına
girdiği köyde 4 ev boşaltıldı; herkes korkudan köyü terk etti.
(Kuzey Ormanları Savunması)

Mahmutbey Bahçeşehir Esenyurt metro hattında detaylar
belli oldu. Birçok metro hattıyla bağlantıda olacak hattın 4
yılda tamamlanması hedefleniyor. 2.211.600.000 TL
değerindeki proje 9 istasyondan meydana gelecek. 16,04
kilometre olarak planlanan Mahmutbey-Bahçeşehir-
Esenyurt metro hattı, birçok metro hattıyla da bağlantılı
olacak. Mahmutbey- Bahçeşehir metro uzatma hattı, 2014
yılında inşaatına başlanan Kabataş-Mahmutbey raylı sistem
hattının devamı niteliğinde planlanan bir proje olarak
düzenlendi. (Yapı.Com.Tr)

3. Havalimanının Hava Trafik Kontrol
Kulesi Davetli Yarışmayla Yapılacak
İstanbul'da inşa edilen 3. havalimanının Hava Trafik
Kontrol Kulesi için İGA Havalimanları davetli yarışma
başlattı. Dünyanın önce gelen mimarlarının davet edildiği
yarışmada, Zaha Hadid, Moshe Safdie, Grimsaw-Nordic,
Massimiliano Fuksas, Pininfarina-Aecom, RMJM Architects
yer alıyor. (Arkitera)

http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbula-yeni-metro-hatti_140809.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/12/04/rizede-bir-koy-kayiyor-herkes-kacti/
http://www.arkitera.com/haber/25816/3-havalimaninin-hava-trafik-kontrol-kulesi-davetli-yarismayla-yapilacak
http://www.arkitera.com/haber/25872/selimiye-camii-birincilik-odulu-uygulama
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-trafigine-3-katli-cozum_138624.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/tarihi-sehir-heyelan-tehdidi-ile-karsi-karsiya_138553.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/ataturk-havalimaninin-faaliyetine-son-verilecek_138704.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-trafigi-icin-bir-iyi-bir-kotu-haber_138628.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/12-yildir-acilamayan-kecioren-metrosu-2016da-devrede_138609.html


Bodrum’un Yalıkavak bölgesinde yapılması planlanan
RES Projesine ilişkin açılan davada mahkeme,
yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bodrum Belediye
Meydanında develerle toplanan bir grup, kararı davul
zurna eşliğinde kutladı. (Radikal)

Amed Ekoloji Meclisi’nden
Sur’daki Tahribatlar için Oturma
Eylemi

Amed Ekoloji Meclisi, Şehir Planlamacılar Odası, Mimarlar
Odası Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki ekolojik ve tarihi
tahribatlara  dur demek için Urfa Kapı’da oturma eylemi
yaptı. Amed Ekoloji Meclisi ve bileşenleri, Şehir
Planlamacılar Odası, Mimarlar Odası Diyarbakır’ın Sur
ilçesinde 11. gününe giren sokağa çıkma yasağı sonrası
kapitalist modernite barbarlarının açık bir şekilde tarihi
eserlere de saldırdığı belirtilerek yaşanan durumun
kabullenilemeyeceği belirtildi. 4 Temmuz 2015 tarihinde
UNESCO genel kurulunda Diyarbakır Surları, Sur ilçesi,
içerisindeki tarihi ve kültürel yapılar ile birlikte dünya mirası
olarak kabul edilmişti. (Jiyana Ekolojik - Ferat Demiroğlu)

