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     Dünyadan Haberler

Dünya’nın en kirli şehri Yeni Delhi’ye, yeni yılda “daha iyi nefes almak”
için, 2016’nın ilk iki haftası süresince, alternatif bir trafik uygulaması
geliyor. Uygulamaya göre, 15 Ocak 2016‘ya kadar trafik akışı özel
araçlara kısmen kapalı olacak, araçlar plaka numaralarına göre haftanın
belli günlerinde trafiğe çıkabilecekler. Üst düzey politikacılar, hastalar ve
kadınlar bu uygulamadan muaf  tutulacaklar. 
Bu alternatif trafik akışı, aslında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki
hava kirliliği sorununa kalıcı çözüm bulmak için getirilen pilot bir
uygulama. Uluslararası Haber Ajansı Agence France-Presse’e göre
2014 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir tespit, bölge
yönetimini tedbir almaya itti. Çünkü örgüt, 1600 farklı şehir üzerinde
yaptığı bir araştırmada Yeni Delhi’yi havası en kirli şehir olarak ilan etti.
Rapora göre, toz zerreciklerinin büyüklüğü, hava kirliliği oranı yüksek
olan diğer şehirlere kıyasla Yeni Delhi’de 10 kat daha fazla. Sadece
başkent de değil, yılda 600 bin kişinin çevre kirliliği sebebiyle hayatını
kaybettiği Hindistan’ın pek çok bölgesi yoğun toz bulutunun altında
kalmış durumda. (Gaia Dergi)

“Dünyanın En Kirli Şehri”, 2016 İçin
Yepyeni Bir Uygulamaya Hazırlanıyor

Almanya, 100 km Uzunluğundaki
İlk Bisiklet Otobanını Açıyor

Almanya geçtiğimiz günlerde tamamı 100 km’ye varacak bisiklet
yolunun ilk 5 km’lik kısmını açtı. Bu dört  metre genişliğindeki patikayı,
yolun sadece beyaz çizgilerle ayrıldığı ve arabalarla paylaşıldığı tipik
bisiklet  yollarından ayıran şey, tamamen bisikletlere özel
olması. Bisikletlere özel bu yolda bisiklet sürmek, şehirler arası yolda
araba sürmeye benziyor. Sollama şeridi, üst geçit ve kavşaklarda alt
geçitler bulunuyor. Aynı zamanda sokak lambaları var ve kış aylarında
karlar temizleniyor.
Şehir plancıları bu EuroVelo bisiklet  rotasını banliyölerde yaşayan
insanları düşünerek yapmış. Yol genişleyerek batıdaki 10 şehri ve dört
üniversiteyi birbirine bağlayacak. Bu şehirlerden bazıları Duisburg,
Bochum  ve  Hamm. Yol öncelikle Ruhr Endüstri Bölgesi’ndeki artık
kullanılmayan eski tren yayları boyunca ilerleyecek. Aynı zamanda
ulaşım açısından da kolay olan yolun iki kilometrelik alanı çevresinde iki
milyon insan yaşıyor. RVR isimli bölgesel kalkınma grubunun konuyla
ilgili bitmiş bir çalışması, her gün otoyollardan 50 bin aracın böylece
azalacağını öngörüyor. (Gaia Dergi)

İngiltere, 30 Yıl Sonra Toplu Konut
İnşa Edecek

İngiltere'de, Başbakan David Cameron liderliğindeki hükümet 30 yıl
aradan sonra toplu konut üretimi için düğmeye bastı. İngiliz hükümeti ilk
aşamada 13 bin toplu konut inşa edecek. 5 yıl içerisinde bu rakamın 60
bine çıkarılması hedefleniyor.
İngiltere Başbakanı David Cameron yeni yıl mesajında, gençlerin ev
sahibi olması için elinden geleni yapacaklarını söyledi. Gençlerin ev
sahibi olmasının hükümetinin en önemli sosyal reformlarından biri
olduğunu belirten Cameron, toplu konutların en hızlı şekilde inşa
edilmesi için çaba harcayacağı sözünü de verdi. Hükümet  toplu
konutların hızla inşa edilmesi için inşaat şirketlerine önemli teşvikler
verecek. Toplu konut inşa edilmesi amacıyla terk edilmiş birçok endüstri
bölgesi islah edilerek, burada yeni binalar inşa edilecek. (Arkitera)

Hollanda’da Sıra Dışı Bir Girişim:
Rotterdam Sularında Ağaçlar Yüzecek

Hollandalı birkaç girişimci ve tasarımcı, Jorge Bakker isimli sanatçının
çalışmasından yola çıkarak Rotterdam’a yüzen bir küçük orman hediye
etmeye karar verdi. Jorge Bakker’in  akvaryum içerisinde yüzen küçük
ağaçlar çalışmasının bu çok daha büyük ve iddialı hali uygulanmadan
önce geçtiğimiz yıl tek bir ağaçla gerekli testler gerçekleştirildi. Alınan
sonuçlar tatmin edici olunca bu yıl, 16 Mart’ta 20 ağaçlık küçük ormanın
Rijnhaven sularına yerleştirilmesi kararlaştırıldı.
Yüzen Orman“, Jorge Bakker’in çalışmasına bir saygı duruşu niteliği
taşırken aynı zamanda insanın doğayla ilişkisine alternatif bir
perspektiften bakacak. Bu ilham verici proje, Rotterdam’ı daha da yeşil
bir kent haline getirecek. (Nolm.Us)

http://www.nolm.us/hollandada-sira-disi-bir-girisim-rotterdam-sularinda-agaclar-yuzecek/
https://gaiadergi.com/almanya-100-km-uzunlugundaki-ilk-bisiklet-otobanini-aciyor/
http://www.arkitera.com/haber/26051/-ingiltere-30-yil-sonra-toplu-konut-insa-edecek
https://gaiadergi.com/dunyanin-en-kirli-sehri-2016-icin-yepyeni-bir-uygulamaya-hazirlaniyor/
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Kanada’da bulunan Vitality Air adlı bir şirket,  Rocky Dağları’ndan
alınan temiz havayı şişeleyerek Çinli müşterilerine satmaya başladı.
Şişelenmiş hava satma fikri başta bir şaka olarak ortaya çıktı. Fakat
daha sonra, sadece 4 gün içinde 500 şişe satılınca, şirketin
kurucuları bunu tamamen bir ticarete dönüştürmeye karar verdi.
Her şişe üzerinde sabit halde bulunan bir solunum maskesi ile teslim
ediliyor ve firma, 150’nin üstünde soluk alıp verme garantisi veriyor.
Temiz dağ havasının 7.7 litrelik bir şişesi, 100 yuan, yani 93 TL
civarında satılıyor. Bu durumun muhtemel sebebi ise Çin’in yükselen
hava kirliliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış
olması.  (Gaia Dergi)

Kanada, Çin’e Şişelenmiş Temiz
Hava Satmaya Başladı

Geri Dönüştürülen Plastikle
Tasarlanan Yüzen Okyanus Yapıları

İklim değişikliği sonucu denizlerin ve okyanusların her sene 4-5 metre
yükselmesi kaygısı her alanda tedbir çalışmalarını tetikledi. Son
dönemde bir yandan dev barajların yapılması planlanırken, bir yandan
da yüzen yapılar tasarlanıyor. Bunlardan biri de Belçikalı mimar Vincent
Callebaut’un planladığı fütüristik eko-okyanus yapıları;
“Oceanscraper”lar. Bu yapılar geri dönüştürülen plastik atıkların 3 boyutlu
basılması sonucu elde ediliyor. Gökdelenleri anımsatan
Oceanscraper”lar okyanusun altına doğru 1000 metre aşağı uzanarak
koloniler oluşturuyor ve bu kolonilere de “Aequorea” deniyor.
Aequorea’nın yaklaşık 20 bin insanı barındırması ve barınma olanağı
sağlayan evler dışında, bilimsel laboratuvarlar, ofisler, oteller, spor
alanları, hatta çiftlikler içermesi planlanıyor. İçme suyunun
desalinizasyon yoluyla deniz suyundan elde edilmesi, mikro-alglerin,
organik atıkların geri dönüşümü için kullanılması düşünülürken,
aydınlatmanın da “bio-luminescence” yani ışık yayan canlı organizmalar
tarafından sağlanması bekleniyor. Bu fütüristik şehrin Brezilya’nın Rio de
Janeiro sahillerinde yapılması planlanıyor. (Gaia Dergi)

Kosta Rika, % 99 Yenilenebilir
Enerji Kullanımıyla Dünyaya Esin
Kaynağı Oluyor

Venezuela’da geçtiğimiz yıl 23 Aralık’ta çıkan yasaya göre GDO
(genetiği değiştirilmiş organizma) kullanımı büyük ölçüde yasaklandı.
 GDO ve tohum patentleme karşıtı düzenleme, Venezuela Ulusal
Meclisi tarafından son görüşmelerde kabul edildi. 11 Ocak tarihinde ise
seçimleri yeni kazanan muhalefet koalisyonu, Mesa de la Unidad
Democrática (Demokratik Birlik Platformu) görevi devraldı. 
Bu yasa aynı zamanda dünyadaki en sert GDO karşıtı düzenleme
olarak göze çarpıyor. GMWatch’a göre, yeni tohum yasası yerel gıda
üretimini güçlendirmeyi, bir sonraki dönemde üremeyi engelleyerek
üreticiyi şirketlere bağımlı hale getiren hibrit  tohum üretimini
düzenlemeyi, GDO’lu tohumların üretim, dağıtım ve ithal edilmesini
engellemeyi amaçlıyor. (Gaia Dergi)

2021’de sıfır karbon salınımına ulaşmayı hedefleyen Kosta Rika,
elektriğini şimdiden, %99 oranla yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.
Doğal kaynaklardan faydalanarak tam 285 günde enerjisini
neredeyse %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya başlayan
Kosta Rika’nın enerji maliyeti de %12 oranında düştü. Bundan sonraki
süreçte, bu maliyetin daha da düşmesi bekleniyor.
Az nüfuslu bir ülke  olan Kosta Rika, turizm ve tarımla dayalı bir
ekonomiye ve aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarını
besleyen doğal avantajlara sahip. Ülkenin saf enerjisinin çoğunluğu
geniş bir nehir sistemi ve bol tropik yağışlarla desteklenen su gücüyle
üretiliyor. Ülkede aynı zamanda,  jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi,
biokütle ve güneş enerjisi kullanılıyor.  Şu an için Kosta Rika’nın ulaştığı
seviyeye diğer ülkelerin ulaşması zor görünse de, bu gelişimin
yankılarının daha yeşil bir gelecek sağlamada ilham kaynağı
olabileceği düşünülüyor. (Nolm.Us)

Venezuela’dan Net Karar: Tohumlar
Özgürleşiyor, GDO Yasaklanıyor

http://www.nolm.us/bu-yil-kosta-rika-elektriginin-yuzde-99unu-yenilenebilir-kaynaklardan-sagladi/
https://gaiadergi.com/venezueladan-net-karar-tohumlar-ozgurlesiyor-gdo-yasaklaniyor/
https://gaiadergi.com/kanada-cine-siselenmis-temiz-hava-satmaya-basladi/
https://gaiadergi.com/oceanscraper-geri-donusturulen-plastikle-tasarlanan-yuzen-okyanus-yapilari/
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Güney Kore’de Kozmetik İçin
Hayvan Deneyleri Tarihe Karışıyor

Çin, Hava Kirliliğiyle Savaşmak İçin
Suni Yağmur Oluşturmaya Başladı

Fransa’da Onbinlerce Kişi NDDL
Havalimanına Karşı Yürüyor

Hayvanlar üzerinde deneyler yapılmasını engellemeyi amaçlayan bir
kuruluş olan “Cruelty-Free International”, son iki yıldır Güney Kore
Hükümeti ile işbirliği içerisindeydi. Güney Kore Ulusal Meclisi’nin kabul
ettiği yasa tasarısı, bu hafta  içinde Güney Kore Başkanı Park Geun-hye
tarafından imzalanacak. Böylelikle Güney Kore, hayvanlar üzerinde
kozmetik deneyler yapılmasını yasaklamış ve hayvan deneyleri
yapılarak piyasaya sürülen kozmetik ürünlerin ülke sınırları içerisinde
satılmasını engellemiş olacak.  Güney Kore’deki şirketler, 2018 yılından
sonra hayvanlar üzerinde kozmetik ürünler için deney yapamayacak.
(Gaia Dergi)

Japonya'da, 3 Yıldır Yalnızca Bir
Yolcu İçin Açık Tutulan Tren
İstasyonu

Japonya’nın Hokkaido adasının kuzey ucunda bir tren istasyonu
yalnızca bir yolcu için yıllardır hizmet veriyor. Her gün okula gidip gelmek
için trene binen  liseli bir genç kız için istasyona bir tren sabah ve akşam
mutlaka uğruyor. Karar, Japonya Demiryolları tarafından 3 yıl önce
verilmiş. İstasyondaki yolcu sayısının aşırı düşüşü önce istasyonun
tamamen kapatılmasını gündeme getirirken sonrasında ilginç bir karar
alınmış: Genç kız mezun olana dek istasyon açık kalacak. Hatta
demiryolları trenin saatlerini genç kızın okul saatlerine göre ayarlamış.
Nüfusu hızla azalan Japonya’da kırsal alanlara ulaşım seçenekleri de
her geçen gün azalırken Hokkaido’da yaşanan bu sıradışı uygulama
şimdiden bütün Batı medyasında haber olmuş durumda. (Citylab)

