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     Dünyadan Haberler

ABD’de genel seçimler kadar yerel seçimler de, büyük kurumsal
bağışçıların ve varlıklı bireylerin mali katkılarından büyük ölçüde
etkileniyor. Ama yakında, Seattle’da en yoksul seçmenler bile,
yerel seçimlerde aday olanlara finansal anlamda destek
sağlayabilecek. Gene Johnson’ın AP’deki haberine göre Seattle’lı
seçmenler, seçim kampanyalarına destek olmak için ülkenin ilk
kupon sistemini onayladılar. Bu plan çerçevesinde, kentteki her
seçmen, seçim başına 4 tane 25 dolarlık ‘Demokrasi Kuponu’na
sahip olacak. 2017’den itibaren kuponlar, belediye meclisi ve
belediye hukuk temsilcilerinin seçim yarışında bağış olarak
kullanılabilecek. 2021’den itibaren ise, Seattle sakinleri belediye
başkan adaylarına kupon aracılığıyla destek sağlayabilecek.
Kuponlar, 3.000.000 $ değerindeki yıllık emlak vergisi vasıtasıyla
finanse edilecek. Bu uygulama ile siyasi katılımın artması
amaçlanıyor. (Citiscope)

Seattle, ‘Demokrasi Kuponları’nın
Siyasi Katılımı Arttıracağını Umut
Ediyor

New York City’nin Ruh Sağlığı İçin
Kapsamlı Yol Haritası
New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin
ruhsal esenliğini arttırmak için tasarlanmış 23 yeni
girişimi ön plana çıkaran bir ‘’Ruh Sağlığı Yol Haritası’’
yayınladı. Çeyrek milyon New Yorklunun ruh sağlığı
konusunda ‘ilk yardım’ eğitimini ve kent çapında
düzenlenen bir kamuoyu bilinçlendirme kampanyasını
kapsayan ThriveNYC adlı bu yeni program,  her gelir
grubundan ve etnik kökenden kişinin hastalığının erken
teşhisini ve tedavi sürecinin sürekli kılınmasını amaçlıyor.
Belediye başkanı, bu programla, aynı zamanda konunun
daha açık ve samimi bir şekilde konuşulmasını teşvik
ederek, akıl sağlığı hizmetleri konusundaki toplumsal
önyargıyı da ortadan kaldırmayı umut ediyor.  (Citiscope)

Indianapolis 500 araba yarışlarından dolayı arabalarla uzun
süreli bir ilişki içinde olan Indianapolis, şu an Amerika
Birleşik Devletleri’nin en yaya ve bisiklet dostu şehirlerinden
biri. Bu değişimin yalnızca 5 yıl içinde gerçekleşmiş olması
ise oldukça dikkat çekici. Kentte 5 yıl önce uzunluğu bir mili
(1,6 km) geçmeyen yalnızca tek bir bisiklet yolu varken,
bugün bisiklet yollarının uzunluğu 90 mile (145 km)
ulaşıyor. Melanie Haken’ın Takepart’da yer alan haberine
göre bu değişim 2010 yılında belediye su ve kanalizasyon
hizmetlerinin 500 milyon dolara satılmasıyla başladı. Kent
yönetimi bu paranın nasıl harcanması gerektiğini kent
sakinlerine sormak için 50’den fazla halk toplantısı
düzenledi. Bu görüşmelerde tarihi semtler ve kültürel
bölgelerle bağlantılı bisiklet ve yaya yollarının yapımını
öngören Indianapolis Cultural Trail programı gibi bazı
yenilikçi fikirler ortaya çıktı. Yapılan yeni bisiklet paylaşım
programı da bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkı
sağladı. (Citiscope)