Bodrumlular Yargıdan Dönen
RES’i Davul Zurna ile Kutladı

Soma’nın ikinci kömürlü termik santralini yapmak için
Kolin şirketinin altı bin altı yüz altmış altı zeytin ağacını
kestiği Yırca köylülerinin direniş hikayesi, şirket köyü terk
edince bitmedi, sabun üretimine evrildi. Yırca köyünde,
Sabun Evi’nde sabun üreten 34 kadının elleri kömürün
karasından çıktı, beyaza kesti. Kiralanan o yüksek
merdivenli, tek katlı ev, köyde “Sabun Evi” diye anılalı,
odalarını rengarenk sabun kalıpları dolduralı, sabunun
kıvamını deneyen, rengini birbirine danışan, aksiliklerle
başa çıkmayı, birlikte sorumluluk ve karar almayı öğrenen
kadınların sesindeki güven, o eve hayat katalı, hummalı
geçen üretim günleri sonunda işleri eriştirmenin telaşı ve
huzuruna karışan ya yeni sipariş gelmez de sabun işi
biterse endişesi arasında bir yıl geçti. Bazı sivil toplum
kuruluşlarının girişimi ve desteğiyle başlayan projede,
“sabuncular” ve “sabun işi” birlikte gelişti. (Yeşil Gazete)

         Yerel Mücadeleler

Yırcalı Kadınlar Termik Santrale,
Sabun Üreterek Meydan Okuyor

ÇED raporlarına, bilim insanları ve halkın itirazlarına
rağmen yapımı devam eden 3. köprü şantiyesine giren
yaşam savunucuları inşaatı durduracaklarını ilan etti,
‘Kuzey ormanları direnecek’ dedi. Projenin yalan
üzerine kurulu olduğunu söyleyen yaşam savunucuları,
“Ormana dokunmayacağız dediler, TIR’lar için transit
geçiş yapmak istiyoruz dediler, sonra ormanın içine bile
çıkış verip orman arazilerini yancı şirketlerle birlikte
yağmaladılar” dedi. Kuzey Ormanları Savunması olarak
İğneada’dan Kandıra’ya kadar tüm ormanları
savunacaklarını belirten yaşam savunucuları “Ölüm
saçan iş makinelerinizi, üç kuruşa insanlığını satan
yalakalarınızı alın ve Kuzey Ormanları’nı derhal terk
edin” diyerek sermayeyi ve iktidarı uyardı. (Sendika.Org)

Yaşam Savunucuları 3. Köprü
Şantiyesine Girdi: Kuzey Ormanları
Direnecek

Şehir Plancıları: ‘Quasar Talanını
Durdurun’
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul
Mecidiyeköy’de bulunan tarihi Likör Fabrikası’nın
arazisiyle ilgili rezidans ve AVM planının üçüncü kez iptal
edildiğini açıkladı: “Yağmayı bırakın, kararı
uygulayın!” (Politeknik)

http://www.jiyanaekolojik.org/arsivler/2499
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/14/bodrumlular-yargidan-donen-resi-davul-zurna-ile-kutladi/
http://politeknik.org.tr/sehir-plancilari-quasar-talanini-durdurun/
http://sendika8.org/2015/12/yasam-savunuculari-3-kopru-santiyesine-girdi-kuzey-ormanlari-direnecek/#attachment%20wp-att-315375/0/
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/12/yircali-kadinlar-termik-santrale-sabun-ureterek-meydan-okuyor/


Gezi Parkı gösterilerinde iddiaya göre polisin biber
gazı kapsülüyle ağır şekilde yaralanıp 21 gün komada
kalan Okan Göçer'in tazminat talebi, "delil yokluğu"
gerekçesiyle reddedildi. Tazminat bekleyen Göçer'e
1500 TL'lik vekalet ücreti çıkarıldı. (Radikal - İsmail
Saymaz)

Nükleere İnat Yaşasın Hayat
Yürüyüşü
Dünyanın sayılı longoz ormanlarından birine ev sahipliği
yapan İğneada Istrancaların, Trakya’nın, Marmara’nın
nefesine nefes katıyor. İğneada'da yapılması planlanan
nükleer santrale karşı Kuzey Ormanları Savunması, 6
Aralık Pazar günü “nükleere inat yaşasın hayat!” sloganıyla
İğneada’da longoz yürüyüşü düzenledi. (KOS Duyuru)