Fransa’da Nantes kentine 20 kilometre mesafede Notre Dame des
Landes’te yapılmak istenen yeni NDDL Havalimanı’na ve hükümetin
bölgedeki ZAD (Zone À Défendre – Savunma Alanları) otonomunu
tahliye etme girişimine karşı protestolar sürüyor. Nantes’a Fransa
genelinden bisikletler ve traktörlerle gelen dayanışmacılar bir köprüyü
işgal ettiler. Onbinlerce insanın katıldığı gösterilerde vatandaşlar ve
yaşam savunucuları verimli tarım arazilerinin yok edilmesini ve uçakların
çevresel etkilerini protesto ediyor. Ayrıca bölge bataklık ve sulak
alanlardan oluştuğu için buradaki pek çok hayvan ve bitki türünün
korunması gerektiği belirtiliyor. (Kuzey Ormanları)

Çin’de hava kirliliğine ikinci kez kırmızı alarm verildi. Yıllardır süre gelen
aşırı büyümeden sonra Çin hükümeti de bu konuyu önümüzdeki yıllarda
ele alacağına dair söz verdi, ancak halihazırda bazı yerel yönetimler
alışılmadık yöntemler deneyerek havadaki dumanı dağıtmaya
çalışıyorlar: Devasa su püskürtücü toplar.
Çin’de bulunan Madencilik Güvenlik Ekipmanları alanında faaliyet
gösteren bir firma tarafından üretilen bu makinelerin temeli fabrika ve
şantiyelerde kullanılan su püskürtücülere dayanıyor. Firmanın önceliği,
madencilerin solunum ve akciğer problemlerini azaltmaya yönelik
ürünler üretmek iken, 2013 yılında ürettikleri ürünleri daha geniş bir
kullanım alanına uygun hale getirerek kirlilik çözümleri için yerel
hükümetlere pazarlamaya başladı. Görünümü savunma sanayisinde
kullanılan toplara benzeyen bu araçlar, sıvının küçük partiküller haline
getirilerek havaya püskürtülmesi prensibiyle çalışıyor. Neredeyse bulut
haline getirilmiş olan sıvı, toz parçacıkları ile temas ettiğinde yoğunlaşarak
yağmur gibi yere düşen su damlacıkları oluşturuyor.  (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/cin-hava-kirliligiyle-savasmak-icin-suni-yagmur-olusturmaya-basladi/
https://gaiadergi.com/guzel-seyler-de-var-guney-korede-kozmetik-icin-hayvan-deneyleri-tarihe-karisiyor/
http://www.citylab.com/commute/2016/01/japan-keeps-this-defunct-train-station-running-for-just-one-passenger/423273/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/12/fransada-onbinlerce-kisi-nddl-havalimanina-karsi-yuruyor/
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Washington’da Strafor Kaplar
Yasaklanıyor

Tek kullanımlık strafor yiyecek ve içecek kapları, Washington'da artık
yasak. 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren yasak, şehrin en önemli su
yollarından olan Anacostia Nehri’nde sık sık strafor ve polisteren atıklarına
rastlanmasından dolayı uygulamaya konuldu.
Malzeme atık toplama alanlarında ayrıştırılamadığı için bazı belediyelerin
gözünden düşmüştü. Aynı zamanda köpük, küçük parçalara ayrılarak
doğaya saçılıyor ve doğal hayata zarar veriyordu. Çevre kirliliğine yol
açan diğer maddelerin de bu küçük parçalara yapışarak doğaya
karışması söz konusuydu.
Yasak, 2014 yılında kabul edilen yasanın (Sustainable DC Omnibus
Amendment Act) sonucu olarak restoran, market ve diğer gıda
sağlayıcılarının kullandığı kase, bardak, tabak gibi yalnızca tek kullanımlık
kaplarda uygulanacak. İşletmeler, bölge dışından köpük kaplardaki
ürünleri alabilecek ve balık ve et gibi ürünlerin paketlenmesinde bu
malzemeyi kullanabilecekler. Washington Belediyesi Enerji ve Çevre
Müdürlüğü, bunlar haricinde köpük kapları kullanmaya devam edenlere
ise ceza verecek. (Citiscope)

Meksikalı Belediye Başkanı Gisela
Mota, Görevdeki İkinci Gününde
Öldürüldü

Uyuşturucu ve organize suçlarla anılan sanayi şehri Temixco'yu
temizleme vaadiyle yeni seçilen Belediye Başkanı Gisela Mota,
göreve gelişinin ikinci gününde öldürüldü.  BBC'nin haberine göre;
Gisela Mota, başkent Mexico City'nin 85 kilometre güneyinde
bulunan Temixco'daki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.  
Mota'ya dört silahlı adamın saldırdığı açıklanırken, polisin
saldırganlardan ikisini vurarak öldürdüğü, diğer ikisini ise yakaladığı
belirtildi. Geçen yıl birkaç belediye başkanı daha uyuşturucu
kaçakçıları tarafından öldürülmüştü.  (Hürriyet)

Champs-Elysées'de, Her Ayın Bir
Pazarı Yayalara Ayrılacak

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 6 Ocak’taki Paris Belediye
Meclisi seçimlerindeki konuşmasında, ilkbahardan itibaren, Champs-
Elysées bulvarının, ayda bir Pazar, arabalara yasak olacağını belirtti.
Çeşitli gösteriler için düzenli olarak araç trafiğine kapatılan bulvar, Eylül
ayının son hafta sonu düzenlenen Araçsız Gün kapsamında yayalara
ayrılmıştı.  Hidalgo, bir sonraki aşama olarak, bu olayın, 2015’te pek çok
merkez ilçeyi de kapsayacak şekilde, tüm Paris kentine yayılacağını
açıklamıştı. Belediye Başkanı, Le Parisien’de yer alan habere göre,
aynı zamanda Seine nehrinin sağ kıyısının, Tuileries et Henri-IV
köprülerinin arasındaki kısmının da yayalara ayrılacağını ve araç ve
kamyon trafiğini sınırlayan kirlilikle mücadele planının daha da
sertleşeceğini doğruladı. (Le Monde)

Fransa’da Araçların Ön Camı İçin
Yeni Kirlilik Karşıtı Etiketler

Fransa’da 1 Ocak’ta yürürlüğe giren Hava Kalitesi Sertifikası Crit’Air
sistemiyle ile birlikte, hava kalitesini önemseyen tüm gönüllü
sürücüler, artık ön camlarına, araçlarının hava için temizlik derecesini
gösteren etiketler yapıştırabilecek. Hava kalitesi sertifikaları, araçların
havaya yaydığı kirlilik oranına bağlı olarak farklı renklerde olacak ve
bu renkler, havayı en az kirleten araçların kolayca tespit edilmesine
olanak sağlayacak. Böylece, araç trafiğine sınır getirilen bölgelerde,
yalnızca havayı en az kirleten araçların yer alması kolaylaşacak.
Sınıflama 7 kademe halinde olacak, ancak bunlardan yalnızca en
temiz araçlar için olan ilk 4’ü etiketlerde yer alacak. Elektrikli ya da
hidrojenle çalışan arabalar yeşil renkli etikete sahip olabilecek. Havayı
en az kirleten diğer araçlar ise hava kirletme derecelerine göre mor,
sarı ve turuncu renklerdeki etiketleri kullanabilecek. Ancak, hava
kirliliğine karşı mücadele için ortaya konulan bu sistemin, gönüllü
olmasından dolayı sınırlı bir etkiye sahip olması da söz konusu.
Buradaki amaç,  cezalandırmak yerine, hava için temiz bir araç
olmayı seçmeyi teşvik etmek. Bu yeni etiketler, havayı en az kirleten
araç kullanıcılarına, belediye başkanları tarafından kabul edilen
kurallara göre,  araç trafiğine sınır getirilen bölgelerde dolaşma,
ayrıcalıklı park tarifelerinden yararlanma, Araçsız Günler'de serbestçe
araba kullanabilme gibi bazı avantajlar sağlayacak. (Le Monde)

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/06/les-champs-elysees-reserves-aux-pietons-un-dimanche-par-mois_4842661_3224.html
http://www.hurriyet.com.tr/meksikali-belediye-baskani-gisela-mota-gorevdeki-ikinci-gununde-olduruldu-40035039
http://citiscope.org/citisignals/2016/washington-dc-bans-most-styrofoam-containers
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2015/12/31/nouvelles-pastilles-antipollution-en-france_4840158_1652666.html
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Kudüs'te açılan İsrail Müzesi'nin avlusunda bulunan eski bir çam
ağacına, mimar Ifat Finkelman ve Deborah Warschawski'nin ahşap
tasarımıyla bir oyun parkı kuruldu. 
Çelik yapı üzerine sabitlenmiş iki santimetre kalınlığındaki ahşap
tahtalarla tasarlanan ev, çevresindeki taş ve beton mimariyle tezat
oluşturuyor. Ağaç eve erişim için tasarlanan platform, müze
ziyaretçilerine aynı zamanda  bir oturma alanı sağlıyor. Çocuklar
platformu kullanarak ya da ağaç evin içinden geçen çam ağacının
gövdesine tırmanarak  ağaç evin içine ulaşabiliyor. Ağaç evin hem içi
hem de dışı çocuklar için güzel bir oyun alanı olarak kullanılabiliyor.
(Arkitera)

Müze Bahçesine Ağaç Evden
Oyun Parkı

Hindistan'ın Gecekondu Bölgesinden
Çıkan Tasarım Müzesi

Dünyanın en yoğun nüfusa sahip şehirleri arasında gösterilen
Hindistan’ın Bombay şehrinde açılacak yeni bir müze projesi, şehrin
merkezinde yer alan büyük gecekondu alanı Dharavi’yi tasarımcıların
gündemine getirdi. İspanyol sanatçı Jorge Mañes Rubio’nun, Amanda
Pinatih, Rahul Srivastava ve Matias Echanove ile ortaklaşa
gerçekleştirdiği proje, Dharavi Tasarım Müzesi kurulmasını öngörüyor.
Mobil olacak tasarım müzesinde bölgede üretilen nesneler sergilenecek.
Projenin yaratıcılarının müzenin internet sitesinden yayınladıkları metne
göre proje,  kendi ekonomisine ve üretici gücüne sahip olan, 700.000
civarı insanın yaşadığı ve aynı zamanda da çalıştıkları gecekondu
bölgesine dair yanlış algıyı dönüştürmek için kurgulanmış. The Design
Museum of Dharavi /Dharavi Tasarım Müzesi, yerel üretimi sergileyen
mobil karakteriyle türünün ilk örneği olacak. (Arkitera)

Amerika‘da bir kütüphane, artık kitaptan çok daha fazlasını ödünç veriyor;
hem de harika bir amaç için. Sacramento Halk Kütüphanesi‘nde hayata
geçirilen bu uygulama, müzik enstrümanları, dikiş makinesi, kukla,
GoPro kamera, projeksiyon gibi sayısız eşyayı toplumun hizmetine
sunuyor. “Şeyler Kütüphanesi” adı verilen bu uygulama, insanların kendi
ilgi alanlarını keşfetmesine fırsat tanıyarak toplumun gelişimini sağlıyor.
Kütüphaneden ödünç alabileceğiniz herhangi bir şeyle, saklı
yeteneğinizi keşfetme fırsatına sahip olabiliyorsunuz. Böylece bir ilgi
alanına maddi manevi yatırım yapmadan önce, ona gerçekten ilginizin
olup olmadığını da görebiliyorsunuz. Kütüphanede, video oyunları
dışındaki tüm eşyalar 18 yaşından büyüklere ödünç verilebiliyor.
Eşyaların ödünç alma-verme mekanizması aynı kitaplardaki gibi işliyor.
 Kütüphanede ayrıca halkın kullanımına açık 3D yazıcılar ve tarayıcılar da
bulunuyor. (Nolm.Us)

Dikiş Makinesi, Kukla, Ukulele vb.
Ödünç Alınabilen Kütüphane 

Küvetlerden Yapılmış "Yellow
Submarine"

