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Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Yıldız Sarayı Erdoğan'a Sunulmak
Üzere Restore Ediliyor

Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen İstanbul
Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'ında büyük bir restorasyon
başladı. Maliyeti konusunda henüz bir açıklama yapılmayan
restorasyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
İstanbul'da bu sarayı kullanacak. (BirGün)

Yıldız Sarayı Gerçeği:
Cumhurbaşkanlığı İstediği Kuruma
Tahsis Edebilir

Maliye Hazinesi tarafından müze olarak kullanılan binalar da
dahil tamamı Cumhurbaşkanlığı'na tahsis yapılırken,
"Cumhurbaşkanlığı istediği kuruma tahsis edebilir" ibaresi
konuldu. (Radikal)

TBB: “Çılgın Projeler Sağlıklı
Çevrede Yaşama Hakkına En
Büyük Tehdittir”
Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, 1
Kasım seçimlerinin ardından siyasi partiler ve
milletvekillerinden sağlıklı yaşama hakkına yönelik
beklentilerini açıkladı. Açıklamada şöyle dendi: 
"Çevresel Etki Değerlendirmesindeki aşınma onarılmalıdır;
Çevre koruma hukukunda kullanılan en önemli kavram,
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)’dir. Türkiye ÇED ile 1993
yılında ÇED Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle tanıştı.
Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren defalarca
değişikliğe uğradı. Değişiklikler korumaya yönelik değil,
istisnaları artırmaya yönelik oldu ve bir türlü koruma güvencesi
oluşturamadı. AKP iktidarları döneminde uygulanan ekonomik
politikaların sonucu yapılan değişiklikler ve uygulamalarla
koruma hukuku iyice aşındırıldı. 
Bilgiye erişim ve çevresel karar verme sürecinde halkın
katılımı sağlanmalıdır: Bilgiye erişim ve karar süreçlerine
halkın katılımı demokratik toplumun olmazsa olmaz koşuludur,
diğer yandan bilgiye erişim ve karar süreçlerine katılma
Anayasa’mn yüklediği “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek ödevi”nin yerine
getirilmesi için de zorunludur." (TBB Çevre Komisyonu)

Bakanlıktan Hayvancılığa Ağır
Darbe: Otun Parasını Veren, Meraya
Apartman Dikecek!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
30 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
yönetmelikle mera ve yaylaklar kentsel dönüşüm alanı ilan
edilerek imara açılıyor. Yönetmeliğe göre ‘ot bedeli’ ödeyen
firmalara mera ve yaylaklar kentsel dönüşüm projeleri için
tahsis edilebilecek. Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız
değişikliği hayvancılığa darbe olarak değerlendirirken
Sarıkeçililer Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran ise "Ot
bedelini biz ödeyelim, meraları inşaat şirketlerine değil bize
versinler" diye konuştu. (t24)

Hasankeyf’teki Tarihi Eserler Gizli
İhale ile Taşınıyor

Hasankeyf’te yapımı süren Ilısu Barajı nedeniyle bölgede
bulunan 650 yıllık Zeynel Beg Türbesi dahil 135 tarihi eser için
DSİ tarafından taşınma kararı aldığı iddia ediliyor. Hasankeyfi
Yaşatma Girişimi Sözcüsü olan Av. Kemal Üner tarihi
yapıların taşınmasının kanuna aykırı olduğunu söyledi.
(Sendika.Org)

Prof. Batur: Yıldız
Sarayı Devlet
Dairesine
Dönüştürülemez

Yıldız Sarayı üzerine yayınları olan Prof. Dr. Afife Batur, sarayın kültür mirası olduğunu belirterek
yüksek rütbeli konuklar için kullanılabileceğini ancak toptan bir devlet dairesine dönüştürülmesinin
kabul edilemez olduğunu belirtti. Prof. Dr. Afife Batur şöyle konuştu: “Yıldız Sarayı bir kültür mirasıdır.
Her bina yıpranır ve elbette restore edildikten sonra da kullanılmalıdır. Zaten saraydaki ana binalar da
restore edildi. Müze, sergi salonu olarak kullanılıyor. 4,5 tane binanın daha restorasyona ihtiyacı var.
Onlar da restore edilip kültürel etkinlikler için kullanılmalı. Ancak bir kültür mirasının devlet dairesine
dönüştürülmek istenmesini tarihe karşı büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Kültür mirasları
kültürel amaçlar için kullanılır; müze, sergi salonu, kültür toplantıları vb. gibi. Kimsenin oraya gidip
oturmaya, devlet yönetimi için kullanmaya hakkı yoktur. (Bianet)

http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/2015/20151104_cevre.pdf
http://sendika7.org/2015/11/hasankeyfteki-tarihi-eserler-gizli-ihale-ile-tasiniyor/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/yildiz-sarayi-gercegi-cumhurbaskanligi-istedigi-kuruma-tahsis-edebilir-1469330/
http://bianet.org/bianet/toplum/169079-prof-batur-yildiz-sarayi-devlet-dairesine-donusturulemez
http://t24.com.tr/haber/bakanliktan-hayvanciliga-agir-darbe-otun-parasini-veren-meraya-apartman-dikecek,315358
http://www.birgun.net/haber-detay/yildiz-sarayi-erdogan-a-sunulmak-uzere-restore-ediliyor-94582.html


Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

10 İşçinin Hayatını Kaybettiği
Torunlar AVM'de Soruşturma Kararı
İstanbul'da Torunlar AVM inşaatında meydana gelen
asansör kazasında 10 işçinin can vermesine ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı
Mehmet Tezel, İstanbul Grup Başkanı Zeki Kömürcü ve iki iş
müfettişi yardımcısı hakkındaki soruşturma izni verilmemesi
yönündeki karar Danıştay Birinci Dairesi tarafından kaldırıldı.
(Radikal - İsmail Saymaz)

Piyalepaşa İstanbul Projesinde
Mahalleli İsyan Ediyor

Hacıhüsrev’de inşa edilen konut ve alışveriş sokağı projesi
özel sektörün üstlendiği ‘en büyük kentsel dönüşüm’ projesi
olarak tanıtıldı. Mahalleli ise firmanın niyetinin kendilerini
buradan göndermek olduğunu söylüyor.İstanbul
Beyoğlu’nda Hacıhüsrev mahallesi sakinleri Polat Holding
tarafından inşasına başlanan lüks konut, rezidans ve
alışveriş sokağı projesine direniyor. 6306 sayılı Afet Yasası
kapsamında ‘riskli’ ilan edilen alanda inşa edilen Piyalepaşa
İstanbul, dün düzenlenen basın lansmanında “Türkiye’nin
özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel
dönüşüm projesi” olarak tanıtıldı. ‘Yerinde dönüşüm’ isteyen
mahalleli ise kendilerini yerlerinden edeceği gerekçesiyle
projeyi basın toplantısının düzenlendiği satış ofisi önünde
protesto etti. (BirGün - Olgu Kundakçı)

Enerji Bakanı: En Önemli Eksiğimiz
Nükleer Enerji

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yeni
Yerleşimler Yenilenen Şehirler" projesi kapsamında, 2016
yılında Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, İstanbul Başakşehir,
Çankırı, Hatay, Konya ve Adana'da 60 bin konut üretecek.
(Yapı.Com.Tr)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, 8.
Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada,
Türkiye'de yenilenebilir ve yerli kaynaklarla enerji çeşitliliğinin
sağlanması gerektiğini belirtti. Alabyoyun, "Çok önemli bir
eksiğimiz var; o da nükleer enerji. Nükleersiz bir Türkiye
gelecekte enerjisiz bir Türkiye demektir. İlk nükleer
santralimiz Akkuyu'da zannediyorum 2023'e kadar bir veya iki
reaktör devreye alınacak" dedi. (Yapı.Com.Tr)

TOKİ, 2016'da 60 Bin Konut
Üretecek

Yeni Havalimanı'nda Çalışmalar
Hız Kazandı

Yolcu kapasitesi itibarıyla dun̈yanın en buÿuk̈ havacılık merkezi
olacak Iṡtanbul Yeni Havalimanı Projesi'nde çalışmalar yoğun
tempoyla devam ediyor. Toplam 4 fazı bulunan projenin ilk faz
çalışmaları kapsamında zemin düzeltme, hafriyat ve üstyapı
inşaat çalışmaları sürüyor. Projede kurulan onlarca şantiyede
bin 800'ü aşkın hafriyat kamyonunun yoğun çalışmaları
görülürken, şantiye sahasında günlük 1 milyon 200 bin metre
küp toprak hareketi gerçekleştiriliyor. (Yapı.Com.Tr)

Seferihisar Yat Limanında Deniz
Doldurulacak!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
Seferihisar Ürkmez’de yapılması planlanan Yat Limanı için
çalışmalar başladı. Bakanlığın projesinde değişikliğe
gidildi. Halkın tepki gösterdiği kara tarafındaki dolgu alanı
azaltıldı fakat denizin doldurulmasına karar verildi. Limanın
kapasitesi ise 768’e çıktı. (Yapı.Com.Tr)

11 Termik Santral ve “Adana’yı
Bekleyen Büyük Felaket”
Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki 13 kilometrelik sahil şeridine
11 adet kömürlü termik santralin kurulması planlanıyor. Yedi
santralin ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onandı. Doğa katliamına karşı ses çıkarma çağrısında bulunan
Adana Çevre Platformu üyesi Yaşar Gökoğlu “Adana’yı büyük
bir felaket bekliyor” dedi. (Gaia Dergi)

http://www.yapi.com.tr/haberler/seferihisar-yat-limaninda-deniz-doldurulacak_138029.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/toki-2016da-60-bin-konut-uretecek_137834.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/enerji-bakani-en-onemli-eksigimiz-nukleer-enerji_137856.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/piyalepasa-istanbul-projesinde-mahalleli-isyan-ediyor_138084.html
https://gaiadergi.com/11-termik-santral-ve-adanayi-bekleyen-buyuk-felaket/
http://www.yapi.com.tr/haberler/yeni-havalimaninda-calismalar-hiz-kazandi_138041.html
http://www.radikal.com.tr/turkiye/10-iscinin-hayatini-kaybettigi-torunlar-avmde-sorusturma-karari-1472526/
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3. Havalimanında Kaza: İkisi Ağır
43 İşçi Yaralı
Meslek örgütlerinin ve yaşam savunucularının itirazlarına
rağmen İstanbul’da devam eden 3. havalimanı
şantiyesinde sabah saatlerinde iki servis aracı kaza yaptı.
Alt taşeron şirkete ait Orkun ve Ceta şirketlerinin servis
araçları çarpıştı. Kazada 2’si ağır 43 işçi yaralandı. Ağır
yaralı 2 işçinin durumu ise kritik. (Sendika.Org)

Trabzon Valisinden Al Haberi:
Körfez Yatırımcıları Burada Arap
Şehri Kuracak
Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Arap ülkelerinden kente
gelen ziyaretçi sayısının 300 binlere ulaştığını söyledi.
Vali Öz, “Körfez yatırımcıları burada bir Arap şehri
kurmayı planlıyor” dedi. Trabzon’un insanıyla, kültürüyle,
yaşam şekliyle Arap dünyasıyla pek çok ortak yönü
bulunmaktadır” diyen Trabzon Valisi Öz şöyle devam etti:
“Arap dünyasından ilimize yıllık 300 binlere ulaşan bir
ziyaretçi sayısı var. Bazı otellerde ve konaklama
yerlerinde bir yıl süreli kiralamalara varan talepler söz
konusudur. Bölgemize özellikle Körfez ülkelerinden ciddi
yatırım ve emlak talepleri gelmektedir. Körfez
ülkelerinden gelen yatırımcılar Arap şehri kurmak için
planlar yapıyorlar.” (Diken.Com.Tr)

Bakan Zeybekci’den Dev
Kampanya: 1 Milyon Dolara Ev
Alana Vatandaşlık Bedava

Ekonomist Süleyman Yaşar: ‘Konut Alana Vatandaşlık’ Planı Çıkmaz Sokak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, konut satışını artırmak için yabancılara vatandaşlık verilmesi önerisini değerlendiren
Taraf yazarı ekonomist Süleyman Yaşar, “Zeybekci’nin söylediği bu model çıkmaz sokak” dedi. Ülke kaynaklarının lüks
inşaatlara aktarılmasının doğru olmadığını savunan Yaşar, “Yabancıya konut satışını 10 milyar dolara çıkartmak için lüks
konuta daha fazla yatırım yapmak gerekecek. Unutmayın; lüks konut yapımı, ithalatı artıran bir üretim oluyor. Çünkü lüks
konutta kullanılan malzemeler ithal ediliyor. Tabii bu durum döviz giderini de artırıyor. Yani lüks konut getirdiği kadar
götürüyor. Türkiye’nin daha fazla ihracat dövizine ihtiyacı var. AKP, zaten lüks konut, ofis, AVM ve otomobile yatırım yaparak;
Türkiye’nin büyüme hızını yüzde 3’ün altına kadar düşürdü” diye konuştu. Yaşar sözlerine şöyle devam etti: “2013’te milli
gelir 822 milyar dolardı. 2015’te 705 milyar dolara düştü. Dolayısıyla Zeybekci’nin söylediği bu model çıkmaz sokak. Lüks
konuta kaynak ayırarak ve bunu zengin Ortadoğulu Araplara satarak büyümesi mümkün değil. Aksine Türkiye’nin, ihracatı
artırarak büyümesi gerekiyor." (Diken.Com.Tr)

Türkiye’nin yıllık yüzde 5 büyüme hedefine kendi iç
tasarruflarıyla ulaşamayacağını savunan Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, konut satışını artırmak için yabancılara
vatandaşlık verilmesi önerisini getirdi. (Diken.Com.Tr)

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Türkiye Sürdürülebilir Enerjide 76.
Oldu
Dünya Enerji Konseyi  tarafından hazırlanan, enerjide
sürdürülebilirliğin değerlendirildiği 2015 Trilemma
Endeksi'nde Türkiye, 130 ülke içinde geçen yıla göre 3 sıra
gerileyerek 76. sırada yer aldı. Türkiye'nin 3 sıra
gerilemesinin en önemli nedeninin dünyada petrol stoklarının
azalması olduğu bildirildi. Uluslararası danışmanlık firması
Olivier Wyman ortaklığıyla hazırlanan ve ülkelerin
sürdürülebilir enerji politikaları üretmedeki yeterliliklerine göre
hazırlanan 2015 Trilemma Endeksi'nde ilk 10'da İsviçre,
İsveç, Norveç, Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka,
Kanada, Fransa, Finlandiya ve Yeni Zelanda yer aldı.
(Dünya.Com)