Araba Yarışlarıyla Tanınan
Indianapolis, Bisiklet Sürmeye
Başlıyor

Dakar’ın E-Atık Laboratuarı Gençlere
Sürdürülebilirliği Öğretiyor

Dakar’da, yenilikçi bir atölye kentin gençlerine geri dönüşüm
ve çevrenin korunması konusunda önemli dersler veriyor.
Fablab adlı atölye, gençlere bir köşeye atılan elektronik
eşyaları çalışan bilgisayarlara dönüştürmek için çeşitli yollar
öğretiyor. Mel Bailey’in Africa Rizing’te yazdığı habere göre,
kullanılmayan cep telefonları ve bilgisayarlar, tehlikeli madde
ve gazlar içerdiklerinden dolayı, onları kendi topraklarında
imha etmek istemeyen gelişmiş ülkelerden tarafından
yollanıyor. Dakar’daki çocuklar, bu aletleri nasıl güvenli bir
şekilde tamir edeceklerini ya da parçaları birleştirerek nasıl
yeni bir şeyler üreteceklerini öğreniyorlar. Laboratuar, hiçbir
delme veya kaynak işlemi gerektirmeyen basit yöntemlerle
çocukların geri dönüşüm yapmalarını hedefliyor. (Citiscope)

Avrupa’nın En Büyük Sigorta Şirketi
Allianz, Fonlarını Kömürden Çekiyor
Allianz sigorta şirketi üst düzey yetkililerinden birinin
Alman devlet kanalı ZDF’ye yaptığı açıklamaya göre şirket,
önümüzdeki altı ay boyunca kömür şirketlerine olan
yatırımlarını çekecek. 2 trilyon Avro değerindeki varlıkları
yöneten Münih merkezli sigorta şirketi, gelirlerinin ya da
güçlerinin %30’dan fazlasını kömürden elde eden
madencilik firmaları ve kamu kurumlarını elden çıkaracak.
Şirketin baş yatırım yetkilisi Andreas Gruber, önümüzdeki
birkaç yıl içinde, rüzgar enerjisi yatırımlarının 4 milyar
Avro’ya varacak şekilde ikiye katlanacağını söyledi. Finans
devi Allianz, şimdiye kadar çevreye en çok zarar veren
fosil yakıttan vazgeçtiğini açıklayan en büyük varlık
yöneticisi. Onu, Mayıs ayında 500 milyon Avro değerindeki
kömür işletmelerini satmayı taahhüt eden Fransız şirketi
Axa ve Norveç’in 900 milyar dolar değerindeki servet fonu
takip ediyor. (Yeşil Gazete)

http://citiscope.org/citisignals/2015/known-fast-cars-indianapolis-takes-bicycling
http://citiscope.org/citisignals/2015/seattle-hopes-democracy-vouchers-will-boost-political-engagement
https://yesilgazete.org/blog/2015/11/26/avrupanin-en-buyuk-sigorta-sirketi-allianz-fonlarini-komurden-cekiyor/
http://citiscope.org/citisignals/2015/nycs-comprehensive-roadmap-mental-health
http://citiscope.org/citisignals/2015/dakars-e-waste-lab-teaches-youth-about-sustainability
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Nijerya, konut krizine çözüm bulmak için plastik şişeleri bir
araç olarak kullanmaya karar verdi. 16 milyon konut
birimine ihtiyaç duyulan ülkede, geleneksel yöntemlerle ev
inşa etmek çok pahalı olduğu için, yerel halk, STK'lar
tarafından öne sürülen plastik şişelerden ev inşa etme
fikrini benimseyerek işe koyuldu. Kaduna'da kurulan
Yenilenebilir Enerji Geliştirme Derneği'nin, Londra'da
kurulmuş Afrika Toplumu Vakfı'nın yardımıyla geliştirdiği
proje, konut sorununa çözüm bulmaya ve çevresel
duyarlılığı arttırmaya odaklanıyor. Bu projeyle, her gün 3
milyon kadar plastik şişenin çöpe gittiği Nijerya'da sadece
fazla plastiklerin değerlendirilmesi düşünülmüyor, aynı
zamanda evlerin sıfır karbon emisyonu fikriyle üretilmesi
planlanıyor. Ekolojik hassasiyetin yanı sıra bu evler
yangına ve depreme dayanıklı olma özelliği de
taşıyor. (Arkitera)