Litvanyalı tasarım stüdyosu Urban Restart ve İskoç mimar Kurt Cleary,
geçtiğimiz sonbahar Münih için açılan Shabby Shabby Apartments
Competition’a  “Yellow Submarine” adındaki tasarımlarıyla katıldı.    
Avrupa’nın emlak piyasası en yüksek şehirlerinden birinde açılan
yarışma, sosyal konut sorununa yönelik bir tür sosyal deney niteliği
taşıyor. Yellow Submarine, konut sorununu çözmeye yönelik bir öneri
sunmamakla birlikte, fikir üretmeden yapılan seri üretimin bu soruna bir
çözüm getirmeyeceğini vurguluyor.
16 fiberglas küvetin yer, tavan ve duvar tanımlayacak şekilde bir araya
geldiği kabinin pencerelerinde çamaşır makinesi kapıları kullanılmış. 250
euroluk bir bütçeyle 7 günde inşa edilen kabin, bir ay boyunca kentliler
tarafından kiralanmış. Schwindinsel Adası’nda bir kamusal parkta yer
alan ve bir denizaltını andıran Yellow Submarine, şehir merkezinde
insanlardan gizlenmiş bir alanda kentlilerin karşısına çıkıyor. (Kot Sıfır)

http://www.arkitera.com/haber/26083/muze-bahcesine-agac-evden-oyun-parki
http://www.nolm.us/dikis-makinesi-kukla-ukulele-odunc-alabildiginiz-kutuphane-sakli-yeteneklerinizi-ortaya-cikariyor/
http://www.arkitera.com/haber/26148/hindistanin-gcekondu-bolgesinden-cikan-tasarim-muzesi
http://kot0.com/kuvetlerden-yapilmis-yellow-submarine/
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New York State’de bulunan Ecovative firması, yenilenebilir ambalaj ya
da fiber levha ürünleri oluşturmak için tarımsal atıkları bir arada tutacak
bir “biyolojik tutkal” olarak doğal mantarları kullanıyor. Ecovative’in bu
yenilikçi yöntemi sayesinde mantar paketleme ürünleri, var olan plastik
köpük paketleme ürünlerinin yerini alıyor. Bu paketleme sistemi
hoparlörden bilgisayara kadar her şeye uyabilecek şekilde ısmarlama
olarak üretilebiliyor. Bu süreçle ilgili harika olan şey ise Ecovative’in
birçok yerel çiftçiyle ilişki kurması ve tarımsal atığı direkt olarak
kendilerinden sağlaması. Ecovative’in sağlıklı, kolay kurulabilir,
yangına dayanıklı ve işe yarayan mantar izolasyon ürünleri, petrol
türevi inşaat malzemelerine de doğal bir alternatif sunuyor. Aynı
zamanda, mantar miselinden yapılan bu biyo-malzemeler kullanım
süreleri sonunda bahçede veya bitkiler için kompost olarak
kullanılabiliyor.  (Gaia Dergi)

Yeni Çağın Plastiği Mantarlar
Olabilir Mi?

Çin’in Ünlü Aktivisti “Görünmez
Adam”dan Hava Kirliliğine
Sanatsal Protesto

Kamuflajı sanata dönüştüren çalışmalarından dolayı “Görünmez
Adam” olarak tanınan sanatçı Liu Bolin, Çin’in bitip tükenmek bilmeyen
hava kirliliği sorununu sanatsal bir eyleme dönüştürdü. Bolin, Pekin’in
doğu yakasında, açık bir arazide yedi modeli arka planla aynı desene
boyayarak kirli havanın içinde yok etti. Sanatçı, projesini anlattığı bir
röportajında “Bu durum karşısındaki tavrımı yansıtmak için insanların
pasif bir şekilde değil, bilfiil yok olmalarını tercih ettim” diyor.  (Gaia Dergi)

Kişi başına 52 m2 yeşil alanıyla dünyanın en yeşil şehirlerinden
biri olan Curitiba’nın son yıllarda en çok dikkat çeken programı,
200.000 tane atık işçisini bir kooperatif altında toplayan ve
sistematik bir geri dönüşüm sistemi yaratan Ecocitizen programı.
Atık işçisi olmak Brezilya’da bir iş tanımı, yani gelir vergisi ödenen
ve çalışanların maaşlarının merkezi hükümete bildirildiği bir
meslek. Bu geri dönüşüm işçileri için eşit sosyal haklar, çalışma
imkanı ve belirli ücret demek. Ecocitizen programı sayesinde, geri
dönüşüm yapan ve çöp toplayıcılarının paylarını kendilerine alan
aracıların önü kesilmiş durumda. 600’dan fazla çalışanın cam,
kağıt, alüminyum ve plastiği ayırdığı 19 depoyla, 2013’ten bu yana
Curitiba’da geri dönüşüm oranı %15’den %70’e
çıkartılmış. Eğitim, işsizlik, çevre kirliliği gibi problemleri  başarıyla
çözen Curitiba, birçok şehir için feyz alınacak programlarıyla ismi
çok bilinmese de müthiş bir örnek. (Kuzey Ormanları)

Bitkilerle Çalışan Işık Kaynağı
Tasarlandı

Yağmur ormanlarında yaşayan insanların yüzde 42’sinden fazlası
elektrik olmadan yaşıyor. Bu nedenle Peru Mühendislik ve Teknoloji
Üniversitesi’nden (UTEC) araştırmacılar, bölgede en bol bulunan
şeylerle yani bitkiler ve toprakla evleri aydınlatmanın bir yolunu buldu.
Buluşa verilen isimle 10 adet “plant-lamb” Peru’da Nuevo Saposoa
ve Pucallpa yağmur ormanı köylerinde yaşayan ailelere
verildi. Köyün sakinlerinden biri “Bir bitkinin bizim için elektrik
üretebileceğini bilmiyorduk. Elektrik biz ve çocuklar için hayat demek”
diyerek memnuniyetini dile getirdi. Plant-lamb içinde bir ızgara,
üzerinde bir bitkiyle dikdörtgen LED elektrik lambası olan tahta bir
kutuya benziyor. Araştırmacılar buluşun gelecekte daha da çok
aileye fayda sağlamasını umut ediyor. (Arkitera)

Brezilya’nın Geri Dönüşüm Deneyi:
Curitiba

https://gaiadergi.com/cinin-unlu-aktivisti-gorunmez-adamdan-hava-kirliligine-sanatsal-protesto/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/14/brezilyanin-geri-donusum-deneyi-curitiba/
https://gaiadergi.com/yeni-cagin-plastigi-mantarlar-olabilir-mi/
http://www.arkitera.com/haber/26128/bitkilerle-calisan-isik-kaynagi-tasarlandi
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Çin, ezberleri bozmaya devam ediyor. Ülkenin en ünlü hayvanat
bahçesi olan Lehe Ledu Wildlife Zoo'da pek çok farklı türden nesli
tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vahşi hayvan yaşıyor. Bu
hayvanlar, farklı ülkelerdeki akrabalarının aksine bu hayvanat
bahçesinde koruma altındalar ve kafeslerin ardında değil, serbest
dolaşım alanlarında yaşıyorlar. Ziyaretçiler mi? Onlar bu doğa harikası
canlıları bir kamyonun kasasında çelik kafeslerin ardında ya da
otobüsün içinde gezerek görebiliyorlar. (DailyMail)

Çin'de Sıra Dışı Hayvanat Bahçesi

Finlandiya’nın Eura Kentinde
Geceleyin Gökyüzünde Kent
Haritasının Yansıması Oluştu

Finlandiya'da gece gökyüzünde kentin haritasının inanılmaz
bir yansıması oluştu. Işık sütunları olarak bilinen ve doğal
olarak meydana gelen bu olgu, 13 Ocak'ta fotoğraflandı. Işık
sütunları, havada asılı duran buz kristalleri yüzünden oluşuyor.
Kristaller farklı şekil ve boyutlara sahip olabiliyor fakat genelde
havada altıgen olarak şekilleniyorlar. Bunlar dünyaya
düştükçe, ışık, kristallerin düz köşelerinden kırılıyor ve karasal
ışıkların yerde oluşturduğu kent haritalarının gökyüzüne de
yansımasına neden olabiliyor. (Independent)

1 Ocak’tan itibaren Grand Paris projesinin hayata geçirilmesi ile
birlikte Paris, çevresindeki üç bölgeyi (Hauts de Seine, Seine Saint
Denis ve Val de Marne) içine alacak şekilde büyüyor ve artık gerçek
anlamıyla bir metropole dönüşüyor. “La Métropole de Grand Paris”,
131 komüne sahip olacak ve bu komünlerin seçtiği 209 yerel temsilci
(conseillers métropolitains) tarafından yönetilecek. Bu meclis (Conseil
de la Métropole) 22 Ocak’ta göreve başlayacak ve yeni başkanlarını
seçecek.
Grand Paris fikri, Paris’e bir dünya metropolü olarak varolma
konusunda sürdürülebilirlik kazandırma çabası ve bir yandan da idari
yönetimin elden geçirilerek çağın gereklerine uygun hale getirilmesi
amacıyla ortaya çıktı. Grand Paris projesiyle Paris, yüzölçümü olarak
tam 7 kat büyüdü. Önümüzdeki dönemde, başta toplu taşıma olmak
üzere, şehrin büyümesinin yaratacağı etkiler planlanarak pek çok
proje hayata geçirilecek. Başlangıçta Grand Paris, çevresel
düzenleme ve ekonomik büyüme konularıyla ilgilenecek. Daha
sonrasında ise projenin kalbinde planlama ve konutla ilgili
düzenlemeler yer alacak. Aşamalı olarak gerçekleşecek Grand Paris
Express adlı toplu taşıma projesiyle de Grand Paris çepeçevre raylı
sistem ile kuşatılacak. Toplamda 205 kilometreye ulaşan Grand Paris
metro ağı, 72 istasyonu ile hizmet verecek. Mevcut  RER hatlarının ve
istasyonlarının yenilenmesi de proje kapsamında gerçekleşecek.
(France24)

New York Sokaklarında Kentsel
Kompost İstasyonları

New York’ta Harlem’in doğusunda, Doğu Yakasında ve Governor’s
Island’da olmak üzere üç adet “kompost istasyonu” New York
Compost adlı bir girişim sayesinde New Yorkluların kullanımına açıldı.
New Yorklu grafik tasarımcı Debbie Ullman, dijitalleşen dünyada kent
alanındaki gazete stantlarının eskisi kadar rağbet görmediğini fark
etmiş ve bu atıl gazete stantlarından üç tanesini kompost
istasyonlarına dönüştürmüş. Büyük kutu formunda ve sarı renkte olan
kompost istasyonlarını ücretsiz olarak kullanan yurttaşlar, organik
atıklarını burada biriktirerek kompost toprağı üretimine katkı sağlıyor.
New York Compost, yerel bir girişim olup, yurttaşlara kentsel tarım
faaliyetlerinde destek olmak üzere taze ve verimli toprak sağlamayı
amaçlıyor. Tasarımcı Ullman, kompost istasyonlarında biriken atıkların
yerel ölçekte kullanılan toprağın canlandırılması için kullanılacağını
belirtiyor.  (Pop-up City)

Paris, Artık Grand Paris

http://i100.independent.co.uk/article/there-was-an-incredible-mirror-image-city-map-reflected-in-the-night-sky-over-finland--ZJS5rqN9hl
http://www.france24.com/fr/20160101-france-lancement-grand-paris-metropole-anti-inegalites-complexites-departements
http://popupcity.net/urban-composting-on-the-streets-of-new-york/
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3393689/Inside-zoo-HUMANS-caged-Tourists-pay-hand-feed-world-s-ferocious-predators-including-tigers-lions-bears-bars.html


     Dünyadan Haberler

Manhattan dışında New York’taki en uzun bina çok uzun ve ince bir
neo-Deco tasarımıyla SHoP Architects tarafından tasarlandı. Bu arada
2017 ve 2019 yılları arasında, Brooklyn’e 14.000 yeni iç mekansal
birim kazandırılmış olacak. Brooklyn’de, devam eden diğer
inşaatlarla, 2015-2019 yılları arasındaki dönemde 22.000 yeni daire
yapılmış olacak. (CityLab)

Brooklyn'in Yeni Gökdeleninin Boyu
Empire State Binasını Geçecek 

En Fazla Uluslararası Ziyaretçi Alan
Kentler Hangileri?

MasterCard’ın gerçekleştirdiği Küresel Varış Kentleri Endeksine göre,
Londra dünyada en fazla uluslararası ziyaretçi alan kent oldu.
Londra'yı Bangkok ve Paris izlerken,  listede İstanbul 4. sırada yer
alıyor. (Citymetric)

ABD Ulusal Kentler Ligi (NLC) tarafından yayınlanan rapora göre,
belediye başkanlarının toplum sağlığı ve özellikle obeziteyle
mücadele konusunda alması gereken beş önlem şöyle:
1-Irk ayrımcılığının toplum sağlığı üzerindeki etkileri hakkında
çekinmeden kendilerini ifade etmeliler. Irkçılığa dayalı ayrımcılık
nedeniyle, sosyal, ekonomik ve çevresel kaynakların eşitsiz dağılımı,
toplum sağlığını tehdit eden bir unsur.
2-Kent sakinlerinin sorunlarını dinlemeliler. Belediye başkanları,
merkezi hükümet ve yurttaşlar arasındaki iletişim kopukluğunu
gideren bir işlev üstlenebilir.
3-Sağlık hizmetlerinde eşitliğe odaklanmalılar. Belediye
başkanlarının yerelde eşitliğe dikkat çekmesiyle birlikte uluslar arası
kamuoyu oluşabilir.
4-Sağlık konusunu kentsel hizmet öncelikleri arasına almalılar.
Belediye başkanları sağlık konusunu da ekonomik kalkınma ve halk
güvenliği gibi öncelik konuları arasında değerlendirmek üzere kendi
yetkisini kullanabilir.
5-İş dünyasını süreçlere dahil etmeliler. Belediye başkanları iş
dünyasının yerel temsilcilerini kamu-özel ortaklığıyla projeler üretmek
üzere süreçlere dahil edebilir. (CitiesSpeak)

Dünya Kentleri Arasında Hangileri
En Fazla “Bisiklet Dostu”? 