Kaş-Kekova’da Sürdürülebilir
Turizme Güneş Enerjisi Desteği
WWF-Türkiye’nin, Kaş ve Kekova’da uzun yıllardır yürüttüğü
koruma çalışmalarına bir destek de Schneider Electric’ten
geldi. Schneider Electric, projeye güneş enerjisiyle çalışan
100 adet lamba hibe etti. WWF-Türkiye’nin, Kaş-Kekova Özel
Çevre Koruma Bölgesi’ndeki turizmciler ve kamu
kuruluşlarıyla birlikte çalışarak hayata geçirdiği ‘Kaş-Kekova
Sürdürülebilir Turizm Projesi’ne Schneider Electric,100 adet
güneş enerjisiyle çalışan lamba hibe ederek katkı verdi.
Güneş enerjisiyle aküsünü dolduran lambalar aynı zamanda
cep telefonu ve tablet bilgisayarları şarj edebiliyor. Elektriğe
erişimin olmadığı ortamlarda doğa koruma çalışmalarını
kolaylaştırıyor. Elektrik üretiminde iklim değişikliğine yol açan
seragazı emisyonlarına da neden olmuyor. (WWF Türkiye)

Bolu'da
Ekosistem
İmara Kurban
Ediliyor

Bolu Köroğlu Dağı Gelişim Bölgesi ilan edilen alanda Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı
dava devam ederken, idareler alanda yol yapım ve ağaç kıyımına başladı. Konu ile ilgili açıklama
yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Dava devam ederken
yaşanan ekosistem talanı, telafisi olmayan zararlar verecek Danıştay'a ek dilekçe ile bir kez daha
başvuru yaptık acele yürütmeyi durdurmalarını talep ettik" dedi.(Dünya.Com)

http://www.dunya.com/guncel/turkiye-surdurulebilir-enerjide-76-oldu-280696h.htm
http://www.diken.com.tr/bakan-zeybekciden-dev-kampanya-1-milyon-dolara-ev-alana-vatandaslik-bedava/
http://www.diken.com.tr/ekonomist-suleyman-yasar-konut-alana-vatandaslik-plani-cikmaz-sokak/
http://www.wwf.org.tr/?4680
http://www.diken.com.tr/trabzon-valisinden-al-haberi-korfez-yatirimcilari-burada-arap-sehri-kuracak/
http://www.arkitera.com/haber/25667/boluda-ekosistem-imara-kurban-ediliyor
http://sendika7.org/2015/11/3-havalimaninda-kaza-2si-agir-43-yarali/


2006 yılında Termik Santral girişimini geri püskürten
Saray, bu defa termik santralden daha büyük bir tehditle
karşı karşıya. Edirköy Mahallesi’ne ‘Linyitten Gazlaştırma
Yoluyla Elektrik Üreten Santral’ kurmak için çalışmalarına
başlayan Bersey Firması, kurum görüşleri kapsamında
Saray Belediyesi’nden görüş istedi. Saray Doğayı
Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Demet Karpat
Erol, Edirköy’e kurulmak istenen santralin Termik
Santral’den iki misli karbondioksit gazı açığa çıkaracağını
ve su kaynakları için büyük bir tehdit oluşturacağını
belirterek, 2006 yılında olduğu gibi zor bir sürecin daha
Saray’ı beklediğini söyledi. (Gazete Saray)

İzmit Körfezi'ni Kaybedebiliriz!

Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Türkiye Sualtı Sporları
Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu Başkanı Tahsin
Ceylan, İzmit Körfezi'nde meydana gelen toplu balık
ölümlerini belgelemek ve kayıt altına almak amacıyla
körfeze daldı. Fotoğraflar çarpıcı gerkçeği ortaya koydu.
Balıklar ölüyor... Bir süredir körfezde yaşanan balık
ölümleri nedeniyle Tahsin Ceylan ve Değirmendere
Sualtı (DESSAT) ekibi İzmit Körfezi’ne daldı. Körfez’deki
balık ölümlerini toplu katliama benzeten Ceylan,
araştırmaları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bentik
alanda (dibe bağımlı) yaşayan balık faunası büyük
ölçüde ölmüş. Özellikle büyük balıklarda ölüm oranı daha
yüksek. Bunlar arasında tiryaki balığı, iskorpit, gobi, kikla
ilk sırada.! (Radikal - Serkan Ocak)

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Saray’ı ‘Gaza’ Boğacaklar!

Meralar Ranta Hayvanlar GDO’ya
Kurban

Biyogüvenlik Kurulu 8 ayrı kararla 6 GDO’lu mısır çeşidi ile 2
GDO’lu soya çeşidinin ülkeye getirilmesini onayladı. Beyaz
Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği’nin (BESD-BİR)
başvurusu üzerine alınan karar önceki gün Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kurul, daha önce de 16
Temmuz’da 3 GDO’lu mısır ve 2 GDO’lu soya çeşidinin
ithalatına izin vermişti. Konuyla ilgili konuşan CHP’li vekil
Orhan Sarıbal, “GDO’lu ürünleri ithal etmek yerine ülkemizde
GDO’suz ürünlerin üretimi teşvik edilmelidir. Ülkemizin
kaynakları yabancı tarım şirketlerine değil; kendi
çiftçilerimize aktarılmalıdır’’ dedi. (BirGün - Neslihan
Karataş)

Meralar Betonlaşıyor
‘Ot parasını öde, meraya gökdelen dik’ düzenlemesine Ziraat
Mühendisleri Odası’ndan sert tepki... Seçimlerin hemen
öncesinde 30 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete’de,
yayımlanarak yürürlüğe giren “Mera Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” konusundaki tartışma sürüyor.
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden
Güngör, yönetmelikte yapılan değişiklikle kalitesine
bakılmaksızın tüm mera, yaylak ve kışlakların betonlaşma
riskine açık hale geldiğini belirterek, “Yapılan değişikliğin
kanuni düzenlemeye dayanması, hukuksal mücadele
yürütmemizi engellemektedir” dedi. (Kuzey Ormanları
Savunması)

Tarihi Sit Alanına Taş Ocağı

Antalya’nın Akseki ilçesinde bir taş ocağı firmasına
ruhsatlandırılan 99.8 hektarlık alanın önemli bölümünde
tarihi kalıntılara rastlanınca sit alanı ilan edildi. Köylüler
bölgede taş ocağının faaliyetine devam etmesine tepki
gösterdi. Akseki- İbradı yolu üzerinde, Emiraşıklar-
Bucakkışla mahalleleri sınırlarını kapsayan 99.8 hektar
alanda 2012 yılında taş ocağı için başvuru yapıldı. Ancak
alan Akseki-İbradı karayolunun bitişiğinde olduğu için
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün itirazı üzerine başvuru
kabul edilmedi. Yola açık konumdaysa en az 300 metre,
kapalı konumdaysa en az 150 metre uzak olması gerektiği
şartlarını taşımadığı için taşocağına izin verilmedi. Akseki-
İbradı arasında yeni bir karayolu yapılması üzerine bu yıl
yapılan başvuru üzerine bu kez izin alındı. Firma temmuz
ayında bölgeye şantiye kurup faaliyete başladı. (Evrensel)

Sayıştay'dan İztuzu Raporu

Sayıştay, Muğla'da doğal SİT ve özel çevre koruma
bölgelerindeki yerlerin, mevzuata aykırı şekilde ihale
edildiğini tespit etti. Sayıştay, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın 2014 yılındaki faaliyetlerine ilişkin denetim
raporunda, ona bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla
Valiliği'ne bağlı olan Muğla'ya Hizmet Vakfı'nın yüzde 50'şer
hisse ortaklığıyla kurulan MUÇEV'e verilen ihaleleri
mevzuata aykırı buldu. MUÇEV son olarak, Ortaca ilçesi
Dalyan Mahallesi'nde, caretta caretta cinsi deniz
kaplumbağalarının dünyadaki en önemli üreme alanlarından
olan İztuzu sahilinde günübirlik tesislerin işletme hakkını,
İngiliz ortaklı DALÇEV şirketine vermesiyle gündeme gelmiş,
çevrecilerin tepkisini çekmişti. (Yapı.Com.Tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/sayistaydan-iztuzu-raporu_137875.html
http://www.evrensel.net/haber/264663/tarihi-sit-alanina-tas-ocagi
http://gazetesaray.com/sarayi-gaza-bogacaklar.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/10/meralar-betonlasiyor/
http://www.radikal.com.tr/cevre/izmit-korfezini-kaybedebiliriz-1467448/
http://www.birgun.net/haber-detay/meralar-ranta-hayvanlar-gdo-ya-kurban-94486.html


Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, ev almak veya
konut yatırımı yapmak isteyen vatandaşların kısa süre
içerisinde harekete geçmesi gerektiğini, 2 aylık süreçte
kayıplarını telafi etmeyi amaçlayan sektörün 2016'ya
zamla gireceğini belirtiyor. (Vatan)

21. Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir
Büyük İlgi Gördü

Geçen hafta İzmir'in yeni fuar alanı Fuarizmir'de
düzenlenen fuara, sektör profesyonelleri yoğun ilgi
gösterdi. YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen, Türk yapı
sektörünün Ege ve Akdeniz bölgesini kapsayan 21. Yapı
Fuarı – Turkeybuild İzmir, geçen hafta 19.500 m2'lik
alanda 350'yi aşkın katılımcı firmanın binlerce ürün
çeşidini 30.195 ziyaretçiyle buluşturdu. (Arkitera)

"Döviz Kurundaki Artış Henüz Ev
Fiyatlarına Yansımadı"

           Emlak Piyasası Haberleri

Konut Satışlarında Yeni Bir
Yükseliş Dalgası Bekleniyor

Değerleme sektörünün önemli kuruluşlarından EVA
Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş., ’Periskop
Analiz’in Ekim ayı raporunu açıkladı. Rapora göre Eylül ayı
itibariyle son bir yıllık süreçte, konut kredisindeki kümülatif
değişim yüzde 18 artış gösterdi. Elde edilen yeni veriye
göre geçen yılın aynı döneminde yüzde 13 büyüyen konut
kredileri, bu yıl yüzde 18 büyüdü. Raporda, konut
kredisindeki değişim itibariyle kredi miktarının önümüzdeki
aylarda belli ölçülerde hareketleneceği öngörüldü.
(Yapı.Com.Tr)

İnşaat Malzemelerinde İhracat Hedefi Arttı
Türkiye'nin iç piyasa hacmi 50 milyar doları aşan inşaat malzemelerinde, yılın ilk yedi ayında 18.87 milyar dolara
ulaşan ihracatta 25 milyar dolar hedefleniyor. Dünya inşaat malzemeleri üreticileri, Paris Batimat Fuarı'nda bir araya
geldi. DHA'nın haberine göre, Uluslararası medya kuruluşu Global Connection'ın, Le Figaro ile birlikte Paris Batimat
Fuarı'na özel olarak hazırladığı gazetede, yatırım için Türkiye'yi seçen firmalar masaya yatırıldı. Başta Fransa olmak
üzere dünyanın önde gelen inşaat malzemesi üreticisi firmaların, Türkiye piyasasına yönelik ilgileri konu edildi.
(Yapı.Com.Tr)

Başkan Ali Kılıç’tan Maltepelilere
Üç Müjde

Geleneksel hale gelen muhtarlar buluşmasında bir
konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
vatandaşlara müjde vererek, “Vatandaşlarımızdan gelen
talepleri göz ardı etmedik. Bu kapsamda Yalçın Kızılay
Spor Kompleksi, Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi
ve Mavi Tenis Spor Kulübü’nü belediye bünyesine alarak,
vatandaşlara daha uygun ve kaliteli bir hizmet sunacağız”
dedi. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Beşiktaş’tan Hakkari’ye Kardeşlik
Köprüsü

Beşiktaş Belediyesi, pazartesi günü çok anlamlı bir
etkinliğe imza atacak. Siyasi parti temsilcileri ve Kardeş
belediye Hakkari’den gelen heyetin de katılımıyla
Beşiktaş’ta bulunan Barış Sokağı’na Kürtçe’de barış
anlamına gelen “Aşiti” ismi de eklenecek. Sokağın adı
bundan böyle barış-Aşiti sokağı olacak. (İHA - Hürriyet
Yerel Gündem)

           Yerel Yönetimler

Küçükçekmece
Gölü Atık
Sulardan
Kurtarıldı

Küçükçekmece Gölü, kolektörler ve arıtma sistemleriyle temizlenerek, atık suların göle girişi
sıfıra indirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi tarafından atık
sudan temizlenerek, gölün kirlenmesinin önüne geçildi. Konuyla ilgili konuşan Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Küçükçekmece su sporlarının da merkezi olacak.
Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki göl kıyıları, İstanbullu her yaş vatandaşın kullanımı için bir
gezi ve spor alanı durumunda bulunuyor. Göl kenarı Küçükçekmece Belediyemiz tarafından da
kullanılıyor. Açık hava konserleri, şenlikler ve festivallere gibi birçok etkinliğe ev sahipliği
yapıyor. Ayrıca Küçükçekmece Gölü’nde her yıl Dragon Boat ve kürek yarışları da
düzenleniyor. Bu nedenle başta İstanbul Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere halkımız için
son derece önemli olan Küçükçekmece Gölü’nü atık su sebebiyle kirlenmesini önleyerek, balık
tutulabilecek temizlikte olması için çalışıyoruz” dedi. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/kucukcekmece-golu-atik-sulardan-kurtarildi_196250
http://www.yapi.com.tr/haberler/konut-satislarinda-yeni-bir-yukselis-dalgasi-bekleniyor_138033.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/besiktas-tan-hakkari-ye-kardeslik-koprusu_196555
http://www.yapi.com.tr/haberler/doviz-kurundaki-artis-henuz-ev-fiyatlarina-yansimadi_138101.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/baskan-ali-kilic-tan-maltepelilere-uc-mujde_197674
http://www.yapi.com.tr/haberler/insaat-malzemelerinde-ihracat-hedefi-artti_137885.html
http://www.arkitera.com/haber/25676/21-yapi-fuari-%E2%80%93-turkeybuild-izmir-buyuk-ilgi-gordu