Gezi Mağduruna Darbe Üstüne
Darbe

Balıkesir’de Bandırma, Erdek ve Gönen arasında yapılmak
istenen termik santralın ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)
toplantısına tepkiler damga vurdu. ÇED toplantısının
yapıldığı Bandırma Şirinçavuş Köyü’ne gelen Erdek Çevre
Platformu öncülüğündeki eylemciler, köylüler, CHP’li
milletvekilleri Namık Havutça, Mehmet Tüm, Ahmet Akın ve
çevre belediye başkanları termik santralın doğuracağı
sonuçların telafisinin mümkün olmayacağını belirtti. (BirGün)

         Yerel Mücadeleler

"Termik Santral Köylülerin Sonu Olur"

İstanbul Fındıklı’da yer alan ve kendi adıyla anılan Fındıklı
Parkı, yapımı planlanan metro inşaatı için şantiye alanına
dönüştürülmek isteniyor. Halk ise parkın şantiye alanı
olmasına karşılık parkına sahip çıkıyor. Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışması çerçevesinde
şantiye alanına dönüştürülmek istenen Fındıklı Parkı’yla ilgili
Beyoğlu Kent Savunması dün bir etkinlik düzenledi. Kent
Savunması’nın etkinliğinde Fındıklı Parkı’ndaki dönüşüme
karşı parka sahip çıkılması çağrısı yapıldı. (BirGün - Demet
Sargın)

'Yeşil Yol Projesi' Durduruldu

AKP, Fındıklı Parkı’nı Şantiye
Yapmak istiyor: Halk Parkına Sahip
Çıkıyor

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yeşil Yol
Projesi'ne Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı
verildi. Danıştay, Tema Vakfı tarafından 'Yeşil Yol Projesi'ni
de kapsayan Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilin 'Çevre Düzeni
Planı' için açılan davada 'yürütmeyi durdurma' kararı
verdi. (DHA)

Toroslarda Köylüler, HES’lere
Karşı Tek Yumruk!
Antalya’nın doğu ilçelerinde köylüler HES’lere karşı
ayaklandı. Bölgede bulunan ormanlar, şelaleler, mağaralar,
yeraltı suları, yaban hayatı ve tarım alanlarının yanı sıra
arkeolojik kültür mirası, HES projelerinin tehdidi
altında. Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve
Gazipaşa’dan köylüler önceki gün HES projelerinin
odağındaki Gençler köyünde bir araya gelerek Derelerin
Kardeşliği Akdeniz Platformu ile birlikte ortak basın
açıklaması yaptı. Evrensel'den Yusuf Yavuz'un haberine göre,
yöredeki tüm HES projelerinin iptal edilmesini isteyen
köylülerin ortak açıklamasında, “Eğer bir şeye ‘kutsallık’
atfedilecekse o da bu yaşam mücadelesine olmalıdır. Bu
mücadele meşrudur, kutsaldır. Karıncanın kardeşi var
diyoruz. Yöremizdeki HES mağduru olan köylüler olarak
birlikte yan yana olacağız. Toprak, su, orman yaşamdır,
satılamaz” ifadelerine yer verildi. (Yapı.Com.Tr)

Mimarlar Odası'ndan İnsanlık
Mirasının Korunması İçin Çağrı
UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde de yer alan
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri'nin içinde olduğu
tarihi yapıların korunması için UNESCO'ya çağrıda
bulunmak amacıyla Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.
Aziz Yağan tarafından Change.org üzerinden başlatılan
kampanyanın ardından TMMOB Mimarlar Odası da bir
basın açıklaması yayınlayarak Diyarbakır'da yaşanan
çatışmalar nedeniyle tahrip olan dünya mirası eserlerinin
korunması için ellerinden gelen yardımı sunmaya hazır
olduğunu bildirdi. (Arkitera - Bahar Bayhan)

http://www.radikal.com.tr/turkiye/gezi-magduruna-darbe-ustune-darbe-1485632/
http://www.yapi.com.tr/haberler/toroslarda-koyluler-heslere-karsi-tek-yumruk_138503.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/findikli-parki-santiyeye-donusuyor_138630.html
http://www.arkitera.com/haber/25845/mimarlar-odasindan-insanlik-mirasinin-korunmasi-icin-cagri
http://www.yapi.com.tr/haberler/yesil-yol-projesi-durduruldu_138708.html
http://www.birgun.net/haber-detay/termik-santral-koylulerin-sonu-olur-97538.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/12/01/nukleere-inat-yasasin-hayat-demek-icin-6-aralik-pazar-igneadaya/