Nijeryalılar Plastik Şişelerle
Ekolojik Evler İnşa Ediyor

Gora Pulawska'da Kamusal Alan

Polonya'da 3XA tarafından tasarlanan kamusal alan
projesi, atıl bir araziyi basit kent mobilyaları ve sade bir
bitki örtüsüyle düzenleyip mahallelinin kullanımına açtı.
Yerel yönetim, Gora Pulawska’nın merkezindeki bir
alanı, kasaba sakinleri için bir toplanma noktası haline
gelebilecek şekilde, yeniden düzenlemeye karar verdi.
Meydan, kullanıcılarının ihtiyaçlarına mümkün
olduğunca cevap verebilecek şekilde tasarlandı ve bu
amaçla birbirinden farklı, dinlenme ve eğlenme
bölümlerine ayrıldı. Küçük toplanmalar ve açık hava
aktiviteleri için pek çok bankın yerleştirildiği meydanda
mahalle sakinlerinin kaynaşabileceği üstü kapalı
çardaklara da yer verildi. Aynı zamanda bütün alan,
gerekli noktalarda bisiklet park yerleri ve bilgilendirme
panolarıyla donatıldı. Mekânda fonksiyonel ayrımlara
gidilmesi, geri dönüşümlü elemanların kullanılması ve
ilginç bitki kullanımı, hepsi beraber Gora Pulawska’nın
yeni merkezini ortaya çıkardı. (Arkitera)

Manchester Boş Kalmış Binaları
Evsizlere Açıyor

Manchester Kent Konseyinin aldığı kararla, kullanılmayan
Hulme Kütüphanesi ve Beech Mount Children's Home
binaları evsizlerin kışın konaklamaları için kullanılacak.
Yapılan açıklamalara göre kent konseyi evsizler için
başlattığı bu çalışmalara, farklı noktalarda boş kalmış
binaları tespit ederek devam edecek ve geçici olarak
konaklama ve sağlık ihtiyacını karşılayacak. (Arkitera)

Gezegenin Akciğerlerine Darbe:
Amazon Ormanları Yok Olma
Tehlikesinde

Dünyanın en geniş yağmur ormanlarındaki tehlike altındaki
türler için yapılan ilk kapsamlı araştırmanın sonuçları
korkutuyor. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, Amazon
ormanlarındaki devasa ağaç çeşitliliğinin yarısından fazlası
yok olma tehlikesi ile yüz yüze. Sayılarında düşme beklenen
ağaçlar arasında önemli besin kaynakları arasında olan
Brezilya fındığı, kakao, açai de bulunmaktadır. (Gaia Dergi)

http://www.arkitera.com/haber/25797/nijeryalilar-plastik-siselerle-ekolojik-evler-insa-ediyor
http://www.arkitera.com/proje/5400/gora-pulawskada-kamusal-alan
https://yesilgazete.org/blog/2015/11/26/avrupanin-en-buyuk-sigorta-sirketi-allianz-fonlarini-komurden-cekiyor/
https://gaiadergi.com/gezegenin-akcigerlerine-darbe-amazon-ormanlari-yok-olma-tehlikesinde/
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İsveç’teki Södersjukhuset hastanesi, geçtiğimiz ay erkek
tecavüz mağdurları için dünyadaki ilk destek merkezini açtı.
Hastanede halihazırda kadınlar ve çocuklar için bir klinik
vardı, ancak daha öncesinde erkekler için açılmış özel bir
klinik yoktu. Açıklamaya göre hastane, hasta bakımında
cinsel eşitlik sağlanabilmesi için böyle bir merkezi devreye
soktu. Daily Mail’in haberine göre, yılın her saati ve her
günü destek verecek merkez, erkeklerden hiçbir ücret talep
etmeyecek. Yayınlanan İsveç Ulusal Suç Engelleme
Konseyi’nin raporuna göre, 2014 yılında erkeklerin cinsel
saldırıya uğradığı 370 vaka kaydedildi. Raporlara göre
Avrupa’daki en yüksek tecavüz oranı İsveç’te bulunuyor.
The Plaid Zebra’nın haberine göre erkeklerin mağdur
olduğu cinsel saldırılar, sanılandan oldukça yüksek.
2013’te ABD’de yapılan ve 40 bin hanenin katıldığı anketin
sonuçlarına göre, cinsel saldırılara uğrayanların yüzde 38’i
erkek birey. (Gaia Dergi)