Koleksiyonerliğini Mustafa Özkan’ın yaptığı, Pendik
Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen, ‘Gramofon
Radyo ve Nadir Taş Plaklar Sergisi’nin açılışı
gerçekleştirildi. Dünyanın ilk taş plağının ve yakın
tarihten birçok gramofon ve radyonun bulunduğu
serginin açılış töreni Pendik Belediye Başkanı Dr.
Kenan Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Şahin
burada yaptığı konuşmada, serginin genç nesiller için
önemine dikkat çekti. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Kartal Belediyesi tarafından, bir vakıf üniversitesi işbirliği ile
Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz
şeker ve kilo ölçümü yapıldı. Dünya Diyabet Günü
dolayısıyla Kartal Belediye binasının önüne kurulan
çadırda, uzman diyetisyen doktorlar ve profesyonel sağlık
personelleri tarafından vatandaşların şeker ve kilo ölçümü
gerçekleştirildi. Ölçüm sonunda, şeker hastalığı teşhisi
konulan vatandaşlar uzman doktorlara yönlendirilirken,
hastalığı taşıyan ya da risk grubunda bulunan vatandaşlara
ise uzman diyetisyen tavsiyelerde bulundu. (İHA - Hürriyet
Yerel Gündem)

Gramofon Radyo Ve Nadir Taş
Plaklar Sergisi Pendik’te
Sanatseverlerle Buluştu

Beylikdüzü’nde İstihdama “Engel”
Yok

Beylikdüzü Belediyesi, İŞKUR desteğini de yanına alarak
ilçedeki engelli vatandaşların istihdamı için “İstihdamda
Engel Tanımıyoruz” diyerek önemli bir çalışmaya imza attı.
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve bir gün süren “Beylikdüzü
Engelsiz İstihdam Fuarı” ilçedeki firmalarda birçok
vatandaşa iş bulma imkanı sağladı. Geçen yıl birçok kişin
iş bulmasını sağlayan fuarda bu yıl da 55 kişi iş sahibi
oldu. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

          Yerel Yönetimler

Küçükçekmece Hizmet Binası’na
Uluslararası ‘’Breeam Sertifikası’’

Küçükçekmece Belediyesi, Avrupa’da sürdürülebilirlik
konusunda saygın bir kuruluş olan ve tüm dünyada
çevre dostu binaları belgeleyen İngiltere merkezli Bina
Araştırma Kuruluşu (BRE) tarafından yetkilendirilmiş
olan BREEAM - Very Good (Çok İyi) sertifikası almaya
hak kazandı. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Yanlış Yere ve Zamansız Çöp Atanlar
Whatsapp İle İhbar Edilecek

Gelişen teknolojiye ayak uyduran Gaziosmanpaşa
Belediyesi, uygunsuz çöp atma konusunda WhatsApp
üzerinden ihbar hattı oluşturdu. Vatandaşlar zamansız ve
yanlış yere çöp atılmasını fotoğraf çekerek ihbar hattına
bildirebilecek. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Kartal Belediyesi, köylülerin ürünlerini doğrudan
vatandaşlara satabileceği “Üretici Köylü Pazarı”nı
hizmete açtı. Kartal Belediyesi tarafından, Nar Toplumsal
Güç Derneği ile işbirliği kapsamında Kartal Ekolojik
Pazar Alanı’nda “Üretici Köylü Pazarı” açıldı. Başkan Öz,
“Köyde yaşayanların köyde kalabilmelerini sağlamak ve
o köylüyü ürettiğinin fazlasını değerlendirebilmek çok
önemlidir. Bugün burada bu manzara ile Cumhuriyeti
kuranlar arasında bu kadar güzel bir benzerlik olabilir
mi? Onun için bu arkadaşlara bir teşekkür edelim”
şeklinde konuştu. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Üreten Köylüler, Ürünlerini Bu
Pazarda Satacak

Kartal Belediyesi’nden Vatandaşlara
Ücretsiz Şeker Ve Kilo Ölçümü

Süryani Yemekleri Bakırköy’de
Tanıtıldı
Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çok Kültürlü
Mutfak Hazinemiz’ etkinliği kapsamında Süryani yemekleri,
ustaları tarafından katılımcılara tanıtıldı. Bakırköy Belediyesi
Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşların değişik
yörelerin yemeklerini tanıması ve öğrenmesi için organize
ettiği ‘Çok Kültürlü Mutfak Hazinemiz’ etkinliği Yeşilköy
Sanat Evi ve Kent Müzesi’nde başladı. Her hafta Salı günü
farklı bir yörenin lezzetinin tanıtılacağı etkinlikte ilk hafta
Mardin yöresinde ki Süryanilere ait tatlar tanıtıldı. (İHA -
Hürriyet Yerel Gündem)

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/beylikduzu-nde-istihdama-engel-yok_195864
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/yanlis-yere-ve-zamansiz-cop-atanlar-whatsapp-il_191876
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http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/gramofon-radyo-ve-nadir-tas-plaklar-sergisi-pen_196190


Üsküdar Belediyesi, eski ahşap seçim sandıklarını
saksıya dönüştürerek ilçenin faklı noktalarına yerleştirdi.
Üsküdar Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına
yerleştirilen, kullanılabilir durumda olan ahşap
sandıklara rengarenk çiçekler ekilirken, kullanılmayacak
durumda olan sandıklar ihtiyaç sahipleri için yakacak
olarak dönüştürüldü. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Beşiktaş Belediyesi’nden
Seçmenlere Taksi Hizmeti

Beşiktaş Belediyesi 1 Kasım Genel Seçimlerinde oy
kullanmaya gitmekte sıkıntı yaşayan yurttaşlar için ücretsiz
taksi hizmeti sağladı. Ulaşımda sıkıntı yaşayan, evden
çıkamayan ve engelli vatandaşların daha kolay ulaşımını
sağlamak için ücretsiz , ‘Dost Eller Taksisi’ gün boyunca
vatandaşların hizmetindeydi. (İHA - Hürriyet Yerel Gündem)

Üsküdar’da Eski Seçim Sandıkları
Çiçek Açtı

Kadıköy'de İnşaat Denetimleri
Aralıksız Sürüyor
Kadıköy Belediyesi, kentsel dönüşümün yoğun olarak
yaşandığı ilçede inşaat kaynaklı yaşanabilecek gürültü, çevre
kirliliğini sıkı denetimlerle en aza indirmeye çalışıyor. Kadıköy
Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre ve Zabıta Müdürlükleri üç koldan
inşaat denetimlerini sürdürüyor.İnşaatlarda iş sağlığı güvenliği,
projelerin kontrolü de özellikle dikkat edilenler arasında.
(Gazete Kadıköy)

           Yerel Yönetimler

Fikirtepe: Hayaller ve Gerçekler

Fikirtepe’nin dönüşümü, İstanbul Fotoğraf ve Sinema
Amatörleri Derneği (İFSAK)’ın belgesel fotoğraf
projesine konu oldu. Üç yıl boyunca bu hüzünlü
değişimi fotoğraflayan Murat Şensu ve Metin
Ofluoğlu, Fikirtepe’nin 3 yıl içinde geçirdiği değişimi
belgelemek için 2012 yılının kış aylarından 2015 yılının
yaz aylarına kadar bölgede fotoğraf çekti. “Sürgünde
Yeni Perde” adını verdikleri projenin editörlüğünü ise
usta fotoğrafçı Altan Bal üstlendi. (Gazete Kadıköy)

Topbaş, Tarikata 28 Milyon Liraya 65
Tuvalet Yaptırıyor

Kadıköy Belediyesi ile Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
arasında Kadıköy’ün tanıtımının
desteklenmesine yönelik sanat ve
tasarım çalışmaları işbirliği protokolü
imzalandı. Protokol törenine Kadıköy
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı
Ülkü Koçar, Marmara Üniversitesi
Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi GSF
Dekanı Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın, Dekan
Yardımcısı Doç. Emre İkizler ve Kadıköy
Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü
Mukadder Çetiz katıldı. (Gazete Kadıköy)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy’deki Rıhtım
Meydanı bölgesinde halk ve esnafın tepkiyle yaklaştığı bir
tuvalet inşaatı başlattı. İlk adımı Kadıköy’de başlayan
tuvaletlerin tamamı 65 adet olacak. Mayıs ayında İBB’nin açtığı
ihaleye tek başına giren Erak Dizayn Proje Geliştirme Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi 27 milyon 998 bin 700 TL ile ihaleyi aldı.
Şirketin sahibi olan Mehmet Akif Hut, Nakşibendi Tarikatı’na
bağlı olan Kemal Efendi Vakfı Genel Başkanı olarak görev
yapıyor. (Sözcü)

Kadıköy’ü Düşünüp
Tasarlayacaklar

Gazhane, Gaz Değil Sanat Üretecek

İstanbul’un en değerli tarihi endüstriyel miraslarından Hasanpaşa Gazhanesi,
gelecek yaz aylarında bir kültür merkezi haline gelmeye hazırlanıyor.

Hasanpaşa Gazhanesi’ndeki çalışmaların yaklaşık yedi ay sonra tamamlanması
öngörülüyor. 32 dönümlük bu alanda, enerji müzesi, çocuk bilgilendirme evi,

tiyatro, çocuk tiyatrosu, İsmek kursları, kütüphane, sergi alanı, pazar yeri
(Ortaköy gibi), kafeterya, restoran ve yer altı otopark gibi yapılar yer

alacak. (Gazete Kadıköy)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=7728
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 23
milyon euro sözleşme bedelli İleri Biyolojik Arıtma
Tesisi’nin yüzde 97’si tamamlandı. Tesis enerji ihtiyacını
metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek
karşılayacak. (Gaia Dergi)

Metan Gazı Enerjiye Dönüşüp
Dicle Nehri’ni Temizleyecek

         Yerel Yönetimler

Sarıyer Belediyesi, Ağaoğlu 1453
Projesini Durdurduğunu Açıkladı

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

Kent ulaşımında çalışan yeni otobüslere kadın şoförler
uygulamasını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 5 kadın
şoför ile ulaşımda kent halkına hizmet veriyor. Sabah erken
saatlerinde mesai başı yapan kadın şoförler akşam mesai
bitimine kadar çalışıyor. 4’ü Van’da biri de Erciş’te olan kadın
şoförler şimdiden kent halkının gönlüne taht kurdu. Renkli
görüntülere sahne olan otobüs yolculuğunda kimi yurttaşlar
durum karşısında şaşırırken kimileri ise mutluluklarını dile
getirdi. Yıllarca erkek şoförlerin ulaşımda hizmet verdiğini
belirten yurttaşlar, yeni uygulamanın ulaşımda bir devrim
olduğunu ve kadın şoförler ile yolculuğun artık daha keyifli ve
güzel olduğunu söylediler. (Van Belediyesi)

Van Büyükşehir Belediyesi’nin
Kadın Şoförleri Direksiyon Başına
Geçti

Yeşil Tramvay Geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak tramvay hattı ray
döşeme çalışmalarına yarın, Hava Eğitim Komutanlığı
önünden başlıyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın kara ve
deniz tarafında olmak üzere yola 4. şerit olarak
projelendirilen Konak tramvayı, çim zemin üzerinde
ilerleyecek. (Yapı.Com.Tr)

İZBAN'dan Tarihi Rekor
İzmir'in Kuzey - Güney aksında 5 yıldır vatandaşlara raylı
toplu taşıma alternatifi sunan İZBAN, tüm zamanların en
fazla yolcu taşıma kapasitesine ulaştı. İZBAN, Ekim ayını
7 milyon 520 bin 731 biletli yolcu taşıyarak tamamladı.
Yasal olarak ücretsiz taşıdığı yolcularla birlikte bu
dönemde 7 milyon 768 bin 561'e ulaşan İzmir Banliyö
Sistemi'nde daha önce bir ayda en fazla yolcu, Mayıs
2015'te taşınmış ve 7 milyon 391 bin 130 rakamına
ulaşılmıştı. (Yapı.Com.Tr)

Kadir Topbaş'tan Bilal'e Bir Kıyak
Daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yurt olarak kullanılmak
üzere TÜRGEV'e 6 bina daha tahsis etti. TÜRGEV'in
yanı sıra Ensar Vakfı'na 7, Aziz Mahmud Hüdayi
Vakfı'na 4, Asitane Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'na 1 ve
İstanbul Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı'na 1 olmak üzere
toplam 19 binanın bedelsiz olarak tahsisi yapıldı.
(Cumhuriyet)

Ali Ağaoğlu’nun Fatih Ormanı’nın yanıbaşındaki kamu
arazisi üzerine yapmaya çalıştığı 1453 projesi, Sarıyer
Belediyesi tarafından durduruldu. İstanbul’a en yakın
oksijen kaynağı olan ormanların önüne dikilen inşaat,
her türlü hukuksuzluğa rağmen devam
etmekteydi. Kent/ekoloji aktivisti ve makale yazarı
Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın Açık Radyo’da hazırladığı
Kentin Tozu programının 13 Kasım tarihli bölümünde,
belediye yetkilileri, Fatih Ormanı’nın yanıbaşında süren
projenin durdurulduğunu açıkladı. (KOS Medya)

İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan
Belediye Projelerine Destek

Adana’nın MHP’li Başkanı ‘Rakı
Yasağı’na Karşı Çıktı: Özel Hayatı
Kısıtlayamayız

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin
Sözlü, vali Mustafa Büyük’ün açıklamasının aksine
‘Dünya Rakı Festivali‘nin yasaklanamayacağını ve
kişisel hürriyetlerin söz konusu olduğunu söyledi.
(Diken.Com.Tr)

Beylikdüzü Belediyesi'nden
Fizyoterapi Hizmeti
Sağlık hizmetlerine önem veren ve bu konuda birçok yeniliği
ilçeye kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, fizyoterapi hizmeti
vermeye başladı. Fizyoterapi hizmetiyle, evinden çıkamayacak
derecede rahatsız veya engelli olan vatandaşların, ortopedik
ve nörolojik kökenli tüm bozukluklarına yönelik standart tedavi
protokolleri uygulanıyor. (Beylikdüzü Belediyesi Web Sitesi)

http://www.yapi.com.tr/haberler/yesil-tramvay-geliyor_138120.html
https://gaiadergi.com/metan-gazi-enerjiye-donusup-dicle-nehrini-temizleyecek/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/416213/Kadir_Topbas_tan_Bilal_e_bir_kiyak_daha.html
http://www.diken.com.tr/adananin-mhpli-baskani-raki-yasagina-karsi-cikti-ozel-hayati-kisitlayamayiz/
http://www.yapi.com.tr/haberler/izbandan-tarihi-rekor_137871.html
http://www.maltepe.bel.tr/haber/istanbul-kalkinma-ajansindan-belediye-projelerine/1013/34799
http://beylikduzubelediyesi.tv/v/LAC74xrd9Nc
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/13/sariyer-belediyesi-agaoglu-1453-projesini-durdurdugunu-acikladi/
http://www.van.bel.tr/tr/i/B%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_Belediyesi_nin_kad%C4%B1n_%C5%9Fof%C3%B6rleri_direksiyon_ba%C5%9F%C4%B1na_ge%C3%A7ti