Türkiye’de ilk kez kamusal bir alanda İstanbul Ortaköy
Meydanı’nda Yahudiler Hanuka Bayramı’nı kutladı. Işık
Bayramı olarak bilinen Hanuka Bayramı, dünyanın farklı
meydanlarında coşkulu bir kalabalıkla kutlanıyor. Ancak
Türkiye’de bugüne kadar Yahudiler bu bayramı sadece
evlerde ve sinagoglarda kutluyordu. (Bianet - Nilay Vardar)

Türkiye’de Bir İlk: Hanuka Bayramı,
Ortaköy Meydanı’nda Kutlandı

          Kent ve Yaşam

Diyarbakır Sur’daki Tarihi Kurşunlu
Cami’de Yangın

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kentteki ilk Osmanlı eseri
Fatihpaşa Camisi'nde yangın çıktı. Sur Belediyesi’nden
bir yetkili, “Tarihi Kurşunlu Camii’deki yangın büyük
oranda söndü. Yangın, bir müdahale sonrası değil kendi
kendine sönmüş. Bize gelen bilgi bu yönde"
dedi. (Hürriyet)

İstanbul LGBTTİ Dayanışma Derneği’nin yürüttüğü ve Açık
Toplum Vakfı’nın desteklediği proje ile trans bireylere
hukuki destek sağlanması, şiddete maruz kalan kişilerin
korunması hedefleniyor. İstanbul LGBTT bir Trans* Hakları
ismiyle başlayan proje için 10 Kasım’da çalışma
başlatıldı. Proje ile yapılan hak ihlallerinin önüne
geçilmesi hedefleniyor. Hayata geçen bu projeye göre
avukat ihtiyacı olan trans bireyler, gasp, yaralama, polis
şiddeti, ev baskınları ve cinayete teşebbüs gibi durumlara
maruz kaldıklar zaman bu hat üzerinden bilgi verecekler.
İstanbul’da yürütülecek olan projede her iki yakada da
7/24 ulaşılabilecek bir avukat bulunacak. İstanbul LGBTTİ
Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Kıvılcım Arat,
projenin amacının kayıt altına alınmayıp yargıya
yansımayan translara yönelik şiddetleri rapor altına alarak
yargıya taşınması olduğunu söyledi. Arat, “Bu proje ile yıl
sonunda saldırıları rapor altına alarak yargıya taşımak
istiyoruz. Buna göre trans bireylere karşı yapılan şiddet
için var olan cezasız durumunu ortadan kaldırmak için
avukatlarla birlikte baskı oluşturmak istiyoruz” diye
konuştu. (Yeşil Gazete)

Şiddete Maruz Kalanlar için Trans
Destek Hattı Kuruldu

İstiklal Caddesi'nin en eski dükkanı olarak bilinen ve 6-7 Eylül
olaylarında tahrip edilmesine rağmen Beyoğlu'nu terk
etmeyen, 90 yıllık Kelebek Korse, mülk sahibinin yeni Borçlar
Kanunu'na dayanarak aldırdığı, 'kira artışı ya da tahliye'
yolundaki haciz kararlarına direnemedi. (Radikal - Hakkı
Özdal)

Heybeliada Kütüphanesiz Kaldı

İl Özel İdaresi'nin feshedilmesinin ardından İlçe Milli Eğitim'e
devredilen Heybeliada'nın kütüphanesi Triandafilidas
Köşkü, Milli Eğitim'in kütüphane teklifini reddetmesi üzerine
"hizmet binası" olarak kullanılacak, adada kütüphane
olmayacak. (Bianet)