Kentler için bisiklet çözümleri ve tasarımlar üreten Copenhagenize
adındaki tasarım firmasının 2011’den bu yana gerçekleştirdiği,
savunuculuk, altyapı, sosyal kabul ve modal paylaşım gibi faktörlere
dayanan iki yıllık bisiklet-dostu kent analizlerden sonuncusu açıklandı.
Kopenhag, bisiklet dostu kentler listesinde başı çekerken, onu
Amsterdam ve Utrecht izliyor. ABD’de Amerikan Bisikletçiler Ligi (LAB)
tarafından gerçekleştirilen bir başka araştırmaya göre, Kaliforniya’nın
Davis kenti ve Oregon eyaletinin Portland kenti ABD’de bisiklet dostu
kentler listesinde başı çekiyor. (The Guardian)

Daha Sağlıklı Toplumlar için
Belediye Başkanlarının Yapması
Gereken 5 Şey

Washington DC’nin “Sıfır Trafik Kazası” Planında Yayalara Öncelik Veriliyor

ABD kentleri arasında, ölümle sonuçlanan trafik kazalarını sona erdirme konusunda Trafik Kazalarını Sıfırlama Vizyonunu açıklayan en son kent olan
Washington, D.C., etkileyici bir eylem planı oluşturmuş durumda. Plan kapsamında daha güvenli sokakların tasarlanması, yeni düzenlemelerin
uygulanması ve özellikle yayaları ve seyahat eden kırılgan grupları önceliğine alan yeni kuralların konması söz konusu olacak. Washington’da trafik
kazalarına bağlı olarak ölen yurttaşların sayısı 2015’te 26 oldu. 2024 yılı hedefi ise hiçbir yurttaşın trafik kazaları sonucu ölmemesini sağlamak ve bu
hedef de Washington DC için imkansız görünmüyor. (CityLab)

http://www.citylab.com/design/2016/01/brooklyns-next-tower-could-be-taller-than-the-empire-state-building/423705/
http://www.citylab.com/cityfixer/2016/01/vision-zero-washington-dc-pedestrian-safety/424149/
http://citiesspeak.org/2016/01/05/5-things-mayors-can-do-to-create-healthier-communities/
http://www.theguardian.com/cities/2016/jan/05/where-world-most-cycle-friendly-city-amsterdam-copenhagen
http://www.citymetric.com/business/which-cities-get-most-international-visitors-1691


     Dünyadan Haberler

Yaptığı yıllık ulusa sesleniş konuşmasında ABD Başkanı Barack
Obama, ABD’nin petrol ve kömür kaynaklarını yönetme biçimini
değiştirmek üzere harekete geçeceklerini belirtti. Obama’nın
konuşmasının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden bu vaat
gerçekleştirildi. ABD İçişleri Bakanlığı devlet arazilerinin kömür
madenlerine kiralanması uygulamasına son verildiğini açıkladı. ABD
yönetiminin aldığı bu yeni karar,  fosil yakıtların toprağın altıda kalması
için mücadele eden çevrecilerin de uzun zamandır savunduğu bir
konuydu. (CityLab)

Obama Yönetimi Devlet
Arazilerinde Kömür Madenciliğini
Durdurdu

Görme Engellilerin Kent Alanında Rahatça Dolaşması için 4 Kıtadan 4 Farklı Fikir 

Yeni teknolojiler ve yerel yönetimlerin yenilikçi girişimleri sayesinde görme engelliler dünyanın dört bir yanında kent alanında dolaşabilme konusunda
destekleniyor. Görme engelliler konusunda yapılan iyi uygulamalar arasında 4 kıtadan 4 örnek şöyle:

Varşova, Polonya: Görme engelli yurttaşlar kent alanında yollarını bulmak için GPS kullanabiliyor. Ancak GPS, bina içlerinde çalışmıyor ve örneğin
belediye binası içinde yollarını bulamayabiliyorlar. Ifinity adlı bir “akıllı kentsel çözümler” firması ile Varşova Belediyesi ortaklığında geliştirilen bir
uygulamayla, otobüs duraklarına, belediye bürolarına ve diğer kamu binalarının içine ve çevresine sinyal vericiler yerleştiriliyor. Bu sinyal vericiler de,
“Virtual Warsaw”  adlı cep telefonu uygulamasına sinyal göndererek, kullanan görme engelli yurttaşların aldığı sıra numarasını sesli olarak okumasını
sağlıyor. Uygulama ayrıca, belediye otobüsünü kullanan şoförlere de, otobüse binecek olan görme engelli yurttaşların olduğunu titreşimle bildiriyor. 2014
yılında Varşova bu projeyi pilot uygulama olarak başlattı. Daha sonra Bloomberg “Mayors’ Challenge” yarışmasında ilk beşe girerek para ödülü alan
proje, bu ödülle daha fazla sinyal noktası oluşturdu. Projenin kapsamı genişletilerek turistler için de bir kent rehberi uygulamasına dönüştürülecek.
Varşova Belediyesi projeyi ayrıca AB fonuyla da destekliyor.

Japonya’da Körler için 3 Boyutlu Haritalar: 2014 yılında Japonya Jeo-Uzamsal Bilgi Teknolojileri Kurumu (GSI) veri setlerini 3 boyutlu olarak çıktısı
alınabilen, dokunulabilir haritalara çevirebilen bir yazılım programı çıkardı. Bu haritalar üzerinde yollar , demiryolları ve kaldırımlar kabartmalı olarak
gösteriliyor ve harita üzerindeki bir santimlik bir uzunluk, kent alanında 25 metrelik bir uzunluğa tekabül ediyor. Görme engelli bir yurttaş da belli bir
mahallin çıktısını bu şekilde alarak haritayı rehber olarak kullanabiliyor. Ancak projenin perakende kullanıcılar için hala fazla maliyetli olduğu belirtiliyor.

Nijerya’dan Sesli Rehber Çözümü: Nijerya’nın İfe-İfe kentinde bulunan Obafemi Awolowo Üniversitesi’nin mühendis ve tıp araştırmacıları, görme
engellilerin kullanımına yönelik iki parçalı bir cihaz geliştirdi. Parçalardan biri ayakkabının üzerine yerleştiriliyor ve 9-voltluk küçük bir pille çalışıyor. Diğer
parça kulağa takılıyor. Ayakkabı, ses ötesi titreşimleri alarak ve yayarak kulaklığa bip sesi olarak gönderiyor. Yol üzerindeki bir engele yaklaşıldıkça sinyal
sesi artıyor.

ABD Denver’da Herkes için Ulaşım: ABD’nin Denver kentindeki ulaşım ağı, engelli ve engelsiz tüm yurttaşların erişimi arttıracak şekilde yenilenerek
genişletildi. Ayrıca, ulaştırma ajansı da tüm yurttaşlara ve engelli yurttaşlara toplu taşımaya daha kolay erişim sağlamaları ve bağımsız olarak toplu taşıma
alanlarında nasıl hareket edeceklerini öğretmek amacıyla eğitim veriyor. Otobüslerde sesli durak anons sistemi de kullanılıyor. Tüm ulaşım ağı, FasTracks
adı verilen bir sistem üzerinden tek elden yürütülüyor. (Citiscope)

Berkeley'den Dünyanın En Kapsamlı
Kentsel Karbon Ayakizi Haritası

ABD, Kaliforniya Eyaletinde California Üniversitesinden araştırmacılar
Berkeley'deki Bay Area için karbon ayakizi haritası çıkardı.  Harita, fiziksel
karbon salımlarının yanı sıra, kent sakinlerinin tüketim yoluyla küresel
karbon salımına yaptıkları katkıyı da hesaplıyor. (CityLab)

http://www.citylab.com/politics/2016/01/coal-mining-federal-land-lease-climate-regulations-barack-obama/424353/
http://citiscope.org/story/2016/4-ideas-4-continents-helping-blind-navigate-cities
http://www.citylab.com/weather/2016/01/berkeley-climate-change-map-cities/423753/


Türkiye'den Haberler

Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

2016 Kentsel Dönüşüm Yılı Olacak
Osmangazi Belediyesi, 2015 yılında hız verdiği kentsel
dönüşüm çalışmalarına 2016 yılında yepyeni projeleri de
dahil ederek, sadece ilçenin değil tüm kentin çehresini
değiştirmeyi hedefliyor.Üniversite, akademik odalar ve sivil
toplum kuruluşları gibi, şehrin tüm dinamiklerini de içine alan
Şehircilik Akademisi'nin yürüttüğü çalışmalar sonunda,
Türkiye'nin ilk Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması hayata
geçirildi. Master plan çalışmaları kapsamında ilçenin tamamı
taranarak şehrin fiziki, doğal, coğrafi ve kültürel dokusunu
içeren bir harita ortaya çıkarıldı. Zemin, konut, sosyal ve
kültürel doku analizleri tamamlanan ilçede, 12 farklı kentsel
dönüşüm uygulama alanı belirleyen Osmangazi Belediyesi,
bunlardan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlatarak
Bursa'da kentsel dönüşümün fitilini ateşledi. 2016 yılı
içerisinde kentsel dönüşüm alanında çok yeni projelerin daha
uygulamasını başlatacak olan Osmangazi Belediyesi,
özellikle Demirkapı ve Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm
Projeleri ile ilçeyi yeniden inşa edecek. Hisar Kentsel
Yenileme Projesi ise Bursa tarihine ışık tutacak. (Olay.Com.Tr)

Denizi Doldurup AVM Yapacaklar

Türkiye’nin en büyük armatörlerinin ortak olduğu DATİ
Yatırım Holding, Bakırköy sahilindeki marina sahasına
Türkiye’nin en büyük AVM’sini yapacak. AVM’nin taban
oturum alanı 120 bin metrekare olacak. (Yapi.Com.Tr)

Sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü, evlerin tank ve toplarla
bombalandığı Sur’da yapılacak ‘dönüşüm planı’nın içeriğine
dair bugün bir haber yayımlandı. Buna göre Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Toplu konut İdaresi’nin (TOKİ)
koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda projenin ana unsuru
‘Az Konut, Çok Ticaret’ olacağı belirlendi. (Sendika.Org)

TOKİ Devreye Girdi: Sur’da Dönüşüm
Başlıyor

Halkı Müteahhitlere Teslim
Etmeyeceğiz

Maltepe’de kentsel dönüşüm planları hazırlandı. Maltepe
Belediyesi öncülüğünde hazırlanan Gülsuyu ve Gülensu
mahallelerinin imar planları sürgün politikasının aksine ‘yerinde
dönüşüm’ü öngörüyor. Eğer hayata geçerse Maltepe
Belediyesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. (Yapi.Com.Tr)

AVM için Genelge Değiştirdiler

AKP iktidarının ‘sıçrama yaptık’ dediği havacılık sektörü rant
alanına döndü. Sayıştay’ın Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) 2014 yılı denetim raporuna göre, insan ve uçuş
güvenliği riske atılarak Çanakkale Havalimanı’nın 500 metre
yakınına alışveriş merkezi yapıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından yürürlüğe konulan, havalimanlarının 3 bin metre
yakınında alışveriş merkezi olamayacağına yönelik genelgenin
değiştirildiğini ve ardından bu bölgenin kullanıldığını tespit
eden Sayıştay, yapının uçuş için risk oluşturduğunu tespit
etti. (BirGün)

Mavişehir’de Ruhsat İptalleri Başladı
İzmir’de imar planı kaosunu 12 yıldır aşamayan Karşıyaka
ilçesindeki Mavişehir’de, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin Kasım
2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mavişehir
Bostanlı Toplu Konut Alanı imar planları iptalinin ardından, ilk
inşaat ruhsatı iptal kararı çıktı.Mavişehir’de revizyona
uğrayan, onaylanmayan planlar hariç, 2003 yılından bugüne
kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin yaptığı toplam 5 imar planının mahkeme
kararıyla durduruldu veya iptal edildi. Planlar yürürlükteyken
alınan inşaat ruhsatlarının ne olacağı tartışma konusu
oldu. (Yapi.Com.Tr)

http://sendika8.org/2016/01/surda-donusum-plani-yayimlandi-az-konut-cok-ticaret/
http://www.yapi.com.tr/haberler/denizi-doldurup-avm-yapacaklar_141217.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/halki-muteahhitlere-teslim-etmeyecegiz_141237.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/mavisehirde-ruhsat-iptalleri-basladi_141226.html
http://www.olay.com.tr/2016-kentsel-donusum-yili-olacak/55968/
http://www.birgun.net/haber-detay/avm-icin-genelge-degistirdiler-99818.html


Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

AOÇ’nin Metrekaresi 30 Kuruş!