Zeynel Bey Türbesi Taşınacak

Ilısu Barajı suları altında kalacak tarihi Hasankeyf'teki
Zeynel Bey Türbesi'nin "treyler sistemleri" ile Yeni
Kültürel Park Alanı'na taşınması planlanıyor. (Arkitera)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak "Kentsel
Tasarım Projelerinin Hazırlanmasına ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönerge" yürürlüğe girdi. Yönerge ile kentsel tasarım
projeleri ile üçüncü boyutun da dikkate alındığı; kimlikli;
çevreye duyarlı; engelsiz, yaşam kalitesi, enerji verimliliği,
estetik ve görsel değeri yüksek Kimlikli ve Yaşanabilir Kentler
oluşturulması planlanıyor. Yönerge kapsamında hazırlanacak
kentsel tasarım projeleri ile kentlerin özgün tarihi mimarisini ve
kimliğini ön plana çıkaracak tasarım standartları belirlenecek.
İnsan odaklı, erişilebilir kentsel mekânlar tasarlanacak. İklim
duyarlı enerji verimliliğini gözeten kentsel tasarım projeleri
hazırlanacak. Kentsel tasarım ve planlama bir bütün olarak ele
alınarak yeni yaşam mekânları oluşturulacak. Mekana ilişkin
kentsel teknik altyapıya ilişkin değerlendirmeler yapılarak
kentsel yapı ve yaşam kalite riski azaltılacak. (Arkitera)

ÇŞB Kentsel Tasarım Yönergesini
Hazırladı

             Kent, Tasarım ve Planlama

Çocukların Tasarımıyla İstanbul!

"Kentimi Tanıyorum, Kendimi Tanıyorum" atölyesinde
şehirler, çocukların gözüyle yeniden tasarlandı. Kent ve
Çocuk ile Pavlov's Partner işbirliğiyle düzenlenen "Kentimi
Tanıyorum, Kendimi Tanıyorum" atölyesi 8 Kasım Pazar
günü yapıldı. 2 saat süren atölyenin ilk 40 dakikasında
katılımcılar, Kevin Lynch metodolojisine göre kentin 5
temel fiziksel bileşeninin anlatıldığı (yollar, odak noktaları,
nirengiler, sınırlar, bölgeler) dersi dinlediler. Sonrasında
İstanbul'un Tarihi Yarımada ve Galata bölgelerini
kapsayan haritada bu alanı yeniden tasarladılar.
Çocukların hazırladığı İstanbul tasarımında ormanlık
alanlarla çevrelenmiş yollar, köprüler, geniş park ve
eğlence alanları, oldukça yüksek deniz kulesi, her
durağında bir eğlence-dinlence merkezi düşünülmüş tren
yolları ve piramit şeklinde tasarlanmış havalimanı öne
çıktı. (Arkitera)

Sign of the City Awards'a Tepki
Yağıyor
Hürriyet tarafından dağıtılan gayrimenkul ödülleri Sign of the
City Awards üzerine akademik çevrelerden de tepki
geldi. Hürriyet tarafından organize edilen, bu yıl ikinci kez
düzenlenen ve geçtiğimiz hafta ödülleri dağıtılan Sign of the
City Awards'ı İleri Haber sayfasında sert bir dille eleştirdi. "Tur̈k
inşaat ve gayrimenkul sektörun̈u ̈uluslararası normlara
taşımak ve sektöru ̈en iyiye teşvik etmek" amacıyla
düzenlendiği belirtilen ödüllerin jürisinde Türkiye'nin önemli
mimarlık okullarından profesörlerin de yer alması akademik
çevrelerde rahatsızlığa yol açtı. Jüri başkanlığında MSGSÜ
Mimarlık Fakültesi Dekanı Güzin Konuk'un yer alması da
akademik çevrelerde tepkiyle karşılandı. (Arkitera)

Karadeniz Yine Sele ‘Teslim’:
Borçka’da Üç Yaşındaki Zümra
Durmuş Hayatını Kaybetti

Sekiz kişinin hayatını kaybettiği Artvin’in Hopa ilçesindeki
selin üzerinden çok geçmeden, dört bir yanı HES’lerle dolu
Karadeniz’deh yeni sel ve heyelan haberleri geliyor. Rize’de
yoğun yağışlar derelerin taşmasına neden olurken, Artvin’in
Borçka ilçesinde meydana gelen heyelanda üç yaşında bir
çocuk hayatını kaybetti. (Diken.Com.Tr)

492 Yıllık Köprü Kurtarılacak
İstanbul’un Kadıköy ilçesinin en eski tarihi yapılarından biri olan ve yıllardır kaderine
terk edilmiş halde ayakta duran 492 yıllık Bostancıbaşı Köprüsü (Bostancı Köprüsü),
Kadıköy Belediyesi tarafından restorasyona alınacak. Halk arasında ‘Çamaşırcı Deresi’
olarak bilinen Bostancı Deresi üzerinde bulunan tarihi eser, son olarak 1987’de
onarılmış ancak çevredeki dükkanlara yer kazandırmak amacıyla köprünün her iki yan
gözü doldurulmuş ve zemin yükseltilmişti. Bu çalışmalar nedeniyle tarihi eserin orjinali
büyük zarar görürken, yıllar içerisinde ortaya çıkan manzara ve tahribat ise duyarlı
vatandaşların tepkisine neden oldu. Bakımsızlık ve ihmal nedeniyle adeta ayakta
durmakta güçlük çeken tarihi köprünün durumuna kayıtsız kalmayan Kadıköy
Belediyesi ise tarihi mirasın kurtarılması için gerekli girişimlere başladı. (Milliyet)

http://www.arkitera.com/haber/25685/cocuklarin-tasarimiyla-istanbul
http://www.arkitera.com/haber/25632/zeynel-bey-turbesi-tasinacak
http://www.diken.com.tr/karadeniz-yine-sele-teslim-borckada-uc-yasindaki-cocuk-heyelanda-hayatini-kaybetti/
http://www.arkitera.com/haber/25678/sign-of-the-city-awardsa-tepki-yagiyor
http://www.yapi.com.tr/haberler/492-yillik-kopru-kurtarilacak_138073.html
http://www.arkitera.com/haber/25672/csb-kentsel-tasarim-yonergesini-hazirlandi


İstiklal Caddesi Yenileniyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı bütçesi 16
milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. Bütçede aslan
payı yüzde 44 ile ulaşım hizmetlerinin oldu. 2016 Yılı
Yatırım ve Hizmet Programı için hazırlanan kitapta,
Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü'nün yatırımları arasında,
15 milyon lira bütçe ile Beyoğlu İstiklal Caddesi ve
Tramvay Hattı Uygulama Projesi (İstiklal Caddesi ve
Galeri Sistemi) dikkat çekiyor. Metro hatlarının yanı sıra
HavaRay ve Teleferik hizmetlerinin geniş yer tuttuğu
bütçede en dikkat çeken yatırım, Mecidiyeköy-
Zincirlikuyu-Altunizade-Çamlıca teleferik hattı. Çok
sayıda zeminaltı otopark projesinin yer aldığı bütçede,
Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi,
Dolmabahçe-Fulya Karayolu Tüneli, Fulya-Levazım
Karayolu Tüneli, Levazım-Armutlu Karayolu Tüneli gibi
projelerin yapılması planlanıyor. Öte yandan, Kadıköy
Fikirtepe Mahallesi imar ve ulaşım yolları projesine yer
verilen bütçede, Beşiktaş Meydan düzenlemesi,
Beykoz Paşabahçe-Çubuklu sahil bandı projesi de
yapılacaklar arasında yer alıyor. (Yapı.Com.Tr)

Bisiklet düzenlemesinin detayları belli oldu. Buna göre
vatandaş metroya, vapura bisikletle binecek, trafik
yumuşayacak, gaz emisyonu düşecek ve park yeri
bulma sorunu azalacak.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Mustafa Öztürk, “Gemiler gibi taşıma araçları,
metro gibi veya belediye otobüsü gibi araçlar belli
kapasiteye kadar bisikleti aracın içine ya da dışına
yapılacak düzeneğe göre alıyor. Otobüsün önünde ve
arkasında bisiklet park yeri olacak. Vapurda ve
metroda benzer sistemler devreye girecek. Trafikte bir
miktar yumuşama olacak. Otopark sorununda da bir
rahatlama sağlayacak” dedi. Yönetmeliği tüm
belediyelere gönderdiklerini belirten Öztürk, şunları
söyledi: “Kopenhag’da taşımacılığın yüzde 47’si
bisikletle yapılıyor. Yüzde 57’yi planlıyor şu anda.
Paris’te metrodan inersin, indiği zaman insanlar
bisikletle evine gider. Hedefimiz, 5 yıl içinde belediyeler
bu altyapıyı kurmaya başlasın. Önce büyükşehir
belediyelerimizle. Özellikle düz olan yerlerde bu
önemli. Yüzde 5’i 3 sene içinde, yüzde 10’u 7 sene
içinde gibi kalemlerle motorlu araçlarla taşıma ağını
minimize edecek ve bisikletle taşımayı sağlayıcı
mekanizma oluşturalım diyoruz. (Milliyet)

Detayları Belli Oldu

             Kent, Tasarım ve Planlama

Mimarlar İBB'yi Suçlu Buldu

Dönemin ünlü mimarlarından Vedat Tek tarafından, 100 yıl
önce 1916-1917 yılları arasında inşaa edilen Moda
İskelesi’nde restorasyon sorunu yaşanıyor. Cumhuriyet'ten
Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan ve en son Beltur
A.Ş tarafından işletilen iskelede restorasyon çalışmalarına
dair bilgi tabelası da bulunmuyor. İskelede incelemelerde
bulunan TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ile
TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Temsilcisi Saltık Yüceer
tarihi binada yapılmaması gereken 8 restorasyon hatasını
belirledi. Buna göre; zemin katta yapılan sundurma, iskele
harman tuğla duvar, cephedeki klimalar, kapatılan yolcu
giriş kapıları, deniz tarafından üst katta kapatılan teras,
çatıdaki çinko mutfak bacası, PVC doğramalar, boyalı taş
duvar cephe hataları mevcut. (Yapı.Com.Tr)

Çanakkale – Kısacık Köylüsü Direndi,
ÇED Toplantısını Yaptırmadı
Çanakkale – Ayvacık ilçesinin Kısacık köyünde altın madeni
için bugün yapılması planlanan ÇED toplantısı köylülerin
direnişiyle iptal oldu. ÇED toplantısı engellemek için
toplanan köylülere, çevre köylerden ve Çanakkale’den halk
da destek verdi. (KOS Medya)

          Yerel Mücadeleler

Kazdağı Direniyor
Çanakkale’de altın madenciliğine karşı yıllardır
mücadele eden Kazdağı halkı Ayvacık’ta açılmak
istenen yeni altın madenine karşı direniyor. Kısacık
köyünde 91 hektarlık orman alanında hayata geçirilmek
istenen altın madeni projesinin dün aynı köyde
düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
toplantısı köylüler tarafından yaptırılmadı. Projeden
etkilenecek Güzelköy, Koşuburnu ve Akçin köylerinden
gelenler ellerinde, “Ormanımı kestirmem, suyumu
vermem”, “Kazdağı’nın üstü altından değerlidir” yazılı
pankartlarla projeyi yapacak şirketi protesto etti.
Köylülerin direnişi sonucunda ÇED bilgilendirme
toplantısı yapılmadığına dair tutanak tutuldu. (BirGün -
Olgu Kundakçı)

Halkı Suçladı, Şirketi Akladı
Aliağa’ya yapılmak istenen termik santralın ÇED raporuna
dair EGEÇEP tarafından yapılan itirazın dava duruşmasında
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü avukatı Muhammed Sönmez
EGEÇEP avukatlarını eleştirerek, halkın projeye itiraz
etmediğini iddia etti. (BirGün - Gülsen Candemir)

http://www.birgun.net/haber-detay/halki-sucladi-sirketi-akladi-94281.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/istiklal-caddesi-yenileniyor_138025.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/03/canakkale-kisaciklilar-ced-toplantisini-yaptirmadi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/mimarlar-ibbyi-suclu-buldu_138099.html
http://www.birgun.net/haber-detay/kazdagi-direniyor-94182.html
http://www.milliyet.com.tr/bisiklet-devrimi/ekonomi/detay/2143018/default.htm


Kırklareli’nin Vize ilçesi Okçular Köyü’nde Çalışkan
Madencilik’in bugün (5 Kasım) yapmayı planladığı
bilgilendirme toplantısına bölge halkı izin vermedi.
(Sendika.Org)

Zonguldak'ta Termik İsyanı
G20 Zirvesi'nin başladığı gün, Zonguldak'ta da önemli
bir yürüyüş yapıldı. Türkiye'de en çok termik santral
yapılmak istenen bölgelerden biri olan Batı
Karadeniz'de planlanan 13 yeni santral protesto edildi.
Zonguldaklılar, bölgenin artık yaşanabilir olmaktan
çıkacağını belirtti. (Radikal-Serkan Ocak)

Istrancalar Direniyor: Okçular
Köylüsü ÇED Toplantısını
Yaptırmadı

Akademisyenlerden Kömür
Karanlığıyla Yüzleşme Çağrısı

Samsun’un Terme ilçesi Kozluk mevkisine yapılması
planlanan kömürlü termik santralinin ÇED raporunun iptal
edilmesini halk ve sivil toplum örgütleri davul zurnayla
kutladı. 11 Kasım tarihi ise Terme’nin kurtuluş günü olarak
her yıl kutlanacak. (Kuzey Ormanları Savunması)