6-7 Eylül'e Direndi, Borçlar Kanunu'na
Direnemedi

Günde 15 TL’ye Suriyeli İşçi
Türkiye’ye çeşitli yollardan gelen Suriyeliler, sanayi sitesi
OSTİM’de Kaçak işçi oldu. OSTİM’de günlük 15 liraya
çalışan, baraka ve şantiyelerde yatıp kalkan Suriyeliler,
başta yangın olmak üzere çeşitli tehlikelerle karşı karşıya.
Türk işçilerden ucuza, günde 15 liraya çalışan gençler aynı
zamanda sanayi sitesini barınak olarak da kullanıyor.
Sabahtan küçük sanayi işi yapan dükkanları açan
Suriyeliler, yemeklerini yiyip yevmiyelerini aldıktan sonra
kendilerine ayrılan barınaklarda kalabalık gruplar halinde
yatıyor. Suriyelilerin hiçbirinin sigortası ya da olası kazalara
karşı güvenceleri bulunmuyor. (Milliyet - Mithat Yurdakul)

https://yesilgazete.org/blog/2015/11/30/siddete-maruz-kalanlar-icin-trans-destek-hatti-kuruldu/
http://www.milliyet.com.tr/gunde-15-tl-ye-suriyeli-isci/ekonomi/detay/2163758/default.htm
http://www.radikal.com.tr/hayat/kelebek-korse-kapaniyor-6-7-eylule-direndi-borclar-kanununa-direnemedi-1489281/
http://www.hurriyet.com.tr/surdaki-tarihi-fatihpasa-camisi-yandi-40023836
http://bianet.org/bianet/toplum/170129-turkiye-de-ilk-kez-hanuka-bayrami-bir-meydanda-kutlandi
http://bianet.org/bianet/kultur/169891-heybeliada-kutuphanesiz-kaldi


2016 yılı 'Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı' programı
için kısa listede yer alan 14 anıt eser ve miras alanı,
Europa Nostra ile Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü
tarafından farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla
bugün gerçekleştirilen panelde açıklandı. "Büyük Tehlike
Altındaki 7 Kültür Varlığı" programı kapsamında 14 eser ve
miras alanının sıralandığı kısa listede Hasankeyf de yer
alıyor. (Arkitera - Bahar Bayhan)

Hasankeyf Antik Kenti Avrupa’nın
“Büyük Tehlike Altındaki 14
Kültürel Miras Alanı” Arasında

          Kent ve Yaşam

Türkiye’nin İlk Slow Food Köyü
Adayı Çeşme’de

Yerel değerleri korumaya yönelik bir akım olan Slow Food
için başvuruda bulunulan ve kabul edilmesi halinde
Türkiye’nin ilk Slow Food Köyü olacak İzmir’in Çeşme
ilçesindeki Germiyan Mahallesi’nde çalışmalar hızlandı.
Merkezi İtalya’da olan ve tüm dünyaya yayılmış bir
örgütlenme modeli olan Slow Food Türkiye’de de gittikçe
yaygınlaşıyor. Slow Food için aday olunan İzmir’in Çeşme
ilçesindeki Germiyan Mahallesi’ni de ayrı bir heyecan
yaşanıyor. Mahalle’de çalışmalar adım adım devam
ederken, Germiyan, başvurusu kabul edilmesi halinde ise
Türkiye’nin ilk Slow Food Köyü olarak kayıtlara geçecek.
Bu unvan, Germiyan’ın yeni yasayla birlikte mahalle
olmasına rağmen aynı kalacak. (Hürriyet)

Küçükçekmece Gölü kenarında süren Bathonea kazıları,
bilim insanlarını ve dünya arkeoloji camiasını şaşırtmaya
devam ediyor. İngiliz World Archaeoloji Dergisi’nin
haberine göre 2015 kazılarında Erken Hitit dönemine ait
bir tanrıça figürü ile Vikinglere ait bir amber kolye
bulundu. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul’da Viking İzi