İsveç, Dünyanın İlk Erkek Tecavüz
Mağdurları İçin Destek Merkezini
Açtı

Paris Kent Kültürüne
Tasarımcılardan Bir Hediye

Paris'te oluşturulan modüler pavyonların, kentteki çeşitli
etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor. Fransız
mimarlık ve tasarım ofisleri Emerige ve Ronan&Erwan
Bouroullec tarafından tasarlanan modüler pavyonlar,
Paris'teki sosyal ve kültürel aktivitelerde kullanılması
amacıyla geliştirildi. Birer kentsel mobilya gibi inşa
edilen pavyonlar, demonte olarak geliştirilen tasarımları
sayesinde üç saatte parçalanarak bir kamyonda
taşınabiliyor. Ekip, bu tasarımla çeşitli etkinliklere ev
sahipliği yapabilecek gezici ve çok yönlü bir platform
tasarlamayı amaçlamış. (Arkitera)

Farklı Bir Otoyol Projesi: Bisikletliler
İçin Solar Yol

Güney Kore, Başkent Seul’da yeni inşa edilen 160 km’lik 6
şeritli otoban üzerine yerleştirdiği güneş panelleriyle güneş
enerjisi üretiyor. Otoyolun arasına yerleştirilen paneller
yardımıyla üretilen güneş enerjisi, yolun aydınlatılmasında
kullanılıyor. Aynı zamanda, güneş panellerinin altında
bisiklet sürücülerini yağmur ve güneşten korumak için 36
km’lik bir bisiklet yolu yer alıyor. Kış aylarında otoyolun
buzlanmasını önleyen güneş panelleri ürettiği elektrik ile
ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Panellerin maliyetinin bir
hayli yüksek olduğu tahmin edilse de proje geliştiricileri
panellerden orta vadede kar sağlanacağını ön
görüyor. (Yapı.Com.Tr)

Van Gogh’dan İlham Alan Bisiklet
Yolu

Hollandalı tasarımcı Daan Roosegaarde, Nuenen’de,
Vincent Van Gogh‘un“Yıldızlı Gece” (The Starry Night)
tablosundan ilham alan bir bisiklet yolu tasarladı.
Nuenen’de uygulanan bisiklet yolu, kilometrelerce
devam eden bir şeridi kaplıyor ve Van Gogh’un 1889
tarihli “Yıldızlı Gece” (The Starry Night) tablosuna
referans veriyor. Roosegaarde’nin tasarladığı bisiklet
yolu, gün ışığında enerji toplayan özel bir boyayla kaplı.
Proje için kullanılan güneş panelleri, boyalı yüzeyin
aydınlatılması için enerji topluyor ve güneş enerjisini
depolayan boya, hava karardığında bisikletliler için yolu
aydınlatıyor. (Kot Sıfır)