Trakyalılar Nükleer Santral Eyleminde

Kırklareli’nin İğneada bölgesinde yapılması planlanan
nükleer santrale tepki gösteren Edirne, Kırklareli ve
Tekirdağ’dan sivil toplum kuruluşları İğneada’da toplanarak
nükleer santralin kurulmaması için eylem yaptı. (Milliyet)

         Yerel Mücadeleler

Terme’de Kara Kabus bitti, Direniş
Kazandı!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan köyüne yapılması
planlanan taş ocağına karşı mücadele eden köylülere ilk
müjde mahkemeden geldi. İzmir 5’inci İdare Mahkemesi,
maden ocağı için verilen ‘Çevresel etki değerlendirmesi
 (ÇED) kapsam dışıdır‘ kararını iptal etti. Karar Akalan’da
büyük sevinçle karşılandı. Köylülere mücadelelerinde
başından bu yana destek olan 24. Dönem CHP İzmir
Milletvekili Mustafa Moroğlu, mahkemenin kararı sonrası
akşam Akalanlılar'la buluştu. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul Politikalar Merkezi, Türkiye’nin kömür başta
olmak üzere enerji politikalarını inceleyen yeni bir rapor
yayınlandı. “Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi
ve Sağlık açısından Türkiye’nin Kömür Politikaları” adlı
rapor, temel olarak Türkiye’deki mevcut durumu, sağlık
üzerine etkileri, elektrik üretiminde kömürün payının
artmasının iklim ve ekonomi politikalarıyla ilişkisini ve
temiz kömür tartışmasını ele alıyor. Raporu yazan
akademisyenler, raporun yanı sıra “Türkiye Kömüre Dur
Demeli: Kömür Santrallerine Karşı Akademisyen
Bildirgesi” yayınladı. Sağlık, çevre ekonomi gibi
uzmanlık alanlarına sahip 23 bilim insanının ilk imzacısı
olduğu Bildirge, kömürün Türkiye’nin daha fazla linyit
çıkarılmasına ve kömür ithalatının artırılmasına yönelik
enerji politikaları değiştirilmesi, planlanan termik
santrallere verilen lisansların iptal edilmesi ve yeni
lisans verilmemesi çağrısı yapıyor. (Taraf - Pelin
Cengiz)

Taş Ocağına Karşı Mücadele Eden
Köyde ÇED Zaferi

RES'e Karşı Direndiler, İş Makinaları
Durdu
Bodrum İlçesi'nde Yalıkavak ve Akyarlar Mahalleleri'ne
rüzgar enerjisi santrali kuracak olan Rüzgar Elektrik Üretim
A.Ş. yöneticilerinin Yalıkavak Geriş'te inşaata başlamak
üzere gönderdikleri iş makinaları köylüler, çevreciler,
Yarımada Koruma ve Çevre Platformu ile Birleşik Haziran
Hareketi Bodrum üyelerinin de aralarında bulunduğu
yaklaşık 40 kişilik bir grup tarafından durduruldu.
Çevrecilerin eylemine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı
Mustafa Saruhan da destek verdi. (Yapı.Com.Tr)

Kavaklılar Vazgeçmiyor
Kavak’ta 388 dönüm arazi üzerinde yapım çalışmaları devam
eden Çimento Fabrikası ile ilgili vatandaşların sürdürdüğü
hukuksal mücadele devam ediyor. Vatandaşlar AYM’ye
ardından AHİM’e başvurmaya hazırlanıyor. Kavak Köseli Köyü
sakinleri adına açıklama yapan Kadir Us, 6 yıldır sürdürdükleri
hukuksal mücadelede yeni bir dönem başladığını söyledi.
Fabrikanın ÇED raporunu iptal ettirmelerine rağmen firmanın
yeniden başvuruda bulunduğunu söyleyen Us," Danıştay'a
dava açtık. Davamızı ilk etapta reddedildi. Temyiz ettik, dava
devam ediyor. Ayrıca AYM'e sonrasında ise AHİM'e başvuruda
bulunacağız. Dilekçelerimizi hazırladık "diye konuştu. (Samsun
Haber)

http://www.milliyet.com.tr/trakyalilar-nukleer-santral-eyleminde-kirklareli-yerelhaber-1064846/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/12/termede-kara-kabus-bitti-direnis-kazandi/
http://sendika7.org/2015/11/istrancalar-direniyor-okcular-koylusu-ced-toplantisini-yaptirmadi/#prettyPhoto
http://www.radikal.com.tr/cevre/zonguldakta-termik-isyan-1473321/
http://www.yapi.com.tr/haberler/tas-ocagina-karsi-mucadele-eden-koyde-ced-zaferi_138086.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/rese-karsi-direndiler-is-makinalari-durdu_138119.html
http://www.hedefhalk.com/kavaklilar-vazgecmiyor-607207h.htm
http://www.taraf.com.tr/akademisyenlerden-komur-karanligiyla-yuzlesme-cagrisi/


Grafiti sanatçısı İbrahim Kurtuluş, nesli tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan pandalara dikkat çekmek
amacıyla İstanbul sokaklarındaki duvarlara "kızgın panda"
resimleri çiziyor. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul Sokaklarını 'Kızgın
Pandalar'la Süslüyor

          Kent ve Yaşam

25’inci yılını kutlayan ÇEKÜL Vakfı, 1992 yılında Kavacık’ta
oluşturdukları 92 Ormanı’na İstanbulluların katılımıyla 2 bin
fidan daha dikerek, “Benim İzim Benim İmzam”
kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, her bir
ağacın bir sorumluluk olduğu vurgusu yapılırken, SMS
desteğiyle yeni fidanların toprakla buluşması sağlanacak.
 ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü Yeşim Dizdaroğlu da yaptığı
konuşmada; “92 yılında fidan diken çocuklar ağaçlarla
beraber büyüdü. Ağaçlar büyüdü yeşillendi. Çocuklar o
ağacı dikerek yeşil ile çevre ile tanıştı. Büyükler ise bir iz
bırakmanın heyecanını yaşadı. Her biri o gün orada hayata
ilişkin duruşlarına dair bir imza attı. O gün bu ağaçları
dikenler aramızda. Onların artık birer ağacı var. Artık
hepimizin bir ormanı var. Bu ormandaki her bir ağaç hayata
dair sorumluluğun imzası gibi” dedi. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul Barınmaya Harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bölgesel “Hanehalkı
Tüketim Harcaması” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2012-2013-2014
yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre;
toplam tüketim harcamasının yüzde 24.5’i İstanbul’daki
hanehalkları tarafından yapıldı. Konut ve kira
harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 28.9 ile
İstanbul olurken Ortadoğu Anadolu bölgesinde bu pay
yüzde 22.3 olarak gerçekleşti.Ulaştırma harcamalarına en
yüksek payı yüzde 19.6 ile Batı Anadolu Bölgesi’nin, en
düşük payı ise yüzde 13.9 ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
ayırdığı tespit edildi. Eğitim harcamalarına en yüksek payı
ayıran bölge yüzde 3.2 ile İstanbul oldu. (Yapı.Com.Tr)

Bursa Nilüfer Barış Mahallesinde
“10 Ekim Barış Ormanı”

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) Bursa İl Örgütü 8
Kasım Pazar günü Nilüfer, Barış Mahallesinde “10 Ekim
Barış Ormanı” oluşturmak için bir etkinlik düzenledi.
Katliamda kardeşini kaybeden HDP Bursa İl YK üyesi
Resul Baykara yaptığı konuşmada “Sözün bittiği
noktadayız, kardeşimin parçalarını bulabilmek için
günlerce uğraştık. Bir de utanmadan katledilenleri katil
gibi göstermeye çalıştılar. Unutmayacağız, barış
mücadelemiz sürecek” dedi. Konuşmaların ardından
alana fidanlar dikildi,fidanlara can suyu verildi, siyah
kurdele bağlandı. (Yapı.Com.Tr)

Cihangir Roma Bostanı Kışa
Hazırlanıyor

Cihangir'de kurulan Roma Bostanı insanlarının açıklaması
şöyle: Yaz boyunca organik atıklardan kompost, atık
kumaşlardan halat yapmayı öğrendik, halatları bostanı
renklendirmek için kullandık. Roma Bostanı’nı,
sürdürülebilir, dört mevsim ürün alınabilen bir  “Gıda
Ormanı”na ya da “Orman Bahçesi”ne dönüştürmek
istiyoruz. Yani, bir bahçede farklı boylardaki ceviz,
akasya, erguvan gibi ağaçların arasında çalıların, onların
yanlarında çeşitli otların olduğu, toprağın yer örtücülerle
kaplandığı, ağaç dal ve köklerinin sarmaşıklar ile sarıldığı
bir yer... (Roma Bostanı Web Sitesi)

Türkiye'de 326 Diri Fay Hattı Var

Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Bülent
Üzeltürk, ''Türkiye Diri Fay Haritası'na göre; ülkemizi etkisi
altına alan diri fayların sayısı 150 iken; güncelleme
çalışmaları ile bu sayı 326 olmuştur. Söz konusu diri
faylar, alt segmentleri ile birlikte değerlendirildiğinde
deprem üretebilecek fay sayısının yaklaşık 485 olduğu
ortaya çıkmaktadır'' dedi. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul’un Ortasında Bir Orman
Yarattılar

http://www.yapi.com.tr/haberler/turkiyede-326-diri-fay-hatti-var_138043.html
https://yesilgazete.org/blog/2015/11/09/bursa-nilufer-baris-mahallesinde-10-ekim-baris-ormani/
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-barinmaya-harcadi_137878.html
http://romabostani.org/?p=289&lang=tr
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-sokaklarini-kizgin-pandalarla-susluyor_137883.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbulun-ortasinda-bir-orman-yarattilar_138023.html


Düzce Umut Atölyesi, Düzceli Depremzedeler için verdiği
mücadelesine devam ediyor. Düzce depremi sonrası
evsiz kalan kiracıların biraraya gelerek kurdukları “Evsiz
Depremzedeler Konut Kooperatifi”nin sürdürdüğü
dayanışma 2015 yılında sonuçlanmıştı. Evsiz kalan
kiracılar arazilerine kavuştuktan sonra, Düzce Umut
Atölyesi ve katılımcılarıyla birlikte mahallelerini
tasarladılar. Tasarım aşaması sona eren proje, uygulama
aşamasına geldi. Mücadelelerini şekil değiştirerek devam
ettirmek isteyen Düzce Umut Atölyesi uygulama projesini
hayata geçirebilmek için desteklerimizi bekliyor. (Kot Sıfır)

Düzce Umut Atölyesi Destek
Bekliyor

          Kent ve Yaşam

Bombalara Karşı Sofralardan Takas
Pazarı Etkinliği

Bombalara Karşı Sofralar, tekstil endüstrisinde hız kesmeden
süren insan ve hayvan ölümlerini protesto etmek için yarın 11
Kasım Çarşamba günü saat 17:00-19:00 saatleri arasında
Galatasaray Lisesi önünde takas pazarı etkinliği gerçekleştirdi.
Takas pazarının yanı sıra kot taşlamanın, küresel giyim
markalarına taşeron üretim yapan Bangladeş fabrikalarının,
çocuk işçiliğinin, merdiven altı atölyelerin, kürk-deri-kuş tüyü-
ipek gibi sektörlerdeki hayvana yönelik işkencelerin videoları
da etkinlik kapsamında gösterildi. (Gaia Dergi)

Yorum: "AKP İktidarı’nın Kentsel Sınırları: 13 Yıllık Bir Hesap Özeti"
Yaşar Adanalı
2011 yılında Stuttgart şehrinde gerçekleşen Ortadoğu kentlerinin konu edildiği bir konferansta yaptığım konuşmanın başlığı
‘‘Askıda Demokrasi: Türkiye Modelinin Kentsel Sınırları’’idi. 13 yıllık iktidara kentler üzerinden baktığımızda, bugün
hissedilen ve ardı ardına gelen yakıcı anların pek de şaşırtıcı olmadığı görülecektir. AKP iktidarının kentsel politika ve
uygulamalarının, yaşadığımız ve içinden çıkması zor bir derinliğe erişen çok boyutlu krizin erken uyarı sistemi gibi bir işleyişi
oldu. AKP ve Erdoğan, hegemonyasını mekan üzerinden kurmayı denedi. İktisadi birikim modeli mekansallaştı. Servet
mekan üzerinden elde edildi ve dağıtıldı. Kamu toprakları, şeffaf olmayan ilişkiler ağı ile iktidarı besleyen ve yeni palazlanan
sermaye grupları arasında bölüştürüldü. Mega projeler, mega rant ve mega ekolojik yıkımlar üretti. Kamusal mekanlar,
meydanlar polisiye önlemlerle gözetim ve denetim altına alındı. Toplantı ve gösteri özgürlüğü engellendi. Nazi Almanyası’na
yakışan boyut ve yapaylıkta devasa meydanlar, kapatılan kent merkezlerinin yerine geçmek için inşa edildi. Tüm cadde,
sokak ve ara sokaklar MOBESE’lerle kuşatıldı. Ancak ‘‘Büyük Birader’’in gözü seçici olarak suçluyu değil, eylemciyi
izledi. Mahallelerinin yıkımına karşı örgütlenen gecekondu sakinleri, parklarını savunan kent aktivistleri, kentsel dönüşüm
projelerine karşı çıkan kentsel muhalefet, meslek odaları topyekün suçlulaştırılmaya çalışıldı. Muhalefet edenlere ‘‘terörist’’
yaftası yapıştırıldı. Meslek odalarının yetki ve kaynakları ellerinden alındı. Mekansal müdahalelerin önünü açmak, muhalefeti
daraltmak için ‘‘kültür savaşı’’ argümanları sürekli beslendi. Kitleler kışkırtıldı. İkili karşıtlıklar yaratmak için her türlü
dezenformasyon ve manipülasyon yapıldı. Polis gücü militarize edildi, kentsel manzaramız için TOMA’lar, Akrep’ler, eli
otomatik tüfekli özel kuvvetler ‘‘normalleşti’’. Güvenlik konsepti ‘‘iç tehdit’’ vurgusu ile kentselleşti. Diyarbakır’dan İstanbul’a
sık sık OHAL durumları yaşanır oldu. Göstericilere karşı orantısız şiddet, olağanlaştı. Şırnak, Hakkari, Diyarbakır gibi belli
kentlere adeta savaş açıldı. Kentler kuşatıldı, sokağa çıkmak yasaklandı, giriş çıkışlar engellendi, kentsel hizmetler askıya
alındı. Kentlerin seçilmişleri tutuklandı. Kentlerin Ankara’dan atanmışlarının aldığı kararlar ile çoluk çocuk, kadın, yaşlı
demeden siviller öldürüldü. Demokratik yollardan başkanlık rejimi lehine bir kamuoyu yaratılamamasına rağmen, ‘‘kaçak’’
olarak inşa edilen devasa bir Saray ile defakto başkanlık rejimi ilan edildi. Bir kere daha ‘‘mekansal müdahale’’, politik
gerçekliğin belirleyicisi oldu. 13 yıllık AKP iktidarının seyrine, kentlerden ve mekanda yaşanan dönüşümlerden baktığımızda,
siyasi güç ve paranın aşırı birikimi sonucunda derinleşen ve artık bakıp da görmemenin imkansız olduğu bu kriz, hiç ama hiç
şaşırtıcı değil. Daha yaşanabilir kentler, daha özgür mekanlar, daha hakkaniyetli bir hayat için demokrasinin kentsel
sınırlarını da genişletmemiz gerekiyor. (Mutlu Kent Blog)

http://kot0.com/duzce-umut-atolyesi-desteklerinizi-bekliyor/
https://mutlukent.wordpress.com/2015/10/31/akp-iktidarinin-kentsel-sinirlari-13-yillik-bir-hesap-ozeti/
https://gaiadergi.com/bombalara-karsi-sofralar-taksime-takas-pazariyla-donuyor/