Yenikapı kazılarından çıkan yaklaşık 1500 yıllık batıklar
konservasyon için havuzlarda bekletiliyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin finansörlüğünde İstanbul
Üniversitesi tarafından kurulan Yenikapı’daki laboratuvarda
tam 27 batık üzerinde bilim adamları çalışmalarını
sürdürüyor. Radikal'den Ömer Erbil'in haberine göre,
kurulacak müzede sergilenmek üzere konservasyonları
yapılan ahşap gemiler dünyanın en büyük batık filosunu
oluşturuyor. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul Nüfusunun 7 Katı Yolcu
Taşıdı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
dünyanın en prestijli projelerinden biri olan Marmaray'ın
açılışının yapıldığı 23 Ekim 2013'ten bugüne kadar geçen iki
yıllık sürede 105 milyon yolcu taşındığını
söyledi. (Yapı.Com.Tr)

Bir Kültürel Miras Daha Yerle Bir
Edildi

İstanbul’un Semtleri İsimlerini
Nereden Alıyor? 

‘İsim isim İstanbul’ kitabı, binlerce yıllık zengin tarihi her
köşesine sinmiş İstanbul’u isimleriyle keşfetmek için fırsat
sunuyor. ALTIN BOYNUZ: Biz ‘Haliç’ diyorsak da Batı
kaynaklarında ‘Altın Boynuz’ olarak geçiyor. Bunun nedeni
Rumca eski ismi ‘Hriso Keras’ın tercümesinin kullanılıyor
olmasıdır. Bunun nedeni, Kağıthane ve Alibeyderelerinin
çatal vaziyette, boynuzu andırmasıdır. ASMALIMESCİT: Bu
sokağa adını veren Asmalı Mescit bugün ortada yok. Ama
mescidin II. Bayezid zamanında padişahın Tersane-i
Amire’deki kalfatçı başısı Yunus Ağa’ya yaptırıldığı
biliniyor. BELGRAD ORMANI: Ormanın adı Kanuni Sultan
Süleyman döneminde kurulan Belgrad Köyü’nden geliyor.
Belgrad Köyü 1521 Sırbistan seferinden sonra İstanbul’a
getirilen Sırp tutsakların yerleştirilmesi amacıyla
kurulmuştu. CADDEBOSTAN: Semtin eski adı Cadı Bostanı.
Cemal Paşa bu bostanları satın almış ve çok da güzel bir
köşk yaptırmış. Paşa buraya yerleşince semtin adı
Caddebostanı’na dönüştürülmüş. CİHANGİR: Kanuni
Sultan Süleyman’ın, Tophane ile Fındıklı arasındaki
kıyıdan 300 basamakla ulaşılan yüksekçe bir yere oğlu
Cihangir’in anısına yaptırdığı cami, semte adını vermiştir. 
GALATA: Galata semtinin adını, Rumca ‘süt’ anlamına
gelen ‘gala’ kelimesinden aldığı iddia edilir. Bir zamanlar
Galata’da inek ahırları ve süthaneleri bulunması bu iddiayı
güçlendiriyor. ACIBADEM: Üsküdar-Kadıköy-Çamlıca-
Libadiye arasıdadır. Geçmişte İstanbulluların yazlık olarak
kullandıkları semtteki bahçeli evlerin ve konakların
bahçelerindeki badem ağaçlarından dolayı bu isimin
yakıştırıldığı sanılmaktadır. (Kuzey Ormanları Savunması)

Ankara’nın tarihsel mekânları ve mimarlık tarihi açısından
örnek teşkil eden binaları birer birer ortadan kaldırılıyor.
Daha önce İmar ve İskan şimdi ise Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından kullanılan, 1956 yılında 3 bloktan
oluşan konut yapısı olarak tasarlanan ünlü Kumrular İkamet
Sitesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin tescil davası
devam ederken yıkıldı. (Yapı.Com.Tr)

Yenikapı Batıkları ile İlgili
Çalışmalar Sürüyor

http://www.arkitera.com/haber/25877/hasankeyf-antik-kenti-avrupa-nin-buyuk-tehlike-altindaki-14-kulturel-miras-alani-arasinda
http://www.yapi.com.tr/haberler/bir-kulturel-miras-daha-yerle-bir-edildi_138611.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-nufusunun-7-kati-yolcu-tasidi_138620.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/12/09/istanbulun-semtleri-isimlerini-nereden-aliyor-iste-tarihcesi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/yenikapi-batiklari-ile-ilgili-calismalar-suruyor-_138607.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir-haberleri/turkiye-nin-ilk-slow-food-koyu-adayi-cesme-de_208081
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbulda-viking-izi_138612.html