http://kot0.com/van-goghdan-ilham-alan-bisiklet-yolu/
https://gaiadergi.com/isvec-erkek-tecavuz-magdurlari-icin-dunyanin-ilk-destek-merkezini-acti/
http://www.yapi.com.tr/haberler/farkli-bir-otoyol-projesi-bisikletliler-icin-solar-yol_138195.html
http://www.arkitera.com/haber/25735/paris-kent-kulturune-tasarimcilardan-bir-hediye
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Dünyanın en önemli meselelerinin su ve enerji olduğunu
söyleyen ünlü girişimci Manoj Bhargava ve ekibi, enerji
üretimi için verimli bir bisiklet geliştirdi. Tamamen insandan
aldığı dinamizmden faydalanarak enerjiyi elektriğe
çevirebilen ve bir evin 24 saatlik enerji ihtiyacını
karşılayabilen bu bisiklet büyük ilgi görüyor. Webtekno’da
yer alan habere göre, kullanımı oldukça kolay olan bisiklet
her pedal çevrildiğinde kendisine bağlı olan çarkı
döndürüp enerjiyi hapsediyor ve bunu bir batarya ünitesine
aktararak saklıyor. Dünya nüfusunun yarısının elektriğe
ulaşamadığını ya da günde en fazla 2-3 saat kadar
erişebildiğini söyleyen Bhargava, bunun özellikle kırsal
bölgelerdeki evler için çok önemli bir yenilik olacağını ve
elektriğe ulaşamayan kişilerin bu bisikleti kullandığı
takdirde büyük bir enerji ağı oluşturulabileceğini belirtiyor.
Sadece insan enerjisiyle elektrik üretebilecek olan bu
sistem aynı zamanda bireyin günlük spor aktivitesini de bir
nebze karşılayarak insan vücudun zinde olmasına da katkı
sağlayacak. Bhargava, önümüzdeki yıl içerisinde yalnızca
Hindistan’da 10 bine yakın haneye bu bisikletten dağıtmayı
hedeflediklerini söylüyor. (Yapı.Com.Tr)

Bir Saat Pedal Çevirin, Evinizin 24
Saatlik Enerjisini Karşılayın!

ABD’de Evsiz Bireyler İçin Mikro
Konutlar İnşa Edilmesi Planlanıyor

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde yer alan Sonoma
bölgesinde, evsizler için küçük evler inşa edilmesi
planlanıyor. Santa Rosa şehrindeki 6 potansiyel bölgenin
proje için incelenmesine bölgedeki idareciler tarafından
yakın zamanda 75 bin dolarlık kaynak ayrıldı. Seçilecek
bölgede mikro konutlardan oluşan yeni köylerin kurulması
hedefleniyor. Plana göre Aralık’a kadar belirlenecek olan
bölgede köyün kurulması için kar amacı gütmeyen şirketler
ve özel girişimcilerle iletişime geçilecek. Model başarılı
olduğu takdirde ise bölge genelinde benzer köyler
kurulacak. Ocak ayında yapılan araştırmalara göre, Sonoma
bölgesinde 2 binden fazlası açık havada konaklayan toplam
3 bin 100 evsiz yaşıyor.Yapılacak yeni çalışmayla bu
sayının azaltılması hedefleniyor. (Gaia Dergi)

Kentte Çeşitlilik Vaat Eden Seyirlik
Alan

PKMN Architectures‘in tasarladığı Transformer Bench,
kentlilere izlemek, dinlenmek, oyun oynamak için
kişiselleştirilebilir bir alan yaratıyor. Yerel derneklerin
projesi olarak hayata geçen ve kentlilerin bağışladığı
sandalyelerle oluşturulan bu mobil kamusal alan
Madrid’de, Campo de Cebada’da yer alıyor ve meydanın
farklı noktalarında farklı işlevlere yönelik olarak
kullanılabiliyor. (Kot Sıfır)

Üç Doğu Avrupa Kenti Enerji
Verimliliği Konusunda Yeni Adımlar
Atıyor 

Batı Avrupa kentsel yeniliklerin merkezi durumunda
olmasına karşın, Doğu Avrupa bu konuda genellikle geri
kalmış durumda. Ancak Birleşmiş Millet Çevre Programı’nın
(UNEP) raporuna göre, Doğu Avrupa ve Güney Kafkasya
kentleri, kendilerinin de yenilikçi olduğunu kanıtlamak için
enerji tasarrufu konusunda önemli adımlar atmaya
başladılar. Yenilebilir enerji kaynaklarının arttırılması için
yerel yönetimlerin gönüllü olarak dahil olduğu Belediye
Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan Vinntsia, Balti ve Baku,
Avrupa Birliği sponsorluğundaki bir girişim vasıtasıyla enerji
projeleri uyguluyorlar.