       Dünyadan Haberler

Fransa’nın başkenti Paris’te en az yedi yerde eş zamanlı
silahlı ve bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıdan birkaç saat
sonra, Paris Başsavcısı François Molins, beş saldırganın
öldürüldüğünü, en az 120 sivilin hayatını kaybettiğini
açıkladı. Saldırının ertesi sabahı, Cumhurbaşkanı Hollande
ölü sayısının 127'ye ulaştığını, sekiz saldırganın da
öldürüldüğünü açıkladı.  (Bianet)

Paris'te Silahlı ve Bombalı
Saldırılarda En Az 127 Ölü

IŞİD, Arapça ve Fransızca olarak yayınladığı mesajda Paris’te
en az 127 kişinin öldüğü saldırıları üstlendi. Mesajda,
saldırıların amacının "Fransa mevcut politikalarına devam
ettikçe hedefte olacak mesajını vermek" olduğu
söylendi. Sekiz saldırganın intihar saldırıları için patlayıcı
yüklü yelek ve silahlarla dün Paris’te yaşanan saldırılar
dizisini gerçekleştirdiği belirtildi. (Bianet)

IŞİD Paris Saldırılarını ÜstlendiSaldırıların Ardından Paris

                      13 Ekim 2015 Paris Katliamı

Paris'te saldırıların ardından, sokaklar boş, hastanelerde
kan bağışı için sıralar oluşturdu, etkinlikler, okul gezileri iptal
edildi, mağazalar kapandı. Yerel yönetimlere sokağa çıkma
yasağı yetkisi verildi. 3 günlük yas ilan edildi. (Bianet)

Paris Katliamında Yaşamı
Çalınanlar...
IŞİD saldırılarında Fransız yurttaşları ve dünyanın birçok
yerinden, her yaştan insan yaşamını yitirdi. İngiliz Daily
Telegraph haber portalının ölenlerin kimliklerini ve
hikayelerini derlediği haber metninin orijinaline aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilir: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-
state/11995836/Paris-attacks-who-are-the-victims.html

http://bianet.org/bianet/kriz/169241-paris-te-silahli-ve-bombali-saldirilarda-en-az-127-olu
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11995836/Paris-attacks-who-are-the-victims.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11995836/Paris-attacks-who-are-the-victims.html


      Dünyadan Haberler

Zaha Hadid'in tasarladığı İtalya'nın en iddialı çağdaş sanat
müzesi MAXXI, 11 Aralık'tan itibaren Gezi direnişinden
ilham alan 'İstanbul: Tutku, Neşe, Öfke' başlıklı büyük bir
Türkiye sanatı sergisine ev sahipliği yapacak. 'İstanbul:
Tutku, Neşe, Öfke', çağdaş Türkiye'nin dinamikleri,
değişimleri ve kültürel taleplerine bakıp Doğu ve Batı
arasında köprü olmayı hedefliyor. Gezi Parkı protestolarıyla
başlayan sergi, kentsel dönüşüm, siyasi çatışma ve direniş,
jeopolitik aciliyetler ve umut temalarına odaklanıyor.
(Arkitera)

Roma'nın En İddialı Sanat Müzesi
MAXXI'de Dev Gezi Sergisi

Şehirde Kadının Adı Var mı?
Şehrin sokak isimleri üzerinden geliştirilen haritalama
projesi farkında olmadan alıştığımız bir duruma, bu sefer
yukarıdan, bakmamızı sağlıyor. Şehirlerde kadının adı yok
değilse bile az. Şehirlerin sokak adlarını tarayarak erkek ve
kadın isimleri verilmiş sokakları farklı renklerle işaretleyen
ekip, bize şehrin adı üzerinden cinsiyetini de söylüyor.
Şimdiye kadar Londra, Mumbai, New Delhi, Paris, San
Francisco, Bengaluru, Chennai şehirlerini haritalayan ekip,
projenin amacını şöyle açıklıyor: “Kişi ismi verilmiş sokaklar
şehirlerdeki sosyal hiyerarşinin göstergeleri. Bu sokaklar
çoğunlukla adlarını aldıkları kişiler kadar itibar sahibi
oluyorlar. Biz de işte bu isim sahibi sokakların cinsiyetlerine
göre dağılımlarını ve yerlerini incelemek istedik.” Ekibin,
açık lisans bir dünya haritası olan OpenStreetMap verisi
üzerinden geliştirdikleri haritadan çıkan sonuçlar ise sürpriz
olmasa da etkileyici. Erkek adları sokaklarda çok daha
yaygın kullanıldıkları gibi merkezi bölgelerde de başı
çekiyorlar. Şimdiye kadar haritalanan şehirlerde kadın ismi
verilmiş sokakların oranı ortalama %27,5. (Arkitera)

Maksimum Günışığı Vaad Eden Bir
Kent Mobilyası

Samuel Wilkinson tarafından tasarlanan kent mobilyası,
kristaller ile kaplanmış bir gölgelik. Londra'da yer alan Crystal
Umrella 1.500 kristal lensten oluşuyor. Ziyaretçilerine farklı bir
gökyüzü deneyimi ve maksimum gün ışığı vaad eden tasarım
gece ise LED aydınlatmalar ile bir sokak lambasına ve nirengi
noktasına dönüşüyor. (Arkitera)

Gezegenin En Büyük İklim Felaketi
Endonezya’da Yaşanıyor
Gezegenin karşı karşıya olduğu tarihteki en büyük iklim
felaketlerinden biri Endonezya’da yaşanıyor. Geçtiğimiz iki ay
boyunca Endonezya ormanları ve turbalıklarındaki yangınlar
daha önce benzerine rastlanılmayan boyutlara
ulaştı. Uzmanlar, yangının iklim değişikliğine etkisi
konusunda da kaygılı. İçinde bulunduğumuz yıla kadar bu tür
yangınlar Almanya’nın yıllık sera gazı emisyonlarından daha
fazla bir miktarı atmosfere salıyordu. Endonezya yangınının
sürdüğü 38 gün içinde salınan sera gazı emisyonu ise tüm
Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin günlük harcadığı
emisyon miktarını aşmış durumda. (Yeşil Gazete)

Avrupa Çernobil Ağı: “Nükleerden
Çıkış Şart, Çözüm Yenilenebilir
Enerji” !
Her sene Merkezi Almanya Dortmund’daki Uluslararası Eğitim ve Değişim Derneği (IBB)’nin  üye
ülkelerden birinin ev sahipliğinde düzenlediği Avrupa Çernobil Ağı konferans ve çalıştayı ,  bu yıl da
29 Ekim 1 kasım arasında Almanya’nın Dortmund eyaletine bağlı Paderborn, Geseke’de Belarus,
Belçika, Almanya, Fransa, İngiltere, Italya, Polonya, İspanya, Ukrayna ve Türkiye’den toplam 100
kadar temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta Fransa’dan nükleer mücadelesi  bu konuda
özel röportaj gerçekleştirdiğimiz  daha sonra yayımlayacağımız Andre Lariviere anlatırken ,  Green
Enstitü’den Dariusz Swed de Polonya’nın enerji sorunlarına değinerek yenilenebilir enerjilere
başvurulsa bile henüz kooeratiflerin kurulmadığını ifade etti. Polonya’dan diğer iki katılımcıdan  Jerzy
Nicziporuk yenilenebilir enerjilerin insanlığın geleceği için yüzünü güneşe dönmesini, kalıcı politikalar
üretilmesini  önerirken  insanlığa ülke sınırlarını aşarak kirli enerjilere karşı direnilmesi için çağrıda
bulundu.   Ewa Dryjanska da  nükleer enerjiye karşı  Avrupa Parlamentosunu harekete geçirmek
istediklerini ifade etti. (Yeşil Gazete)

http://www.arkitera.com/haber/25657/romanin-en-iddiali-sanat-muzesi-maxxide-dev-gezi-sergisi
http://www.arkitera.com/haber/25663/crystal-umbrella
https://yesilgazete.org/blog/2015/11/03/avrupa-cernobil-agi-da-nukleerden-cikis-sart-cozum-yenilenebilir-enerji/


     Dünyadan Haberler

Güney Kore’deki Seul kentinin cansız, kasvetli ve yağmurlu
günleri Muson Projesi ile renklenecek! Pantone firması ve bir
grup Güney Koreli tasarımcının ortaklaşa gerçekleştirdikleri
proje ile artık yağmur yağarken şehrin sokaklarında büyük ve
canlı resimler ortaya çıkacak. Bölgede her yıl muson sezonu ile
beraber üç hafta kadar süren yoğun yağışlı döneme
girildiğinden dolayı, “Muson Projesi” adı verilen bu çalışmada;
sanatçılar, yalnızca ıslandığında gözükecek olan özel bir boya
(hydrochromic boya) kullandı. (Gaia Dergi)

Güney Kore’deki Bu Sokaklar Artık
Her Yağmur Yağdığında Rengârenk
Olacak

Su Kenarında Bir Dinlenme Ağı

Tasarım stüdyosu +RS Polonya’daki Paprocany Gölü
kıyısında, kentlilerin dinlenecekleri bir ağı da içeren peyzaj
tasarımı yaptı. Ahşap yürüyüş yolunda karşınıza çıkan,
suyun üzerine gerili bu ağ, kentlilere zaman geçirirken
akılda kalıcı bir deneyim sağlamayı amaçlıyor. Tasarımcılar
Tychy‘te yaşayanların boş vakitlerini gerçirmek için yoğun
olarak kullandıkları kıyı hattını yeniden ele alarak, kentlilerin
geçirecekleri zamanları zenginleştirmeyi amaçladıklarını
söylüyor. Yürüyüş yolu üzerinde su üzerinde
gerçekleştirilecek aktiviteleri izlemek için tasarlanmış bir
tribün de bulunuyor. (Kot Sıfır)

Kadın-erkek eşitliği için olan mücadelede yeni bir engel
ortaya çıktı: iklim değişikliği. Akademisyenlerin uyarısına
göre kadınlar iklim değişikliğiyle artacak olan sel, kuraklık
ve hastalıklara karşı daha korunmasız. Bu nedenle küresel
ısınmanın etkileri kadınlar üzerinde çok daha fazla acı
verici sonuçlara sebep olacak. Akademisyenlere göre iklim
değişikliğine bağlı cinsiyet ayrımcılığı genellikle, toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinin çok daha fazla olduğu ve iklim
değişikliğinin etkilerinin çok daha fazla hissedileceği, iklim
değişikliğinin sonuçlarına dair yapılacaklar için yeterli
bütçenin olmayacağı fakir ve gelişmekte olan ülkelerde
daha yoğunlukla sorun yaratacak. Yoksul ülkelerde
kadınlar genellikle daha savunmasız. Çünkü cinsiyetçi
toplumsal yapılar nedeniyle temizlik, başkalarına bakım ve
ev yemekleriyle kadınlar ilgilenenliyor. Bu durum onları
felaket durumlarında çöken binaların altında kalma riskiyle
daha çok karşı karşıya bırakıyor. Paris görüşmelerinin
sorumlusu, Birleşmiş Milletler’in İklim Şefi Christiana
Figueres, cinsiyetin bu görüşmelerin merkezinde yer
alacağını taahhüt etti. “Kadınlar iklim değişikliğinden
dengesiz bir şekilde etkilenmektedir. İklim mücadelesinde
karar alma süreçlerinde, erkek ve kadınların beraber yer
alması iklimle ilgili alınacak eylemler açısından önem
taşıyor”. (Yeşil Gazete)

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği,
kadınları küresel iklim değişikliğine
karşı daha savunmasız yapıyor

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü’nce yapılan incelemenin
sonuçları, ABD’nin önde gelen bilimsel dergilerinden
“Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America”da yayınlandı. Uzmanlar, Batı
Antarktika’daki buz tabakasını inceledi. Buz tabakasının büyük
kısmı, deniz seviyesinin altında, ana kaya üzerinde yer alıyor.
Söz konusu buz tabakasının şimdiye dek deniz suyuyla teması
yoktu. Ancak okyanus suyundaki sıcaklık artışının bu durumu
değiştirdiği, Batı Antarktika’daki buz tabakasının da erimeye
başladığı belirlendi. Uzmanlar, tabakanın erimeye devam
etmesi halinde buz tabakasının hızla istikrarını kaybedeceği
tehlikesine işaret ediyor. (Zete.Com)

Batı Antarktika’da Deniz Suyu İlk Kez
Ana Karadaki Buzla Temas Etti, Dünya
Dönüşü Olmayan Yolda