Birleşmiş Milletler, önümüzdeki 15 yıl içinde, dünyada oldukça fazla sayıda insanın yaşıyor olacağının öngörüldüğü 2015
Dünya Nüfus Raporu’nu yayınladı. Bugün 7.3 milyar olarak hesaplanan dünya nüfusunun bu yüzyılın ortalarına kadar,
yaklaşık üçte birlik bir artışla, 9.7 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyümenin nerede gerçekleşeceği ve bizim buna
nasıl hazırlanacağımız konusu ise değişen iklim kadar önemli bir konu. Peki organik tarım, türümüzün bu denli büyümesi
karşısında nasıl bir rol oynayacak? 
Tükettiğimiz besinlerin çoğu toprak kaynaklıdır. Ve bizim kalıtsal olarak işlenmiş alg ve mayalardan “gıda benzeri” bazı
maddeler elde eden sıradışı işlemlerimiz var ancak temelde birkaç ilkel öğeye sadığız; sağlıklı toprak, temiz su ve dengeli bir
iklim. Acaba geleceğimizin temellerini bu üç ortamı esas almak üzerine kurmamalı mıyız? Hangi sistemlere yatırım yapmalı
ve bu üç öğenin sağlıklılığı ve dengesine katkı yapma adına hangilerini öğretmeliyiz?
Sustainable Agriculture Research dergisinde yayımlanan yeni bir haber, organik ve geleneksel tarım yöntemlerini
karşılaştıran, tahıl ürünü esaslı en eski araştırmaların altısının sonuçlarını inceledi. Uzun vadeli araştırmalar üreticilerin,
organik tarım uygulamaları durumunda toprağın sağlığı, verimlilik, su kalitesinde artış ve ekonomik olarak daha çok yarar
elde edeceğini ortaya koydu. Haberin yazarları aktarılan sonuçların, organik tarım yöntemlerinin nitrat kaybını azaltacağı,
karbon bağlanmasını destekleyeceği ve çiftçilerin piyasada tutunmasını sağlayabileceğini belirtiyorlar.
Organik yöntemler genişletilmiş nadasa ve organik toprak değişikliğine dayanarak üretimi düzenlemeyi ve iyileştirmeyi
amaçlar. Bütün bu yöntemler toprak kalitesini artırır, karbon bağlanmasını ve azot döngüsünü destekler. Toprak kalitesini
artıracak ve besin değeri sağlayacak olan organik  maddelerin yönetimi başarılı bir tarımın anahtarıdır. Rapora göre, organik
tarım küresel karbon ve azot kullanımı ile su kalitesi, karbon depolanması ve bağlanması için önemli özelliklere sahiptir. Peki
aç ve artan nüfusun çözümü organik tarımda olabilir mi?
Modern -sanayileşmiş-  tarım ileri derecede fosil yakıta ve kimyasal girdilere dayanmaktadır. Bunların çoğu, örneğin GDO’lu
tohum, yem, gübre ve zirai ilaçlar düzenlemeleri ve ulaşılabilmeleri açısından pahalıdır. Yüksek fiyatlarının yanı sıra bu
yöntemlerin;  toprağın fakirleşmesini, su kirliliğini ve toprağın üst tabakasında gerçekleşen kaybı son derece hızlandırdıkları
da ortaya konmuştur. Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’nda  bulunan ‘Center for a Liveable Future’ tarafından
yayımlanan araştırma, sanayileşmiş yöntemler hakkındaki endişeleri inceliyor. Rapora göre, monokültür, yani belli bir
bölgede belli bir bitki türünün uzun yıllar yetiştirilmesi, hem hayvanlar hem de bitkiler arasında biyolojik çeşitliliğin
azalmasına neden olmaktadır. Sentetik kimyasal zirai ilaçlar ve gübreler ise toprağı, suyu ve havayı kirletmekte ve hem
çevreye, hem de insan sağlığına zarar vermektedir. Toprağın üst katmanındaki kayıplar, geri kazanımından hızlı
gerçekleşmektedir ve bu toprağın verimini ve hem bitkilerin hem de onlarla beslenenlerin yararlandığı besin maddelerini
azaltmaktadır. Su tüketimi ise sürdürülemez düzeyde devam etmektedir.
Bu çalışmalar artan nüfusumuzu besleyebilmek adına kesin bir yol gösteriyor: Organik tarım yöntemlerine erişime ve onlar
üzerinde daha teknik eğitime yatırım yaparsak, beraberinde ekolojik yararları da getiren, daha fazla miktarda gıda üretebiliriz.
 Organik tarım, Birleşik Devletler’de yaşayan çoğumuz için önemlidir ancak gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar için
zorunluluktur. Toplumsal ve çevresel bir felaketin önüne geçmek istiyorsak, artan açlık için sürdürülebilir bir yönteme
ihtiyacımız var demektir. Bu yöntem de organik tarımdır.