Sayıştay 2014 Yılı Denetim Raporu, halkın ihtiyaçları için
kullanılması vasiyetiyle bağışlanan, ancak üzerine
Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşa edilen Atatürk Orman
Çiftliği’nde (AOÇ) yaşanan talanı ortaya koydu. AKP
döneminde parçalara ayrılarak talana açılan çiftlik içerisinde
kiralanan arazinin metrekare başına kira bedeli, rapora
göre 30 kuruşa kadar düştü. Raporda ayrıca, Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nden tahsil edilemeyen 23 milyon
586 bin TL’nin tahsili için yasal takip başlatılması
istendi. (BirGün)

Sınırlı Destek
2012’de çıkan kentsel dönüşüm yasası hâlâ soru işaretleri
barındırıyor. 20 yılda 6.5 milyon konutun yenilenmesi hedefi ile
başlayan dönüşüm hamlesinde amaç riskli yapıların en kısa
sürede yenilenmesi olarak açıklandı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı bu sürecin hızlanması için kentsel dönüşüm projesi
üstelenen müteahhitlere harç ve vergi teşviki uygulamaya karar
verdi. Dönüşüm alanları noter harcı, tapu kadastro harcı,
belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal
vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf
tutuluyor. Dönüşüm kapsamında yapılan yeni evler 150
metrekareden küçük olması şartı ile yüzde 1 KDV ile satılıyor.
(Hürriyet)

"Emek Sineması Ruhunu Kaybetti"

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sunulan “Emek Sineması'nın
Yeni Hali” haberleri üzerine görüştüğümüz uzmanlar Emek
sinemasının yerinde korunması gereken tarihi özgün yapısının
kaybedildiğini belirterek koruduk söyleminde ısrar edilmesini
anlamsız buluyor.12 Mart 2013'te gece yarısı iskeleler kurularak
başlanan tarihi Cercle D’orient binasının restorasyonu sona ermek
üzere. Emek Sinemasıyla birlikte İpek, Rüya sinemalarının
yıkımına ve İnci Pastanesi'nin sürgün edilmesine sebep olan
Grand Pera AVM projesinin kapılarının önümüzdeki aylarda
açılması bekleniyor. (Bianet.Org)

İstasyonlar Dağılmış Pazar Yerleri
Gibi…

Hızlı tren projesi kapsamında 19 Haziran 2013’ten beri
seferlerin durdurulduğu Haydarpaşa-Pendik banliyö hattında
çalışmalar sürüyor. 2017 yılı bitmeden hizmete açılacağı
söylenen banliyö hatları ve istasyonların son durumunu
görüntüledik. Tarihi öneme sahip olan istasyonların bir kısmı
fiziki olarak kötü durumdayken, çalışmaların sürdüğü tren hattı
patika bir yolu andırıyor. (Gazete Kadıköy)

Fikirtepe'de Arsa Sahipleri İsyan
Etti
Fikirtepe'de bazı arsa sahipleri, binalarını yıkıp yeniden
yapmadığı iddiasıyla anlaşma yaptıkları inşaat firmasını
protesto etti.Mandıra Caddesi'ndeki söz konusu inşaat
firması önünde toplanan arsa sahipleri, pankart açıp bir süre
slogan attı. Duruma tepki gösteren arsa sahipleri adına
basın açıklaması yapan Erdal Mert, verilen sözlerin
tutulmamasının kendilerini mağdur ettiğini anlattı. (Hürriyet)

Riskli Alanda 300 Milyon Dolarlık
Rant Çıktı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 258 hanenin bulunduğu 60
dönümlük alan imara açıldı16 mahallesinden 13’ü sağ
lam olduğu halde riskli alan ilan edilen İstanbul Gazi
osmanpaşa’da kentsel dönüşüm, itirazlara rağmen
uygulanma aşamasına geldi. Geçtiğimiz hafta İs
lambey olarak bilinen ve planlarda “şehir parkı” ola
rak gözüken Sarıgöl Merkez Mahallesi’ndeki 60
dönümlük arazinin uygulama imar planları ilçe be
lediyesinde onandı. Parselde 311 milyon dolar ge
lir getirmesi planlanan We Haliç projesi yüksele
cek.. (Sözcü)

Fındıklı Parkı "Resmen" Kapandı

Avrupa Yakası'nın en işlek kamusal mekanlarından biri olan
Fındıklı Parkı'nın metro çalışması kapsamında kullanıma
kapatılacağı geçtiğimiz yıl Ekim ayında ortaya çıkmıştı. Parkın
demir kazıklarla çevrelenerek kapatılması semt
sakinlerinden büyük tepki toplamış ve Mimarlar Odası ile
Şehir Plancıları Odası, parkın metro şantiyesi bahanesiyle
yok edileceğine dikkat çekmişti. Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu ise "alanda anıt ağaç yok, şantiye için uygundur"
kararı vermişti. (Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/26092/findikli-parki-resmen-kapandi
http://bianet.org/bianet/toplum/170974-emek-sinemasi-ruhunu-kaybetti
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=8038
http://www.sozcu.com.tr/2016/emlak/riskli-alanda-300-milyon-dolarlik-rant-cikti-1040260/
http://www.birgun.net/haber-detay/aoc-nin-metrekaresi-30-kurus-99726.html
http://www.hurriyet.com.tr/sinirli-destek-40036140
http://www.hurriyet.com.tr/fikirtepede-arsa-sahipleri-isyan-etti-40038489?noMobile=true


İstanbul'da yapılan son hava değerlendirme analizlerine göre
havadaki toz partikül ve NO2 (azot oksit) değerleri özellikle gece
saatlerinde tehlike sınırını aştı.  (Radikal)

Alakır İçin Sevindirici Haber

Danıştay, Antalya Kumluca’daki Alakır Nehri’nde yapılması
planlanan Dereköy HES’le ilgili ÇED raporunun iptali
konusunda, ‘Antalya Dostları Derneği’nin dava açma yetkisi
olmadığına’ ilişkin Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’nin
kararını bozdu. Antalya Dostları Derneği’nin Alakır Nehri
üzerinde yapılması planlanan Dereköy HES projesiyle ilgili
açtığı dava yerel mahkeme tarafından reddedilmişti.
(Evrensel)

"İstanbul Zehir Saçıyor"

13 Bin Sit Alanı Yeniden Ele Alınıyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın da katıldığı
projeyle Türkiye’deki tüm Sit alanlarının yeniden ele alınması
planlanıyor. 2016 sonunda tamamlanacak çalışmayla tabiatın ve
biyoçeşitliliğin etkin korunması ve korunan alan yönetimindeki
boşlukların giderilmesi planlanıyor. Çevre Bakanlığı, bir süre
önce Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ve doğal Sit alanlarının
hepsini üniversitelerle birlikte incelemeye başladı. (Yapi.Com.Tr)

Phokaia Antik Kenti Yok Olmak
Üzere

İzmir’in Kınık İlçesi’nde,Esinti Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi, Kodokburun Mahallasi, Beşiktaş Tepesi
Mevisi’nde yapılacak 50 MW’lık RES Projesi için 8 Mart 2012
tarihinde lisans aldı. Yapımına başlanan Kınık RES Projesi
kapsamında Kınık merkeze 10 kilometre mesafedeki Kodukburun
Köyü’nden başlayan ve Kocaömerli Köyü’ne uzanan dağların
tepesinde 3.2 MW’lık rüzgar türbini kurulması planlandı. 8
kilometrelik bir hat üzerine konumlandırılacak türbinler için
çalışmalara başlandı. Bölgeye ulaşım için yollar genişletilirken,
türbinlerin kurulacağı alanda yer alan bazı çam ağaçları kesildi.
 (Yapi.Com.Tr)

Kınık’a RES Kuruluyor

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Phokaia Antik Kenti, İzmir’in Foça ilçesinde yer alan ve
UNESCO’nun ana listesine girmeye aday olan 3 bin yıllık tarihi
bir değer. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından planlanan proje,
antik kentin en önemli mezarlık alanı üzerinden geçiyor. 2011
yılında yüzde 85’inin tamamlanacağı proje, arkeolojik sit
alanında devam edecekti, ancak İzmir 2 No’lu Koruma Kurulu
sit alanı içinde uygulanacak projeye, antik kente zarar vereceği
gerekçesiyle onay vermemişti.2014 yılında projenin tekrar
gündeme gelmesiyle kurul, daha önceden reddettiği projeyi
hiçbir değişikliğe olmaksızın kabul etti. Projenin başlamasıyla
binlerce yıllık mezarların ortaya çıktığı belirtiliyor. (Gaia Dergi)

Yanan Ormana Otelden Sonra
Şimdi de Denizi Dolduruyorlar
Bodrum'un tabii güzellikleriyle dünyaca tanınan Güvercinlik
Koyu'nda arazi yağması sürüyor. Pina Yarımadası'nda 9 yıl
önceki orman yangınının ardından, dönemin Muğla Orman
Bölge Müdürü İbrahim Aydın, 150 hektarlık arazinin kesinlikle
imara açılmayacağını ve ağaçlandırılacağını açıklamıştı. Daha
sonra AK Parti'den milletvekili seçilen Aydın'ın bu sözlerine
rağmen yarımadaya 4 otel inşa edilmişti. Şimdi ise otellerin
hafriyatı iş makineleriyle önlerindeki denize dolduruluyor..
(Zaman)

957 Futbol Sahası Büyüklüğünde
Orman Alanı Talan Edildi

Ordu’da yapılmaya başlanan HES’ler, taş ocakları ve maden
aramaları sonucu Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma
Platformunun elde ettiği bilgiye göre 2000-2015 yılları
arasında 11 bin 491,80 dönüm (yaklaşık 1641 futbol sahası)
tarım arazilerinin yok olduğu ortaya çıkmıştı. Yine Ordu Doğa
ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu üyelerinin Giresun
Orman Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre 671 hektar
(6710 dönüm- 6 milyon 710 bin metre kare, yaklaşık 957
futbol sahası) ormanın HES, taş ocağı ve maden aramaları
nedeniyle yok edildiği ortaya çıktı. (Evrensel)

Rusya'dan 5 Bin Sayfalık Akkuyu
Raporu

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada Saha Parametreleri
Raporu'nun inşaa izninin alınması için TAEK'in ön koşullarından
bir olduğu belirtildi. 13 bölümden oluşan raporun 5 bin sayfadan
fazla olduğu belirtilirken 800 sayfadan oluşan orijinal raporun ise
Kasım 2014 tarihinde Türkiye tarafına iletildiği
bildirildi. (Yapı.Com.Tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/rusyadan-5-bin-sayfalik-akkuyu-raporu_142433.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/13-bin-sit-yeniden-ele-aliniyor_141158.html
https://gaiadergi.com/koskoca-bir-tarih-phokaia-antik-kenti-yok-olmak-uzere/
http://www.zaman.com.tr/ekonomi_yanan-ormana-otelle-yetinmediler-simdi-de-denizi-dolduruyorlar_2338168.html
http://www.radikal.com.tr/cevre/istanbul-zehir-saciyor-1496409/
http://www.evrensel.net/haber/269473/957-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-alani-talan-edildi
http://www.yapi.com.tr/haberler/kinika-res-kuruluyor_141227.html
http://www.evrensel.net/haber/269143/alakir-icin-sevindirici-haber


"Yeşil Binaların Yıldızı 2016'da
Parlamaya Devam Edecek"

Emlak Piyasası Haberleri

Gökdelenlere Siluet Ayarı

Tapu da Yok Yol da

Kentsel dönüşümde yakaladığı başarılı ivmeyi devam ettiren
Mamak Belediyesi, 2015 yılında yüzlerce binaya iskan ve
ruhsat verdi. Mamak’taki kentsel dönüşümün öncüsü Mamak
Belediyesi, geçtiğimiz yıl içerisinde 580 ruhsat ve 778 adette
iskan verdi. İlçede hazırlanan dev projeler, beraberinde
müteahhitlerin de bölgeye olan ilgilerini artırdı.
(Milliyet Yerel Haber)

Mamak’ta Konutlar Hızla
Yükseliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş’ın hayata
geçirdiği konut projelerinde tapu sorunu yaşanıyor. 2006’da
inşaatına başlanan ve 2010’da teslim edilen Tepecik
Konutları’nda 1448 konut için tapu bekleniyor. Projeden ev
sahibi olanlar evlerin tapusuz olması nedeniyle krediye uygun
olmadığını, teminat gösteremediklerini belirtiyor. Tapusuz
olduğu için evlerde değer artışının da sınırlı kaldığını söyleyen
ev sahipleri, Kiptaş’ın yıllardır sorunu çözme sözü vermesine
karşın hala bir sonuca ulaşamamaktan şikayetçi. Bölgede
emlak ofisi olan bir yetkili, “10 alıcıdan 8’i tapusu yok denilince
eve bakmadan dönüyor. 5 yılda evler değer kazandı ama
benzer projelere göre prim artışı çok sınırlı kaldı” dedi.
(Hürriyet)