Çek Cumhuriyeti'nde Evsizleri
"İnternet Modemi" Yaptılar

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bir yardım kuruluşu,
sokaklarda yaşayanlara modem cihazı dağıtarak hem
internet erişimi sağlıyor hem de evsizlerin ihtiyaçlarını
gideriyor. Çek medyasında yer alan haberlere göre Yaşam
İçin Kablosuz Bağlantı (WİFİ4Life) adlı yardım kuruluşu,
Prag sokaklarında yaşayan evsiz insanları "kablosuz
modem" olarak kullanma projesi başlattı. İnternetin ücretsiz
sunulduğu ve bazı firmaların projeyi finanse etmek üzere iki
aylığına sponsor olduğu belirtildi. Projenin ilk uygulayıcısı
Kamil Krtil, haftada 5 gün ve günde 8 saat metro
istasyonunda hizmet verdiğini söyledi. Kritl, "İnternet
modemi, gazeteler veya dergiler kadar ağır değil. Üstelik
internet için gazete ve dergilerde olduğu gibi başta para
ödemeye gerek yok. Buda önemli bir avantaj bizim için"
ifadelerini kullandı. (Hürriyet)

http://www.hurriyet.com.tr/cek-cumhuriyetinde-evsizleri-internet-modemi-yaptilar-40010188?noMobile=true
https://yesilgazete.org/blog/2015/11/07/kuresel-isinmanin-tehlikelerine-karsi-kadinlar-daha-savunmasiz/
https://gaiadergi.com/guney-koredeki-bu-sokaklar-artik-her-yagmur-yagdiginda-rengarenk-olacak/
http://zete.com/bati-antarktikada-deniz-suyu-ilk-kez-ana-karadaki-buzla-temas-etti-dunya-donusu-olmayan-yolda/
http://kot0.com/su-kenarinda-bir-dinlenme-agi/
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Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın aldığı karar
doğrultusunda Fransa 13 Kasım -13 Aralık 2015 tarihleri
arasında 1 aylık Schengen anlaşmasının yürürlüğünü
durduruyor. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve yaptığı
açıklmada, sınırların kontrole tabi tutulmasının nedeninin
Paris’de yapılacak BM İklim Değişikliği Zirvesi için olduğunu
bildirdi. (Kuzey Ormanları Savunması)

Paris BM İklim Değişikliği Taraflar
Konferansı Öncesi, Fransa
Schengen’i Durduruyor

Avusturya’nın En Büyük Eyaleti
Yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye
Geçti
Avusturya’nın dokuz eyaleti içerisinde en büyüğü olan Aşağı
Avusturya‘nın kasım ayının ilk haftası itibariyle tamamen temiz
enerjiye geçiş yaptığı resmi olarak açıklandı. 1,5 milyondan
fazla nüfusa sahip eyaletin elektrik enerjisi artık yüzde 100
yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. (Gaia Dergi)

"Küresel İklim Zirvesi'nin Yasal
Bağlayıcılığı Olmayacak"

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, dünyada yenilenebilir enerjiye
25 yılda 7 trilyon dolar yatırım gerçekleştirilecek ve Çin, 2040'ta
yenilenebilir enerjide en büyük pazar olacak. Uluslararası Enerji
Ajansı'nın (IEA) "2015 Dünya Enerji Görünümü Raporu"ndan
derlenen bilgilere göre, yenilenebilir enerjide dünya genelinde 5
bin 105 teravatsaat olan elektrik üretimi, 2040'a kadar yaklaşık 13
bin 400 teravatsaati bulacak. Dünyada üretilen elektriğin 2013
sonu itibarıyla yüzde 22'si yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılanırken, bu rakam 2040 yılında yüzde 43'e yükselecek.
Yenilenebilir enerji kaynakları 2040'ta elektrik üretiminde yüzde
30'luk payla birinci sırada bulunan kömürü geride bırakacak.
(Yapı.Com.Tr)

Yenilenebilir Enerjiye 7 Trilyon
Dolar Yatırım

Açıklanan yeni verilere göre Dünya’nın sıcaklığı 2015’te
“sanayi öncesi döneme” göre 1,02 derece santigrat arttı.
Sıcaklıkta ortalama 2 derece santigrat artışı “eşik değer”
olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler Aralık ayı başında
Paris’te bir İklim Zirvesi toplayacak. Ancak BM yöneticileri
dahil hiç kimse, Zirve’den dünyanın 2 derece santigrat
eşiğine doğru emin adımlarla ilerleyişini durduracak bir
sonuç çıkmasını beklemiyor. (Yapı.Com.Tr)

Avrupa Komisyonu ve birçok ulus Paris’teki küresel iklim
zirvesinden yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma beklerken,
ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Paris’te, Kyoto gibi karbon
emisyonlarını düşürmeyi bağlayıcı kılan bir pakt
yapılmayacağını söyledi. (Yapı.Com.Tr)

Küresel Isınmada ‘Eşiğe’ Bir Adım
Kaldı

Brezilyalı sanatçılar Ygor Marotta ve Ceci Soloaga (VJ
Suave) taşınabilir bir proje yaptılar. Kamusal sanatın
çoğaltılabilir bir örneğini üreten sanatçılar, işitsel-görsel
araçlarla yaptıkları duvar boyamalarını tüm kentte
bisikletleriyle gezdiriyorlar. “Suaveciclos” projesi
projeksiyon yöntemiyle, pedal çevirdiğiniz her yerde
duvar boyamalarını kentin yüzeylerine yansıtıyor. Projeyi
için pil, laptop, hoparlör ve projeksiyon aleti kullanan
sanatçılar hazırladıkları bu paketle animasyonlarını şehrin
arka duvarı olarak yanlarında taşıyor. Gerçek zamanlı
manipüle edebildikleri animasyonları, çatılardan
duvarlara birçok farklı yerde farklı şekilde hareket
edebiliyor. (Kot Sıfır)

Dünya Bankası iklim değişikliği konusunda uyarıda bulundu.
15 yıl içinde 100 milyon dolayında kişinin yoksulluğa
süreklenebileceği belirtildi. Deutsche Welle Türkçe'nin
haberine göre, Dünya Bankası tarafından yeni yayınlanan
raporda, iklim değişikliğinin önümüzdeki 15 yıl içinde en çok
Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da etkili olacağı belirtildi.
(Yapı.Com.Tr)

'İklim Değişikliği Milyonlarca
Kişiyi Yoksullaştıracak'

Sokak Sokak Gezen Duvar
Boyamaları

Grenoble Kamusal Alanlarında
Öykü Otomatları

Fransız Alplerinin merkez şehri Grenoble‘deki otomatlar
gün içindeki bekleme zamanlarınızı geçirmenizi sağlayan
mini hikayeler dağıtıyor. Öykü dağıtıcıları, kamusal
alanlarda bekleyen insanlara popüler edebiyat eserlerini
ulaştırıyor. Short Edition yayıncılık şirketi ve Grenoble
Belediye Başkanı Eric Piolle işbirliğiyle gerçekleşen proje
kapsamında, belediye binası, turizm ofisi, kütüphane gibi
kentin sosyal alanlarına 8 adet otomat yerleştirildi. Kentliler
zamanlarına göre 1, 3 ve 5 dakikalık farklı uzunlukta hikaye
formatlarından ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. (Kot Sıfır)

http://www.yapi.com.tr/haberler/yenilenebilir-enerjiye-7-trilyon-dolar-yatirim_138066.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/kuresel-isinmada-esige-bir-adim-kaldi_137998.html
http://kot0.com/sokak-sokak-gezen-duvar-boyamalari/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/11/paris-bm-iklim-degisikligi-taraflar-konferansi-oncesi-fransa-schengeni-durduruyor/
http://www.yapi.com.tr/haberler/iklim-degisikligi-milyonlarca-kisiyi-yoksullastiracak_137970.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/kuresel-iklim-zirvesinin-yasal-baglayiciligi-olmayacak_138085.html
http://kot0.com/grenoblenin-kamusal-alanlarinda-oyku-otomatlari/
https://gaiadergi.com/avusturyanin-en-buyuk-eyaleti-yuzde-100-yenilenebilir-enerjiye-gecti/
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Dünya genelinde belediye başkanlarına göre, taklit etmenin
en samimi övgü biçimi olduğu görülüyor. Katherine Lusk'ın
The Conversation'da yayınlanan yazısına göre, belediye
başkanları fikir ve ilham konusunda birbirlerini giderek daha
sık örnek alıyorlar. Kent alanında çalışmalar yürüten Boston
Ünivesitesi Initiative on Cities Programı yöneticisi olan Lusk,
belediye başkanlarının azılı rakipler yerine coşkulu taklitçiler
ve samimi müttefikler olduğunu söylüyor. Belediye
başkanlarının fikir alışverişi için güvendikleri yüzlerce ağ
mevcut. Bu ağlar, Amerika'da, Belediye Başkanları Amerika
Birleşik Devletleri Konferansı (United States Conference of
Mayors) ve Ulusal Kentler Birliği (National League of Cities )
gibi büyük kuruluşlardan gayri-resmi topluluklara kadar
değişim gösteriyor. Bazı ağlar ise belirli sorunlar üzerine
yoğunlaşıyor, yalnızca iklim değişikliği konusuna odaklanan
C40 Şehirleri İklim Liderlik Grubu (C40 Cities Climate
Leadeship Group) gibi. Bunlardan en yenisi ise 2016 yılında
sınır ötesi çözümleri için toplanacak olan Belediye Başkanları
Küresel Parlamentosu (Global Parliament of
Mayors). (Citiscope)

Belediye Başkanları Akıllıca Fikirler
için Birbirlerini Örnek Alıyor

Araç Paylaşım Sistemleri Kent
Düzenlemesinde Devrim Yaratabilir
Uber, Lyft ve diğer kiralama servisleri birçok ülkede taksi
sektörünü alt üstü etmiş durumda. Patrick Russell’ın
TechCrunch’taki haberine göre, aynı güzergahta seyahat
eden sürücülerin bir araya gelerek ortak yolculuk yapmaları
anlamına gelen araç paylaşım sistemleri, artık şehir
düzenlemesinde devrim yapmaya hazır durumda.
Uygulama tabanlı bu hizmetin yaygınlaşmasının anlamı ise
daha az trafik, arazilerin ve yolların daha verimli
kullanılması (road diets). Böylece belediyeler, bazı
sokakları, ilave bisiklet yolları ve gezinti alanlarını da
kapsayacak şekilde, ev ve iş yerleri olarak kullanılmak
üzere dönüştürebilecek. Otoyollar, yollar ve park alanları
neredeyse Amerika’nın her şehrinde yaklaşık olarak  %30'la
%60 arasında yer kaplıyor. Amerika'daki otomobilller
zamanlarının %96’sını boşta bekleyerek geçirirken ortalama
bir Amerikalı aile, arabaları için yılda yaklaşık 9,000$
harcıyor. Araç paylaşım sistemi, Amerikalıların yıllık
harcamalarının %16'sını tasarruf yapmalarını sağlayabiliyor.
(Citiscope)

İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda
halkın %47’sinin “yavaş yürümek zorunda kalmanın”
alışveriş yapmanın en sinir bozucu kısmı olduğunu
düşündüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine, Argos
mağazaları, Liverpool’da birçok büyük alışveriş
merkezinin bulunduğu komplekse yakın bir yerdeki
kaldırımlarda özel bir işaret ile yeni bir yürüyüş alanı
yarattı. Bu hafta denenecek olan bu alanın, acelesi olan
insanları yavaş yürüyen kalabalıklardan kurtaracağı
umuluyor. (Daily Mail)

Oklahoma City Belediye Başkanı Mick Cornett, kent
sakinlerini daha sağlıklı yemek ve daha fazla egzersize teşvik
etmek için kararlı bir girişim başlattı. Oklahoma City
sakinlerinlerin yaklaşık %30'u, Amerika Birleşik Devletleri
Hastalık Kontrol Merkezleri'ne göre, obez olarak kabul
ediliyor. Bu durum, kısmen yerleşim planı ve yemek
tercihlerinin bir sonucu. Kent, 620 km2'lik (New York'un iki
katından daha fazla) bir arazi üzerine yayıldığı için kentlilerin
büyük bir çoğunluğu otomobile aşırı bağımlı durumda. Yakın
zamana kadar bisiklet yollarının mevcut olmaması ve fast-
food restoranlarının oldukça yoğun olması da bu duruma
neden olan diğer etkenler arasında. Belediye Başkanı
Cornett, obezite ile mücade için bisiklet yollarının ve spor
tesislerinin sayısını arttırıyor. Daha fazla yeşil alan yaratmak
için 78 dönümlük bir araziyi kent parkına dönüştürüyor. En
sağlıksız mahallelerde yaşayan insanlara sosyal yardımda
bulunuyor. Cornett, kilo alımla mücadeleyi kişisel bir görev
haline getirmiş durumda. (Citiscope)

Oklahoma City Belediye Başkanı
Obezite ile Mücadelede İş Başında

Liverpool'da Bir Yenilik: Yayalar
İçin Hızlı Yürüme Şeridi

http://citiscope.org/citisignals/2015/oklahoma-city-mayor-mission-battle-obesity
http://citiscope.org/citisignals/2015/mayors-look-peers-smartest-ideas
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3301671/Argos-creates-fast-track-shopping-lane-impatient-customers-resent-getting-stuck-dawdling-pedestrians.html
http://citiscope.org/citisignals/2015/ride-sharing-services-could-revolutionize-urban-design
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Amerika Birleşik Devletleri'nde, "bütüncül sokaklar"
(complete streets) hareketi, bazı kent yönetimlerini,
otomobillerin sokaklardaki hakimiyetine son vermeye teşvik
ediyor. Kentin geniş caddeleri, toplu taşımaya, yayalara ve
bisikletlere daha uygun hale gelmesi amacıyla yeniden
tasarlanıyor. Daniel Vock'un Governing'deki haberine göre,
yolların sadece otomobiller ve kamyonlar için yapılmaması
gerektiği düşüncesi, kamusal alanda oldukça derin etkilere
sahip durumda. Değişiklik, ülke çapında gitgide görünür hale
geliyor. New York'da, Times Meydanı yayalar için bir cennet
haline geliyor. Los Angeles'ta ise yayalaşma için bir master
planı hazırlanıyor. Geniş kaldırımlar ve korumalı bisiklet
yollarını öngören "bütüncül sokaklar" (complete streets)
programını 700'den fazla yerel yönetim uygulamayı
planlıyor.  (Citiscope)