Organik Tarım Dünyayı Doyurur mu?

          Yorum

Ülkeden Büyük “Gigakentler” Çağı Başlıyor

Allianz’ın Mega Şehirler raporuna göre, 2030’a kadar nüfusu 10 milyonun üzerinde 40 şehir daha ortaya çıkacak. Bunun
yanı sıra Şangay gibi mega kentler daha da büyüyerek Almanya’nın iki katı nüfusa sahip “gigakentlere” dönüşecek.
Rapora göre 2030 yılına kadar dünya nüfusunun 3’te 2’si şehirlerde, pek çok kısmı ise 10 milyon ve fazlası nüfusu olan
mega kentlerde yaşayacak. 
Dünyada hali hazırda 29 mega kent bulunuyor ve bu rakam günden güne artıyor. Kullanılabilir alan küçülmeye devam
ettikçe nüfusun, binaların ve altyapıların konsantrasyonu katlanarak artıyor. Bu kentlerin büyük bir kısmı iklim değişikliği ve
aşırı hava olaylarına karşı çok duyarlı olan deniz seviyesine yakın olan kıyı bölgelerde yer alıyor. Bununla birlikte, dünyanın
pek çok bölgesinde yaşam süresi de artıyor. 2030’da, dünya nüfusunun yüzde 15’i 60 yaşından daha büyük olacak. Bu
trend mega kentlerde de geçerli olacak. Allianz’ın Mega Şehirler raporuna göre İstanbul, 14,16 milyonluk nüfusuyla
dünyanın en büyük 15. mega kenti konumunda. Rapora göre İstanbul nüfusunun 2030 yılında %2,53 oranında büyümeyle
yaklaşık 17 milyon olması ve dünyanın en kalabalık 20. mega kenti konumuna gelmesi bekleniyor.
Daha iyi altyapılar ve iş beklentisi genç insanları kentsel alana çekiyor. Göç, yeteneklerin, fırsatların ve yatırımların bu
bölgede yoğunlaşmasını sağlıyor. OECD’ye göre, metropollerin bulunduğu ülkenin tamamından daha fazla ekonomik güce
sahip olması an meselesi.
Geleceğin mega kentlerinde, geleneksel aile yapısı dağılacağı için daha çok insan daha küçük evlerde yaşayacak. Bu
nedenle de yaşam alanlara olan talep gittikçe artacak. Bu gibi zorluklara da 3D baskı evler gibi daha inovatif teknolojiler
yanıt verebilecek. (Yapı.Com.Tr, Allianz)

Raporun tamamına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://www.allianz.com/v_1448643898000/media/press/document/Allianz_Risk_Pulse_Megacities_20151130-EN.pdf

Melody Meyer / The Huffington Post
Çeviri: Mert Uzun

http://www.yapi.com.tr/haberler/ulkeden-buyuk-gigakentler-cagi-basliyor_140804.html
http://kot0.com/duzce-umut-atolyesi-desteklerinizi-bekliyor/
http://www.huffingtonpost.com/melody-meyer/will-organic-agriculture-_b_7984876.html