Ev Alana Devlet Desteği Geliyor

Altensis’in Kurucu Ortağı Emre Ilıcalı, hem Paris Zirvesi’nin
hem de Rusya ile yaşanan krizin 2016 yılında gayrimenkul
sektörünü yeşil binalara doğru daha fazla yönlendireceğini
söyledi. Emre Ilıcalı, “Paris İklim Zirvesi’nde alınan kararlar,
karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelinmesi gibi yeşil binaların da kriterleri
arasında bulunan önlemlere işaret ediyor” diye belirtti.
(Yapi.Com.Tr)

Yatay yapılaşmayı teşvik etmeye hazırlanan hükümet, yüksek
katlı binalara da “siluet ve estetik ayarı” getirmek için kolları
sıvadı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı
yönetmelikle yüksek katlı bina yapımı bazı kriterlere bağlı
olacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda
yürütülen çalışmalarda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi
şehirlerde yapılacak gökdelenlerin daha estetik ve daha
sağlam olması için çalışma yürütülecek. Tarihi dokusuyla öne
çıkan şehirlerde dikey yerine yatay yapılaşma teşvik
edilecek. (Yapi.Com.Tr)

Yapı Stokunu Yenileyip Riski
Fırsata Çevirelim

Konut hesabı uygulaması ile konut sahibi olmayan vatandaşların
ev sahibi olmasının kolaylaşacağını ifade eden Hürriyet E-
Business Direktörü Kamil Özörnek, “Devlet katkısı ev sahibi
olmayan vatandaşı cesaretlendirecek ve tasarruf yapma
alışkanlığı kazandıracak. Uygulama başladığında konut
satışlarında yüksek oranda artış yaşanacağını öngörüyoruz.
2019 yılından itibaren talep hızla alıma dönecek ve sektörde
büyüme hızlanacak” dedi.  (Yapi.Com.Tr)

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ev
sahibi olmayan vatandaşların konut edinmesini amaçlayan
"konut hesabı" uygulamasına ilişkin yönetmelik çalışmalarının
son aşamaya geldiğini bildirdi.Şimşek yaptığı açıklamada,
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet
Eylem Planı'nda yer alan konut hesabı uygulamasının 3 ay
içerisinde gerçekleştirilecek vaatler arasında yer aldığını
hatırlatarak, uygulamaya yönelik hazırlanan yönetmelik
çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. (Yapi.com.tr)

Ev Alana Destek Sektörü
Büyütecek

Cambridge Üniversitesi Risk Araştırma Merkezi’nin yaptığı
araştırmayı baz alan Lloyd’s Şehir Risk Endeksi 2015-2025
Raporu’na göre İzmir, ekonomik kırılganlık açısından dünyanın
en riskli 42’nci, Türkiye’nin ise en 2’nci kenti olarak
belirlendi.132 milyar dolarlık GSYİH büyüklüğe sahip İzmir’de,
önümüzdeki 10 yılda insan veya doğa kaynaklı felaketlerin
meydana gelmesi halinde 30 milyar dolarlık hasar oluşacak.
İzmir’de ekonominin kırılganlıkta aslan payını ise deprem riski
alıyor.  (Yapi.Com.Tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/yesil-binalarin-yildizi-2016da-parlamaya-devam-edecek_141173.html
http://www.hurriyet.com.tr/tapu-da-yok-yol-da-40039623
http://www.yapi.com.tr/haberler/yapi-stokunu-yenileyip-riski-firsata-cevirelim_142423.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/ev-alana-destek-sektoru-buyutecek_142430.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/ev-alana-devlet-destegi-geliyor_141211.html
http://www.milliyet.com.tr/mamak-ta-konutlar-hizla-yukseliyor-ankara-yerelhaber-1149005/
http://www.yapi.com.tr/haberler/gokdelenlere-siluet-ayari_142457.html


Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Gençlik Merkezlerinde verdiği
ücretsiz kurslarla gençlere ilgi alanlarına göre eğitim alma ve
kendilerini geliştirme imkanı sağlamaya devam ediyor.
Gençler 2015-2016 eğitim döneminde Şişhane ve
Okmeydanı Gençlik Merkezlerinde, her biri alanında uzman
eğitmenler tarafından verilen kişisel gelişim ve hobi kurslarına
katılarak, yeteneklerini geliştirme ve ilgi alanlarının üzerine
eğilme fırsatı buluyor. (Hürriyet)

Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye Ve
Sahnesi (Opera Ve Tiyatro İşliği) Mimari Fikir Proje Yarışması
Jürisi ikinci kademeye kalan 8 adet proje ile ilgili
değerlendirme çalışmalarını tamamladı. (Arkitera)

Beyoğlu Belediyesi’nden Gençlere
18 Farklı Kategoride Kurs

Yerel Yönetimler

Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı
Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi
Mimari Fikir Proje Yarışması

Yenimahalle’de Kar Altında
Havuz Keyfi
Yenimahalle’de yaşayan yurttaşlar, Yenimahalle Belediyesi’nin
ilçeye kazandırdığı yüzme havuzlarında form tutarken sağlığa
da kulaç atıyor. Yenimahalle’nin spor kompleksleri soğuk kış
günlerinde de vatandaşların uğrak yeri oluyor. Hacı Sabancı,
Turgut Özakman ve Bülent Ecevit Spor Kompleksi ve Kapalı
Yüzme Havuzu, spora yapılan dev yatırımın en güzel örneği
olarak dikkat çekiyor. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, fitness
salonu, saunası bulunan tesislerden günlük girişlerin yanı sıra 7
bin aktif üye faydalanıyor. (Milliyet Yerel Haber)

Ankara’ya "Boğaz" Geliyor

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe sakinleri tarafından senelerdir
beklenen Yaşam Vadisi Projesi için uluslararası bir yarışma ile
farklı kentsel tasarım projelerini değerlendirmek ve en kısa
zamanda uygulamaya geçmek adına çalışmalara
başladı. Şehir planlama, kentsel peyzaj ve mimari alanlarında
ülkemizde ve uluslararası camiada uzmanlıklarını ve
yeterliliklerini kanıtlamış jüri üyeleri Yaşam Vadisi için bir araya
geldi. Sürecin ilk basamağı olan ilk jüri toplantısı 8 Ocak – 10
Ocak 2016 tarihleri arasında Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde
yürütüldü. İspanya'dan Fuensanta Nieto'nun jüri başkanlığını
yaptığı ekipte, Hollanda'da Lodewijk Baljon, Hırvatistan'dan
Sasa Begovıc, ülkemizden Zekai Görgülü, Yüksel Demir,
Belemir Dalokay, Hayriye Eşbah, Ömer Yılmaz, Tayfun
Kahraman, Bahar Aksel ve Onat Öktem görev aldı. 18 Ocak
2016 tarihinde ön şartname ile ilana çıkacak Yaşam Vadisi
Kentsel Tasarım Projesi iki aşamalı yapılacak olup; ön eleme
sonucunda, ikinci etaba geçmeye hak kazanan 5 proje ekibi
belirlenecek. (Arkitera)

Yaşam Vadisi Projesi İçin Çalışmalar
Başladı

Başkent Ankara turizmine büyük ivme kazandıracak
dünyanın en büyük temaparkı ANKAPARK başta olmak
üzere; Ankara Boğazı ve viyadüğü, Cumhuriyet tarihinin en
büyük mimari eserlerinden Kuzey Yıldızı Camisi ve
Külliyesi, Ulus heykel civarı meydan düzenlemesi, şehrin
dört bir tarafındaki kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni ulaşım
projeleri ve yeni ilçelere verilen büyük desteklere kadar
onlarca değişik çalışmanın tüm ayrıntıları Başkan Gökçek
tarafından anlatıldı. (Milliyet Yerel Haber)

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı;
toplum içinde denetim ve takibi yapılan sanık veya
hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için
örnek bir işbirliğine imza attı. Başkan Akpınar ve Cumhuriyet
Başsavcısı Kazım Arapoğlu arasında imzalanan protokole
göre, denetimli serbestlikten faydalanan ve kamu
kurumlarında çalışma cezası bulunan yükümlüler; ihtiyaca
göre belediyenin Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri gibi
uygun birimlerinde çalıştırılacak. (Hürriyet)

Hayata Karşıyaka’da Tutunacaklar

Lüleburgaz’ın ilk “Çocuk Sokağı” Açıldı

Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin gerçekleştirmek için
gündeme getirdiği “çocuk sokağı” projesi, UNİCEF ve Lüleburgaz

Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirildi.
Proje kapsamında, Lüleburgaz Yeni Mahalle, Zeliha Özbek

Parkı’nın yanında ki sokakta başlatılan çalışmalar sona erdi. Araç
trafiğine kapatılan sokakta, çocukların özgürce ve güvenli bir

şekilde oyun oynayabileceği bir sokak haline getirildi.
(Hürriyet)

http://www.arkitera.com/haber/26056/muratpasa-belediyesi-cok-amacli-gosteri-merkezi-atolye-ve-sahnesi-mimari-fikir-proje-yarismasi-sonuclandi
http://www.hurriyet.com.tr/hayata-karsiyakada-tutunacaklar-40038798
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/beyoglu-belediyesi-nden-genclere-18-farkli-kate_222637/
http://www.milliyet.com.tr/ankara-ya-bogaz-geliyor/ekonomi/detay/2174852/default.htm
http://www.arkitera.com/haber/26115/yasam-vadisi-projesi-icin-calismalar-basladi
http://www.milliyet.com.tr/yenimahalle-de-kar-altinda-havuz-keyfi-ankara-yerelhaber-1149330/
http://www.hurfikir.com.tr/haber/12456/luleburgazin-ilk-cocuk-sokagi-acildi.html


Site Yönetiminden Örnek Davranış
Çevre koruma ve kontrol çalışmalarıyla ISO 14001 (Çevre
Yönetim Sistemi) belgeli Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çalışmalarına tüm hızıyla devam
ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevreye verdiği
değeri göstermek amacı ile konutlardan ve işyerlerinden atık
bitkisel yağları toplayıp, ekonomiye kazandırıyor. Bu kapsamda
Odunpazarı Belediyesi’ne Gültepe Mahallesi’nden başvuruda
bulunan Elvan Sitesi, bünyesinde bulunan site sakinlerinden 2
aylık süre zarfında 60 litre atık bitkisel yağ toplandı. Elvan Sitesi
yönetiminin çevreye olan duyarlılığına teşekkür ederek site
yönetimine plaket takdiminde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü Metin Göksel, toplanan atık yağların geri dönüştürülerek
biodizel üretiminde kullanılacağını ve ekonomiye destek
sağlanacağını belirtti. (Milliyet Yerel Haber)

Karşıyaka’da ‘Uzman İşçi’ Dönemi
Kurum içi eğitim çalışmalarına önem veren Karşıyaka
Belediyesi, uzman personel eğitimi için harekete geçerek, 265
işçiye kendi branşlarında eğitim vermek için bir çalışma
başlattı. Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kent Koleji Şube
Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen eğitim çalışmalarının, Park
ve Bahçeler, Fen İşleri, İnsan Kaynakları ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesinde çalışan 265 işçiyi kapsayacağı
belirtildi. Branşlarına göre üniversiteler, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Halk
Eğitim Merkezi Müdürlükleri, meslek liseleri, mesleki eğitim
merkezleri ve meslek odaları ile yaptığı protokol üzerinden
ücretsiz meslek içi ve meslek edindirme kursları düzenleyen
Büyükşehir Kent Koleji Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi
personeline de kendi çalışma alanlarına göre uzmanlık eğitimi
vereceği bildirildi. Eğitimlerle hem iş, hem de işçi niteliğinin
artırılması sağlanmak istendiği öğrenildi. (Milliyet Yerel Haber)

Sokak Köpeklerine 5 Yıldızlı Hizmet

Muratpaşa’da Komşuevi Projesi
Başlıyor

Yerel Yönetimler

Muratpaşa Belediyesi, Komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, kentlilik
bilincinin oluşturulması, kent tarihi ve değerlerinin anlatılması
amacıyla Komşuevi Projesi başlatıyor. Muratpaşa’nın Kozaklı
(Zerdalilik) Kahvesi, Komşuevi Projesi’ne evsahipliği yapacak.
Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce
uygulanacak olan Komşuevi Projesi, Muratpaşa’da yaşayan tüm
vatandaşları farklı amaç ve hizmetlerle bir araya getirmeyi, kent
tarihinin, gelenek ve göreneklerinin devamlılığı ile tanıtımına
katkıda bulunmayı, mahalle kültürü ve komşuluk kavramını
canlandırmayı, dayanışmayı arttırmayı amaçlıyor.  (Milliyet Yerel
Haber)