Ukrayna’nın Vinntsia kentindeki bir okulda 363 ahşap
pencere doğramasının yerini yalıtımlı plastik kaplama
çerçeve aldı. Azerbaycan’ın Bakü kenti, 600 sokak
lambasını enerji tasarruflu LED ampulle değiştirdi.
 Moldova’nın Balti kentinde ise iklim değişikliğine katkıda
bulunan emisyonların azaltılması için bir anaokulunun
duvarlarının özel bir malzeme ile yalıtımı
sağlandı. (Citiscope)

http://www.yapi.com.tr/haberler/bir-saat-pedal-cevirin-evinizin-24-saatlik-enerjisini-karsilayin_138157.html
http://kot0.com/kentte-cesitlilik-vaat-eden-seyirlik-alan/
https://gaiadergi.com/abdde-evsiz-bireyler-icin-mikro-konutlar-insa-edilmesi-planlaniyor/
http://citiscope.org/citisignals/2015/three-east-european-cities-make-energy-efficiency-strides
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İsveç’in güneyinde yer alan Växjö,  1991 yılında fosil yakıtları
kullanmayacağını duyurdu ve bu uygulamaya geçen ilk kent
oldu. İsveç’in yeşil kentinde geçen yıl kişi başına düşen CO2
emisyonu miktarı 2.4 ton olarak ölçüldü ve bu rakam
Avrupa’daki en düşük rakama tekabül ediyor. 1993’de
emisyon oranlarını ölçmeye başlayan kent, bugüne dek
yüzde 48 oranında düşüş sağlamayı başarmış durumda. Isı
ve elektrik üretimi konusunda da Växjö kenti neredeyse fosil
yakıt kullanımından tamamen arınmış durumda. Çam
ormanları ve göllerle çevrili olan kentin ısınma ihtiyacının
yüzde 90’ı ormanlardan elde edilen atık kerestelerle
karşılanıyor ve elektriğin dörtte biri de belediyenin işlettiği bir
santralden sağlanıyor. Belediyenin Enerji Kaynakları
Müdürü’ne göre, “Bio-kütle enerjisini elde etmek fosil yakıtla
elde edilen enerjiyle kıyaslandığında çok daha ucuz”. Enerji
verimliliği ve çevreci enerji konusunda kentte çocuklara
verilen eğitimler de anaokulu çağından başlıyor. Beatles
hayranı Belediye Başkanı Bo Frank da sıra dışı kişiliğiyle
dikkat çekiyor. (The Guardian)

Avrupa’da Kendi İradesiyle Yeşil
Kente Dönüşen İlk Kent Växjö’den
Çıkarılması Gereken Dersler 

Avrupa Belediyeleri Hava
Kirliliğiyle Savaşırken Ulusal
Hükümetler de Daha Fazlasını
Yapmalı
AB düzeyinde, Parlamento üyeleri hava kirliliği düzeylerini
en ciddi oranda etkileyen kirleticilerin azaltılmasına yönelik
bağlayıcı azaltım hedeflerini geçtiğimiz günlerde onayladı.
Citymetric'te yayınlanan bir yazıya göre, bu kararla birlikte
AB üyesi ülkeler de 2025 yılına dek bu kirleticilerin
oranlarını düşürme mecburiyetinde olacak ve bu da
belediyeler ve kent sakinleri için önemli bir adım. Yazıya
göre, hava kirliliği kentler arasında da yayılabilen bir şey
 olduğu için, hava kirliliğiyle mücadele konusunda ülkelerin
ulusal düzeyde adımlar atması ve ulusal çapta hedefler
belirlemesi de bir zorunluluk olmalı. (CityMetric)

Kuşların Kent Alanlarında
Yaşayabilmesi için Kendin-Yap
Usulü Kuş Yuvaları Projesi