Amerika'da Bütüncül Sokaklar
(Complete Streets) Hareketi
Yaygınlaşıyor

Brezilya'nın Hem Sosyal Hem Çevreci
Konut Programı

Brezilya'da uygulanan "Minha Casa, Minha Vida" (MCMV –
“Evim, Hayatım”) programı, ülkenin pek çok yerindeki düşük
gelirli ailelere barınma imkanı yaratmak ve yaşam kalitelerini
arttırmak amacıyla oluşturuldu. Mevcutta, 9.6 milyondan fazla
düşük ve alt-orta düzeyde gelire sahip aile, bu program
kapsamında yapılan evlere yerleştirilmiş durumda. Brezilya
Federal Hükümeti tarafından 2009 yılında başlatılan MCMV
programı, beş yıl içinde 2.2 milyonun üzerinde konut birimi
üretti ve bu yönüyle de ülke tarihin en büyük ölçekli düşük
gelire yönelik konut projesi olma niteliğini kazandı. MCMV,
kısmi olarak Brezilya'da son birkaç onyıldır başgösteren ve
altyapı yatırımlarının yakalayamadığı bir hıza ulaşan
kentleşme eğilimine karşı bir önlem olarak başlatıldı. Mevcutta
Brezilya'da toplam nüfusun yüzde 85'i kentlerde yaşıyor ve
kentleşme oranının en hızlı yükseldiği dönemler de 1950 ve
60'lı yıllar olarak belirtiliyor. Bu hızlı kentleşmeyle birlikte
kentlere göç eden Brezilyalılar, kendi imkanlarıyla barınma
imkanı bulmakta zorlanarak favelalara veya gecekondu
bölgelerine yerleşmek zorunda kaldı. MCMV programının
hedefi, bu düşük gelirli ailelerin stabil ve düşük maliyetli
konuta erişebilmesini sağlamak ve aynı zamanda bu
yerleşimlerde toplumlaşma anlayışını geliştirmek. Bulunduğu
yere ve bağlamına göre değişse de, MCMV'nin sıcak suyun
güneş enerjisiyle elde edilmesi, güneş enerjisinin kullanımı,
bio-digest kullanımı, sürdürülebilir kalkınma esası, ahşap ev
kullanımı ve "blue house" özelliği gibi çeşitli unsurları aynı
zamanda sürdürülebilir nitelikler sunarak emisyonları azaltıcı
etkiye sahip oluyor. (The City Fix)

Kentler için iklim önlemlerinde 100 çözüm başlıklı rapor, C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu ve
Sustainia işbirliğiyle hazırlandı. Rapor içeriğinde, dünyanın her yerinden birçok kente ait 100 farklı
çözüm uygulaması yer alıyor ve rapor da bu yönüyle belediye başkanları ve yerel yönetimler için bir
rehber niteliğinde. Sustania ve C40, kent yönetimlerinin iklim değişikliğiyle mücadele konusunu Paris
İklim Zirvesi sonrasında devam ettirmeleri ve içselleştirmelerini sağlamak için, her biri yerelde
uyarlanabilecek ve uygulanabilecek nitelikteki yüz farklı somut iyi uygulamayı derleyerek kullanıma açtı.
Raporun tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabiliyor:

http://sustainia.me/resources/publications/Cities100_2015.pdf

(C40 Blog)

C40'tan Paris İklim Zirvesi Öncesi
"Cities100" Raporu

http://citiscope.org/citisignals/2015/complete-streets-movement-making-inroads-us
http://www.c40.org/blog_posts/100-reasons-cities-are-winning-the-climate-fight
http://thecityfix.com/blog/sustainable-features-brazil-affordable-housing-program-good-people-environment-priscila-pacheco/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=sustainable-features-brazil-affordable-housing-program-good-people-environment-priscila-pacheco
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Şehir, Güney Bronx’ta yer alan Joyce Kilmer Parkı’na bir
milyonuncu ağacını dikecek. 8 yaşında, 25 fit (yaklaşık 7,5
metre) uzunluğunda ve 6 bin 500 pound (3 ton)
ağırlığındaki bu karaağaç New York için öyle önemli ki
şehrin Belediye Başkanı Bill de Basio ve Eski Başkan
Michael R. Bloomberg de ağaç dikiminde olacak. Bu dikim
aslında 2007’de kurulan Million Trees NYC adına bir
girişimin parçası. New York Restorasyon Projesi ve şehrin
yaptığı bir antlaşmayla şehirde 2017 yılına kadar şehre bir
milyon ağaç dikilmesi planlanmıştı. Görünüşe göre
programın iki yıl önündeler. Bu kampanya sayesinde
şehirdeki ağaç nüfusu yüzde 20 artmış. (Gaia Dergi)

New York Mutlu Sona Yakın: Milyon
Ağaç Projesi Sona Eriyor

Gaudi'nin Katedrali 133 Yıl Sonra
Nihayet Tamamlanıyor 

Barselona'da bulunan Katolik kilise binasına eklenecek altı
yeni kuleyle birlikte kule saysı 18'e ulaşırken, Katalan mimar
Antoni Gaudi'nin 19. yüzyıl sonlarında başladığı eseri
tamamlanmış olacak. Projenin şef mimarlığını yürüten Jordi
Fauli'nin verdiği bilgiye göre, yeni kulelerin en uzununun
172 metre olması beklenirken, bu sayede katedral
Avrupa'nın en yüksek tapınağı niteliğini taşıyor olacak.
Mevcut durumda, binanın yüzde 70 oranında tamamlandığı
ve Gaudi'nin yüzüncü ölüm yıldönümü olan 2026 yılında
inşasının tamamen bitmiş olacağı tahmin ediliyor ancak bazı
dekoratif unsurların tamamlanmasının da bu süreye altı yıl
ekleyeceği kaydediliyor. (National Geographic)

Mexico City Belediye Başkanı Miguel Angel Mancera, Paris İklim
Müzakereleri öncesinde, ülkelerin ilham almak için yerel yönetimlere
bakması gerektiğini söyledi. Kentin yıllık bütçesinin %10'nun (yaklaşık
17 milyar peso), birçoğu çevreyle ilgi olan, kentsel dayanıklılık
amaçları için kullanılacağını taahhüt eden sözleşmeyi imzalarken
konuşan Mancera, mega kentlerin küresel ısınmayla mücadelede rol
almak zorunda olduklarını vurguladı. Mancera'ya göre, yerel
yönetimler değişimin öncüsü ve yerel yönetimler sürdürülebilirliği
teşvik etmek zorunda. Değişimin mümkün olduğunu vurgulayan
Mancera'ya göre, eskiden hava kirliliğinde kötü bir üne sahip olan
Mexico City'nin kendi gökyüzünü temizlemesi, sera gazı salınımının
azaltılmasında lider konumunda olması önemli bir örnek teşkil
ediyor. Paris'te gerçekleşecek olan BM İklim Değişikliği
Konferansı'nda Mexico City, CO2 kesintilerini, daha verimli atık
yönetimini ve su kaynaklarının daha iyi kullanılmasını destekleyen
C40 grubuna katılacak. Mexico City'nin genel amacı, 2014 ile 2020
yılları arasında emisyonları % 30'a kadar (8-10 milyon ton CO2)
azaltmak. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça büyük olan bu
miktar, yine de küresel sıcaklık artışını 2 °C 'nin altında tutmaya
yetmiyor. Daha olumlu bir gelişme ise Mexico City için önemli bir
sorun olan su alanında bekleniyor. Mancera, federal hükümetin
desteği ile yeni bir su fonu oluşturmak için bazı planlar ortaya koydu.
Ayrıntıları henüz belirtilmeyen projenin büyük bir gelişme olacağı
öngörülüyor. (The Guardian)

Mexico City Belediye Başkanı: "Yerel
Yönetimler, İklim Değişikliği ile
Mücadelede Başrolde Yer Almalı"

Norveç'te, Reiulf Ramstad Architects'in
Lusparken Arkitekter ve JSTA işbirliği ile
tasarladığı Stjørdal Kültür Merkezi, toplumsal
açıdan hem yerel hem de bölgesel olarak önem
arz ediyor. İçinde kütüphane, gençlik merkezi,
tiyatro, konser ve sinema salonlarının
bulunduğu bina, kendi beceri ve yeteneklerini
keşfetmek ve geliştirmek isteyen herkese dans,
müzik, medya, sanat ve diğer aktiviteler
konusunda imkanlar sunuyor. Bulunduğu yerin
kültür ve tarihinden esinlenen proje, binanın
sahip olduğu zengin mimari yapısıyla da ilham
verici bir mekan olmasını amaçlıyor. (Architizer)

Norveç'te Bir Kültür Merkezi
Projesi

http://news.nationalgeographic.com/2015/11/151105-gaudi-sagrada-familia-barcelona-final-stage-construction/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20151105news-gaudi&utm_campaign=Content&sf14957010=1
https://gaiadergi.com/new-york-mutlu-sona-yakin-milyon-agac-projesi-sona-eriyor/
http://architizer.com/projects/cultural-center-stjordal/
http://www.theguardian.com/cities/2015/nov/12/cities-must-take-lead-role-in-tackling-climate-change-says-mexico-city-mayor


     Dünyadan Haberler

Fransız illustrasyon sanatçısı Vincent Mahe şehirlerin
mimari kimliklerine odaklanarak anlatılar oluşturuyor. Mahe,
Paris’in sokaklarında yürürken kafasında bir kitap fikri
belirmiş. Paris’in tek bir yapısını görselleştirerek, yapının
değişimi üzerinden bir Paris hikayesi anlatılabileceğini
düşünmüş ve çalışmaya başlamış. Paris’in 750 yıllık zengin
tarihini, Paris’in en eski binalarından birinin bu zaman
aralığı boyunca evrimine odaklanarak anlatan 750 years in
Paris, Nobrow Press tarafından yayınlandı. Kitap 1265
yılında yapının inşa edilişiyle başlıyor, sayfa sayfa
ilerleyerek 1348 yılındaki Kara Veba‘nın izlerini, 1789
Fransız Devrimi‘ni ve 1968 deneyimini tek bir bina
üzerinden okumayı mümkün kılıyor. (Kot Sıfır)

Bir Binanın Değişimi Üzerinden
Paris'in Tarihini Anlatan
İllüstrasyonlar

Brian Kane Otoyoldaki Panoları
Reklamlardan Kurtarıyor

Brian Kane‘in Healing Tool projesi Massachusetts
banliyölerinde yaşayan insanlar için yapılan kamusal bir
enstalasyon. Kane proje kapsamında eyaletlerarası otoyol
üzerindeki 95 bilboardı hackleyerek beklenmedik doğa
imajlarıyla doldurdu. Gündüzleri yerel peyzajdan imajları
yayınlayan bilboardlar, geceleriyse ay ve Samanyolu
Galaksisi’nden yüksek çözünürlükteki imajlarla doluyor. Reklam
alanlarından alışveriş ilanlarını kaldırarak doğa görselleri
yerleştiren sanatçı, yoldan geçenlere beklenmedik bir görsel
deneyim yaşatmak istediğini söylüyor. Sanatçı bu sayede
reklamcıların görsel yolla dikte ettiği yargılara maruz kalmak
yerine, izleyicilerin kendi görsel deneyimini yaşayabildiğini
söylüyor. (Kot Sıfır)

Plastik kirliliği meselesini zaptetmek için San Francisco
şehri çok önemli bir adım attı ve ABD’nin plastik su şişesi
satışını durduran ilk şehri oldu. Bu hareketin, içinde milyar
dolarların döndüğü ve ekolojiye önemli ölçüde zararlar
veren plastik şişe endüstrisinin ürettiği inanılmaz boyuttaki
plastik çöp miktarının düşürülmesine yönelik evrensel bir
tepki yaratılmasına yol açacağı düşünülüyor. (Gaia Dergi)

ABD’de Bir İlk: San Francisco,
Plastik Şişe Satışını Yasaklıyor

Aralık ayında Paris’te gerçekleşecek ve dünya çapında karbon
salınım azaltımlarına şekil verecek olan Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) başkanı Christiana
Figueres, iklim görüşmelerinin küresel karbon fiyatlandırmasını
içermeyeceğini açıkladı. (Yeşil Gazete)

Oslo şehir konseyinden ilginç bir haber var. 59 kişiden
oluşan ve şehiri 4 yıl boyunca yönetecek olan yeni
şehir konseyi şehir merkezinde arabalara yasak
getirileceğini açıkladı. Bu Oslo’yu arabaları yasaklayan
ilk Avrupa şehri yapacak. Belki gelecekte kıtada
bulunan bazı şehir yönetimleri de buna benzer kararlar
alabilir. Yeni seçilen konseyde 3 parti bulunuyor, İşçi
Partisi, Yeşiller ve Solcu Sosyalistler. Konseyin
açıklamasına göre arabalar 2019 yılında tamamen
yasaklanmış olacak. Yasaktan önce ise en az 60
kilometrelik bisiklet yolları yapılacak ve ayrıca toplu
taşımaya inanılmaz bir yatırım yapılacak. (Milliyet)

Oslo, Arabaların Kullanımını
Yasaklıyor!

Küresel İklim Değişikliği Anlaşması
Karbon Fiyatlandırmasını İçermeyecek

155 Bin Eve Elektrik Sağlayacak Dünyanın En Büyük “Gelgit Enerji Santrali”

Ayın çekim gücü sonucu ortaya çıkan gelgitler, sürdürülebilir ve
yenilenebilir enerji kaynağı olarak literatürde yerini alıyor. Med cezir
olayının güçlü olarak göründüğü İngiltere de bu enerjiden
faydalanmak için en uygun sayılan yerlerin başında geliyor ve bu
sebeple öncü durumunda. Dünyada bir ilk olması beklenen Swansea
körfezinde gelgit lagünü (deniz uzantısı şeklinde oluşturulan göl)
okyanustaki med cezir sonucunda, yükselme ve alçalmaları
kullanarak yenilenebilir enerji sağlayacak. (Gaia Dergi)

http://kot0.com/bir-binanin-degisimi-uzerinden-parisin-tarihini-anlatan-illustrasyonlar/
http://kot0.com/brian-kane-otoyoldaki-panolari-reklamlardan-kurtariyor/
http://www.milliyet.com.tr/oslo-arabalarin-kullanimini-otomobil-2136763/
https://yesilgazete.org/blog/2015/11/02/kuresel-iklim-degisikligi-anlasmasi-karbon-fiyatlandirmasini-icermeyecek/
https://gaiadergi.com/abdde-bir-ilk-san-francisco-plastik-sise-satisini-yasakliyor/
https://gaiadergi.com/155-bin-eve-elektrik-saglayacak-dunyanin-en-buyuk-dev-gelgit-enerji-santrali/