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları sağlık ve Rehabilitasyon
Merkezi dondurucu soğuklara karşı da kedi ve köpekleri ısıtıcı
sobalarla koruyor. 2015 yılında 3 bine yakın ziyaretçi ağırlayan,
merkez, sahiplendirme programı ile 654 kedi ve köpeği yeni
ailelerine teslim etti. Ülke genelinde soğuyan havalar herkes
kadar elbette ki sokakta yaşayan hayvanları da olumsuz etkiliyor.
Zaman zaman eksi seviyelere düşen hava sıcaklığı, Konyaaltı
Belediyesi’ni harekete geçirdi. Konyaaltı Belediyesi Sokak
Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarını,
elektrikli ısıtıcılarla soğuktan koruyor. (Milliyet Yerel Haber)

http://www.milliyet.com.tr/sokak-kopeklerine-5-yildizli-hizmet-antalya-yerelhaber-1146403/
http://www.milliyet.com.tr/muratpasa-da-komsuevi-projesi-basliyor-antalya-yerelhaber-1147521/
http://www.milliyet.com.tr/site-yonetiminden-ornek-davranis-eskisehir-yerelhaber-1159478/
http://www.milliyet.com.tr/karsiyaka-da-uzman-isci-donemi-izmir-yerelhaber-1160976/


Şiir Sokakta

Geri dönüşümü sanata çeviren uygulamaları ile beğeni toplayan
Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yeni tasarımı ile
arızalı bilgisayar monitörleri, dönüşerek kış aylarında kediler için
yuva oldu. Monitör Kedi Evleri, geri dönüşüm sanatı açısından
güzel birer örnek olmanın yanı sıra kediler içinde kış şartlarında
koruyucu kedi evleri olarak Tepebaşı Belediyesi Kültür ve Sanat
Merkezleri önünde yerini aldı. Önümüzdeki günlerde sayısı
artacak olan Monitör Kedi Evleri, sevimli dostların şimdiden
ilgisini çekti. (Milliyet Yerel Haber)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bisiklet rotaları kazandırmak
için başlattığı “Yola gel” adlı atölye çalışmalarını Basmane’den sonra
Alsancak bölgesi ile sürdürdü. Atölyeden Bistasyon ve Bisiklet Cafe
gibi öneriler de çıktı. (İzmir Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi)

Monitörden Kedi Evi

Kadıköy Belediyesi 'Yaşayan Sokaklar Projesi' kapsamında
önümüzdeki günlerde Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Özdemir
Asaf'ın yaşadığı sokaklarda kaldırım taşlarına şairlerin sevilen
şiirlerinden dörtlükler yazıldı. Çalışmalardan ilk uygulama
Caferağa Mahallesi, Cemal Süreya Sokak'ta yer alan Cemal
Süreya'nın yaşadığı evin önüne yapıldı. Şairin evinin
önündeki kaldırım taşlarından bir bölümü üzerine Süreya'ya
ait 5 ayrı şiirden alıntılar yazıldı. (Arkitera)

Hababam Tepkili: Tarihe Mermer
Kaplama
Antalya’daki Aspendos’ta olduğu gibi Muğla’nın Fethiye
ilçesindeki Telmessos antik tiyatrosundaki restorasyon da tepki
çekti.Tiyatronun oturma yerleri, merdivenleri, sahne ve
duvarlarında kullanılan beyaz mermerlerin tarihi yapının koyu
gri renkteki aslına uygun olmayışı, eleştiri ve tepkilere neden
oluyor. Birçok badire atlatarak günümüze ulaşan tiyatronun
restorasyon çalışmalarıyla birlikte tarihi dokusunu kaybettiği
öne sürülüyor. Halen tamamlanamayan çalışmalar nedeniyle
tiyatro 3 yıldan bu yana ziyarete kapalı tutuluyor. Türkiye'de
1975-78 yılları arasında çekilen 'Hababam Sınıfı' filmlerinde rol
alan Ercan Gezmiş, Gazanfer Şener ve Ümit Doğru da
Fethiye'de Telmessos Antik Tiyatrosu'nu gezmek istedi. İçeriye
giremeyen oyuncular, dışarıdan izledikleri restorasyon
çalışmalarının tiyatronun tarihi dokusuna büyük zarar verdiğini
savundu. (Cumhuriyet)

Kent, Tasarım ve Planlama

İzmir Yeni Bisiklet Rotaları Peşinde!

Eyüp Sultan İçin Projeler Sunuldu

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatıyla hayata
geçirilecek olan Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez
Yönetim Planı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi ile Eyüp
Sultan Tarihi Merkez Kurumsal Kimlik ve Görsel Tasarım
Çalışması ve Kentsel Tasarım Fikir Projesi’ne yönelik
Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi. Başkan Remzi Aydın’ın
katılımıyla Titanic Otel’de düzenlenen ve iki gün süren
Değerlendirme Çalıştayı’nda tasarım firmaları ve mimarlık
ofisleri Kurumsal Kimlik ve Görsel Tasarım ve Kentsel
Tasarım Fikir Projesi çalışmaları ile ilgili sunumlar yaptı. 
(Eyüp Belediyesi Web Sitesi)

"Kentsel Dokuda Arayışlar"
Hacılar yukarı mahallenin, dokusal, Sosyo-Ekonomik yapısı,
Ulaşım ve sirkülasyonu ile Mimari niteliklerin değerlendirilmesi
amacıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda oluşan "Kentsel
Dokuda Arayışlar" isimli kitap yayınlandı. Baskısı gerçekleştirilen
kitap Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici´ye, Kültür ve Sosyal
İşler Müdürü Rasim Kahraman ve Şehir Plancısı Erman Ağmaz
tarafından takdim edildi. İlçedeki doğal dokuyu korumak için proje
çalışması yaptıklarını belirten Başkan Doğan Ekici´de yaptığı
açıklamada, "İlçemiz Yukarı mahallede bulunan evler yaklaşık yüz
yıllık yapılar. Bu yapıların doğal dokusunun gelecek nesillere
ulaştırılabilmesi için ERÜ Mimarlık Fakültesi ile ortaklaşa çalıştaylar
düzenledik. Bu çalıştaylar sonucunda buradaki doğal dokuyu
bozmadan gerçekleştirilecek projeler planlandı. Biz Belediye
olarak ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını yapacağız. Bunu da
yaparken tarihi ve doğal dokuyu da gelecek nesillere aktarmak için
belirli bir bölgede çalışma yapacağız. (Haberyapi.com)

http://www.arkitera.com/haber/26093/siir-sokakta
http://www.eyup.bel.tr/icerik/40/15483/eyup-sultan-icin-projeler-sunuldu.aspx
http://www.haberyapi.com/Etiket/kentsel-dokuda-arayislar-kitabi/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/457970/Hababam_tepkili__Tarihe_mermer_kaplama.html
http://www.milliyet.com.tr/monitorden-kedi-evi-eskisehir-yerelhaber-1148489/
https://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/16055/tr


TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) ile Ekoloji Kolektifi
Derneği 24 Kasım 2014 yılında değişen Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği'ne dava açtı. Danıştay 14.
Dairesi, Oda ve Derneğin itirazını haklı bularak bazı maddeler
hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay 14. Dairesi 4.,
8., 11. 14., 17. 19. ve 24. maddede yer alan bazı fıkralarla ilgili
yürütmeyi durdurma kararı verdi.  (İlerihaber.org)

Çuva herhangi bir inşaattan çok farklı. Ekolojik bir yapı olan Çuva
aynı zamanda çocuğuyla birlikte doğayla uyum içinde yaşamak
isteyen bir kadına yapılan haksızlığa karşı kurulan bir dayanışma
öyküsü. Tapulu mülkiyet ve rant peşinde koşanların 2009 yılında
vadiye girmesiyle başlayan mücadelede Elif işgalcilik ve hatta
ahlaksızlıkla bile suçlandı. Davalar, suç duyuruları… Ardından,
yakınında oturan, Elif’e dayanışma elini ilk uzatan Tuğba ve Birhan
ile başladı Çuva’nın öyküsü. Çuval ile yuvanın birleşiminden
oluşturulan Çuva, şimdi Cana Işık ve Elif’e yuva oldu. Suç
duyuruları, silahlı saldırılar… Alakır Nehri Vadisi‘nde
yaşananlardan artık çoğumuz haberdarız. Sisteme dahil olmayı
ucundan kıyısından reddedip ekolojik ve asgari maddiyatla
geçinme arzusu ile Alakır’a yerleşenlere yapılan haksızlık ve atılan
iftiralar yerine şimdi güzelliklere geçelim. Her şeye rağmen devam
eden dayanışmaya ve dayanışmanın keyfine varabilen az sayıdaki
insanlara…Çuva’nın inşasına, 1 Eylül 2015’te, Dünya Barış
Günü’nde, gökyüzünde Mars ile Jüpiter yakınlaşması varken,
Güneş Aslan, Ay sondördünde Balık takımyıldızındayken, ev
yatağının tesviyesi ile başlandı. (Arkitera)

Danıştay Değişen ÇED Yönetmeliğine
'Dur' Dedi

Kuş Yollarına RES Bariyeri

Çatalağzı Beldesi'nde 300, 160 ve 1300 megavatlık 3 termik
santral faaliyetini sürdürüyor. 1300 megavatlık 4'üncü termik
santralin inşaatı sürerken 700, 660, 165 megavatlık yeni 3
santral için yapılan başvurular da Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nca kabul edildi. Beldede 3 yeni termik santral
yapılmasının planlanması tepkiye yol açtı. Bu termik
santraller için farklı tarihlerde halkı bilgilendirmek amacıyla
gerçekleştirilen ÇED toplantıları, protestolar nedeniyle
yapılamadı. ÇED süreçleri devam eden 3 santralin de
devreye girmesiyle 7 bin 766 nüfuslu beldede 3 farklı firmaya
ait toplam 7 termik santral faaliyet göstermiş olacak. (Radikal)

7 Bin 700 Nüfuslu Beldede 7
Termik Santral

Özyeğin grubuna ait İstres Elektrik Üretim A.Ş. Tayakadın
Rüzgâr Enerji Santrali Projesi için harekete geçti. Çatalca
Silivri sınırında bulunan Aydınlar köyü, Yaylacık köyü ve
Binkılıç Atatürk Mahallesi köyü civarlarında yer alan Çadıralan
mevkii, Uzuntarla, Çatalsakal sırtı, Sekiztepe mevkii, Kocatarla,
Sarıyer sırtı, Armuttarla, Metealan sırtı, Dayama sırtı, Tumtepe,
Kızılcıktepe, Akyar sırtı, Barutçualan Mevkilerine 30 adet
rüzgâr türbini dikilecek. (Mehmet Demirkaya - Yurt Gazatesi)

  Yerel Mücadeleler

Bu Plan İki İlçeyi Ayağa Kaldırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımını üstlendiği tesis ile
ilgili çalışmalar bölge sakinlerini de harekete geçirdi. 300 bine
yakın kişinin yaşadığı Körfez ve Derince ilçelerini doğrudan
etkileyecek tesisin kurulacağı bölge ormanlık alan. 650 dönüm
olarak hesaplanan alanda hali hazırda çam fıstığı ağaçları
ekili. Çene Dağı bölgesindeki araziye çöp tesisinin kurulması
bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı.Bölge sakinlerinin  Körfez
Belediyesi Meclis toplantısına katılarak tepkilerini dile
getirmeleri bekleniyor. Kurulması planlanan çöp tesisisen
karşı Change.org sitesinde de imza kampanyası
başlatıldı. (Yapı.com.tr)

Alakır’da Yeni Bir Umut: Yeryüzü Evi
Çuva

https://gaiadergi.com/alakirda-yeni-bir-umut-yeryuzu-evi-cuva/
http://ilerihaber.org/danistay-degisen-ced-yonetmeligine-dur-dedi/28179/
http://www.yurtgazetesi.com.tr/yasam/kus-yollarina-res-bariyeri-h101857.html
http://www.radikal.com.tr/cevre/7-bin-700-nufuslu-beldede-7-termik-santral-1496203/
http://www.yapi.com.tr/haberler/bu-plan-iki-ilceyi-ayaga-kaldirdi_141215.html


İskenderun Çevre Derneği Başkanı Oktay Demirkan,
Türkiye’nin AB ve ABD’nin kirli teknolojisinin işgali altında
olduğunu söyledi.Doğu Akdeniz sahilinde kurulması
planlanan 28 termik santralden biri olan İskenderun
Körfezi‘ndeki Yazıcı Demir Çelik Fabrikası Atlas Enerji Üretim
AŞ’ye ait santral, İskenderun halkına ve doğasına zehir
saçıyor. Hükûmetin politikaları ise termik santralleri teşvik
edip kuruluşlarına destek vererek doğaya saçılan zehirleri de
onaylamış oluyor. Kömürlü termik santraller kurulurken ÇED
sürecinde kümülatif etki değeri dikkate alınmadığı gibi
santrallerden çıkarılan küller ile oluşturulan kül dağlarının
depolanmasına dair yargı kararları da göz ardı ediliyor.
Denizden alınan soğutma suyunun 8 – 12 derece arasında
bir sıcaklıkla tekrar denize salınması nedeniyle denizdeki
ekolojik dengenin bozulması ve çok sayıda deniz canlısının
yok olmasına sebep olunuyor (Arkitera)

Çanakkale Karabiga’da Cenal (Cengiz-Alarko) Termik
Santrali yanına Ağan Termik Santrali yapılmasına dair
gelişmeler yaşanıyor. 7 Ocak Perşembe günü Karabiga
Belediyesi encümeninde imar izni konusunda karar
görüşmesi yapılacağı, Belediye’nin de onay vereceğine
dair bilgiler üzerine İda Dayanışma Derneği bir basın
açıklaması yaptı.  (Yapı.Com.Tr)

Çanakkale Karabiga’ya Yeni Termik
Santral Tehdidi

Osmaniye merkeze bağlı Çona, Çardak ve Dereli Köylerinde
yaşayan ve çevre duyarlılığı olan vatandaşlar Yarpuz deresinin
üzerine kurulacak olan HES' e karşı çıktı.  (Şevki Durusu - CHA)

Termik Santraller Zehir Saçıyor:
“Türkiye, AB ve ABD Teknolojisinin
İşgali Altında”

Köylüler HES'e Karşı Çıktı

Yerel Mücadeleler

Yedikule Bostanları’nda Yıkıma
Direnenlere Saldırı

İstanbul surlarının dibinde yer alan, geçmişi 1500 yıl öncesine
dayanan ve kentsel tarımın en eski örneklerinden olan tarihi
Yedikule Bostanları’nda dün başlayan yıkım bugün de devam
etti. Zabıta ekipleri ve Çevik Kuvvet polisleri aralarında
avukatların, basın emekçilerinin de olduğu pek çok kişiye
tekme ve yumruklarla saldırdı. Zabıta saldırısı sırasında bir
bostancı yaralandı. Yıkımı değerlendiren Avukat Can Atalay,
işlem dosyasının kendilerine gösterilmediğini ve hiçbir
görevlinin kimliğini göstermediğini söyleyerek yıkım sırasındaki
usulsüzlüklere dikkat çekti. Yıkım sırasında surlara bitişik
yapılara balyoz vurulması ve UNESCO tarafından dünya mirası
olarak tanınan sur dibine iş makinelerinin girmesi tepki çekti.
Bostanlar içindeki barınak, sera ve hayvanların barındığı
alanlar yıkılırken ürünler de zarar gördü. (Evrensel)

Yedikule Bostanları'ndaki Yıkım
TBMM'nin Gündeminde

Yedikule Bostanları'nın yıkımı, CHP İstanbul Milletvekili
Gülay Yedekçi'nin soru önergesi ile meclisin gündemine
taşınıyor. Tarihi bostanlardaki yıkım, zabıta ekipleri ve
bostanı korumak isteyen kitleler arasındaki şiddetli
tartışmalarla kent gündeminde yankı uyandırmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun cevaplandırması amacıyla hazırladığı soru
önergesinde tarihi ve kültürel mirasın korunması,
bostanların geleceğine dair soruları sıralıyor.  (Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/26163/yedikule-bostanlari-tbmmnin-gundeminde
http://www.evrensel.net/haber/270089/yedikule-bostanlarinda-yikima-direnenlere-saldiri
https://gaiadergi.com/termik-santraller-zehir-saciyor-turkiye-ab-ve-abd-teknolojisinin-isgali-altinda/
https://yesilgazete.org/blog/2016/01/06/canakkale-karabigaya-yeni-termik-santral-tehdidi/
https://www.cihan.com.tr/tr/koyluler-hese-karsi-cikti-1979631.htm


Türkiye Atık Pil Dönüşüm Tesisine
Kavuştu

İstanbul’un simgelerinden, 554 yıllık Kapalıçarşı’yı yılda ortalama 92
milyon kişi ziyaret ediyor. Ancak Kapalıçarşı dökülüyor. Çatısından
sızan sular nedeniyle tavan süsleri yer yer yok olmuş. Kanalizasyon
sistemi çalışmıyor. Neredeyse her dükkânın çatıda bir eki var. Üstelik
çökmek üzere olan çatı sistemi baz istasyonları, su depoları ve
antenlerle dolu. Tarihi dokusu nedeniyle restorasyon çalışması
yapmanın özel izin gerektirdiği Kapalıçarşı son yıllarda neredeyse
kaderine terk edilmiş durumdaydı. Ancak Fatih Belediyesi’nin
öncülüğünde Kapalıçarşı için bir restorasyon projesi hazırlandı ve
bakanlık onayından geçti. Restorasyonun başlayabilmesi için
Kapalıçarşı esnafının bir araya gelmesi ve bir yönetim kurulu
oluşturması gerekiyor. 13 kişilik yönetim kurulunun oluşturulması
için dün Kapalıçarşı’da seçim vardı. Ancak salt çoğunluk
sağlanamadı ve seçim yapılamadı. Seçim 17 Ocak’a ertelendi. 17
Ocak’ta katılım ne olursa olsun seçim yapılacak ve 13 kişilik yönetim
kurulu oluşturulacak.  (Hürriyet)

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından
Kocaeli’de “Atık Pillerin Bertarafı Tesisi” kurulduğu bildirildi.
Kurumun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre tesis
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile geliştirilen "Atık Pillerin
Bertarafı ve Geri Kazanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi"
kapsamında gerçekleştirildi. Açıklamaya göre tesis dünyanın atık
pillere yönelik olarak hem ayrıştırma, hem kırma hem de geri
kazanım yapılabilen ilk entegre tesisi olma özelliğine de sahip
oldu. (Yeşil Ekonomi)

Yaşam döngüsü değerlendirmesi (ya da analizi), üretim,
lojistik, tüketim ve bertaraf olmak üzere ürün ve hizmetlerin
yaşam döngüsünün doğa etkilerini tanımlamak için kullanılan
bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanarak yaşam döngüsünde en
fazla etkiye sahip noktaları belirleyip, analizin en önemli
boyutları belirlenir. (Arkitera)

Üniversiteliler Mucizeler Dükkanı’nı
Tokat Sulusaray’a Götürdü

Kapalıçarşı Seçimi Çoğunluğa
Takıldı

Avrupa’yı para kullanmadan bisikletle gezdikten sonra Bisikletli
Sahaf’ı yaratan ve okullara giderek ekolojik kütüphane kuran
Rüzgar Alper Benli ve Filiz Gülez’in projesi yeni katılımcılarla
büyüyor. Dün Beyaz Baston Haftası’nın son gününde görme
engellilerle birlikte bisiklete binerek İstanbul Kilyos’taki Veysel
Vardar Görme Engelliler Okulu’na Braille alfabesiyle yazılmış
kitaplardan oluşan bir kütüphane kuran Ekolojik Kütüphane
gönüllüleriyle projelerini konuştuk.Rüzgar Alper Benli, sadece iki
kişiden oluşan Bisikletli Sahaf’ı daha fazla kişinin sahipleneceği bir
projeye dönüştürmek istediklerini, okullara bisikletle kitap götürüp
ekolojik kütüphaneler kurmanın çocukları hem kent içinde bisikletin
kullanılması, hem de ekolojik yaşamla tanıştırmak için güzel bir yol
olduğunu fark ettiklerini söylüyor. Ekolojik Kütüphane gönüllüleri
2015’in son aylarında hem Beyoğlu’nda hem de Bahçelievler’de
birer okulda kütüphane kurdu. Filiz Gülez, artık 7-8 kişilik bir kemik
ekiplerinin oluştuğunu, bu gönüllülerle birlikte bir kerede yüzlerce
kitap taşıyabildiklerini söylüyor. Gruba katılanlardan biri de Melis
Uzun. Ekolojik Kütüphane’yi internette gördükten sonra iletişim
kurup dahil olan Uzun, evini toplanan kitaplar için bir depoya
dönüştürdüğünü söylüyor.  (Onur Erem - BirGün

Kağıt Havlular mı? Elektrikli El
Kurutma Makineleri mi?

Beykent Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübünün birçok
projesinden birisi olan Mucizeler Dükkanı projesiyle
İstanbul’da düzenlenen etkinliklere katılım bilet yerine
etkinlik mekanına getirilen kitaplar ile sağlanıyor. Bilet yerine
elde edilen bu kitaplar da daha sonra Anadolu’daki köy
okullarına gönderiliyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen yardım
konserinde toplanan kitapların bir kısmı Kayseri ve Van’da
bulunan okullara gönderildi kalan bölümü de haftasonu
etkinliğinde çocuklara dağıtılmak üzere Tokat Sulusaray’a
götürüldü. (Arkitera)

Engelsiz bir şehir için önemli çalışmalar yapılıyor. Böyle çok
sayıdaki yaya yolu ve köprüde düzenleme ve iyileştirme
çalışması başlatıldı. Elbette bu çalışmalar iyi güzel ama bazı
uygulamalar var ki akla ziyan... Misal, Anadolu yakası
Yenisahra’daki üstgeçit.. Bir tarafına engelliler için rampa
yapılan geçidin diğer tarafında ise merdiven var. Engelliler ya da
bebek arabasıyla geçidi kullanmak isteyenler için çıkış var, iniş
yok. (Yapi.Com.Tr)

Kadıköy’de Güler misin Ağlar
mısın Geçidi!

          Kent ve Yaşam

Ekolojik Kütüphane Bu Defa Görme
Engellilerle

https://yesilgazete.org/blog/2016/01/13/universiteliler-mucizeler-dukkanini-tokat-sulusaraya-goturdu/
http://www.birgun.net/haber-detay/ekolojik-kutuphane-bu-defa-gorme-engellilerle-100765.html
http://www.hurriyet.com.tr/kapalicarsi-secimi-cogunluga-takildi-40038564
https://gaiadergi.com/kagit-havlular-mi-elektrikli-el-kurutma-makineleri-mi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/kadikoyde-guler-misin-aglar-misin-gecidi_141202.html
http://yesilekonomi.com/surdurulebilirlik/turkiye-atik-pil-tesisine-kavustu


Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysi ve benzeri
eşyaları ’Gönül Durağı’ adı verilen hava şartlarına karşı
donanımlı stantlara bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını
sağlayan proje Alanya’da da uygulanacak. Alanya Kaymakamı
Dr HASAN Tanrıseven, gazeteci Akın Baycan tarafından
kendisine sunulan projeye tam destek verdi. Kaymakam Dr
Hasan Tanrıseven’in talimatıyla harekete geçen Alanya
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Fikret Namal
ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik çalışmalara
başladı. (Milliyet Yerel Haber)

Kepez'de de Askıda Elbise
Kampanyası

Karaot Tohum Derneği üyeleri, Yenipazar’da kurdukları sera
alanında kaybolmaya yüz tutmuş yerli tohumların
çoğaltılması için mücadele ediyor.Yenipazar Belediyesi eski
Başkanı Yüsran Erden’in katkılarıyla kurulan sera alanında
87 çeşit sebze ve bitki tohumu ile bu tohumların tüm
çeşitlerini, tek tek köylerde yaşayan yaşlı üreticilere ziyaret
ederek topladıklarını belirten derneğin kurucu üyesi Feray
Karapınar, “Derneğimiz ilk olarak Torbalı’da kuruldu ve şuan
61 gönüllü üyesi mevcut. (Milliyet Yerel Haber)

Dolabınızda Durmasın, Sokakları
Isıtsın!

Üsküdar'da, 'Sokakları Isıtın' isimli girişim tarafından başlatılan 'dolabınızda durmasın, sokakları ısıtın! adlı
kampanya, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kampanya kapsamında bir platform üzerine yapılan askılara,
insanlar kullanmadıkları giyeceklerini ihtiyaç sahiplerinin alması için asıyor. İhtiyaç sahipleri de askıdan,
kendilerine uygun olan giyeceklerini alıyor. Daha önce İran'da başlatılan ve şefkat duvarları olarak adlandırılan
proje hızla yayılarak uluslararası basında geniş yer bulmuştu.  (Üsküdar Belediyesi Web Sitesi)

Alanya’da ’ Gönül Durağı ’ Projesi

Sur Esnafına Sanal Destek: Mezopotamyastore.com

Çatışmalar ve sokağa çıkma yasağı yüzünden günlerdir kepenklerini açamayan, satış yapamayan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki esnafa
beklemedikleri bir yerden destek geldi. Kadınlar için kurulan bir derneğin internet sitesi, Sur esnafının ürünlerini sanal ortama taşıdı.
Dernek Başkanı Gülbahar Örmek 'İnternette içli köfte mi satılırmış' diyen esnafın şimdilerde 'Kurtarıcı Gülbahar Abla'sı. Diyarbakır'da
yoğunluklu olarak küçük esnafın bulunduğu ve ticaretin nabzının attığı Sur ilçesinde yaklaşık bir aydır çatışmalar ve sokağa çıkma
yasağı sürüyor. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı verilerine göre Sur'da 300'den fazla esnaf iflas etti.
Kadınların üretimlerini görünür kılmak amacıyla kurulan Diyarbakır Üretim ve İstihdam Derneği, Sur esnafının ürünlerini sanal ortama
taşıdı. (YesilGazete.Org)

          Kent ve Yaşam

https://yesilgazete.org/blog/2016/01/06/sur-esnafina-sanal-destek-mezopotamyastore-com/
https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/basinda/uskudar-askida-elbise/558
http://www.milliyet.com.tr/kepez-de-askida-elbise-kampanyasi-antalya-yerelhaber-1148964/
http://www.milliyet.com.tr/alanya-da-gonul-duragi-projesi-antalya-yerelhaber-1148473/