Londra merkezli bir tasarım stüdyosu Fieldwork Facility, The
Nest Project adı altında, yurtttaşların kendi imkanlarıyla kuş
yuvası yapabileceği ve kentin farklı yerlerine asabileceği bir
proje yürütüyor. Proje katılımcıları aynı zamanda kamuya açık
bir veri tabanı dahilinde kuş yuvalarının asılı olduğu noktaları
girebiliyor ve bu sayede kentte kuşların yaşadığı noktalar da
takip edilebilir hale geliyor.  (Pop-up City)

Veri Kullanan Bisiklet Haritaları 

Portland'da bisikletçilere rota çizmelerinde yardımcı olmak
amacıyla oluşturulan bir harita, kısıtlı bir mekan için yoğun
bilgi sunabiliyor ve kullanıcılara aşağıdaki verileri açmış
durumda:
bir caddede bisiklet yolu olup olmadığı
bisiklet yolu olması halinde, bisiklet yolunun tipi 
her sokaktaki trafik yoğunluğu 
kaç tane bisiklet park noktası olduğu ve bunların yerleri
çok seçenekli yolculuğu teşvik etmek amacıyla tramvay
durak noktaları. 

"Bikemap" adı verilen online harita, dünyadaki bisiklet
yollarını haritalandırıyor. Dünyanın her yerinden kullanıcılar,
bulundukları yerin bisiklet yolları haritasını bu platforma
girebiliyor. (The CityFix)

Toyo Ito'dan Duvarlara İhtiyaç
Duymayan Bir Kütüphane Tasarımı

Japon mimar Toyo Ito tarafından tasarlanan Minna No Mori
Kütüphanesi tamamlandı. Ito'nun tasarımının dikkat çeken
bir parçası olan huni kubbeler, fiziksel bir sınıra ihtiyaç
duymaksızın iç mekanda çeşitli okuma, çalışma ve dinlenme
alanları oluşturuyor. (Arkitera)

http://www.theguardian.com/cities/2015/nov/25/what-can-the-world-learn-from-vaxjo-europes-self-styled-greenest-city
http://www.citymetric.com/horizons/europe-s-cities-are-tackling-their-air-pollution-national-governments-need-do-more-1557
http://thecityfix.com/blog/friday-fun-two-maps-use-data-help-cyclists-navigate-cities-ryan-winstead/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=friday-fun-two-maps-use-data-help-cyclists-navigate-cities-ryan-winstead
http://www.arkitera.com/haber/25700/toyo-itodan-japonyada-bir-kutuphane-projesi
http://kot0.com/kentte-cesitlilik-vaat-eden-seyirlik-alan/
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Kent bahçeciliği en kısa tanımıyla, bir ailenin kendi
bahçesinde veya balkonunda tamamen doğal yöntemlerle,
genetiği bozulmamış tohumlarla ve hormonsuz olarak tarım
yapmasıdır. Modern toplumda kentte yaşayan insanların
doğadan uzaklaşması gerektiği, tarımsal üretimin yalnızca
kent dışındaki alanlarda yapılabileceği gibi bir algı
yerleşmiş durumda. İşte bu algıyı kırmak için en önemli
yöntemlerden biri kent bahçeciliği. Bugün dünyada
yaklaşık 800 milyon kişi bir kent bahçesine sahip ve kent
bahçeciliği yapıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere
pek çok kuruluş, sivil toplum örgütleri ve doğal yaşamı
savunan gruplar destek veriyor. Hatta özellikle tarımsal
üretimin kısıtlı olduğu bazı ülkelerdeki hükümetler ve yerel
yönetimler de kent bahçelerinin yaygınlaşması için çaba
harcıyor. (Gaia Dergi)

Kent Bahçeciliği: Kendi Tarlanız,
Her Yerde

Apple, Singapur’da Yüzde 100
Yenilenebilir Enerjiye Geçiyor

Apple, 2016 yılı Ocak ayından itibaren Singapur’daki
enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü güneş enerjisiyle
karşılayacak. Singapurlu yenilenebilir enerji şirketi
Sunseap Group, Apple ile 800’den fazla binanın
çatısına kuracakları güneş panelleri ile enerji
üretecekleri bir işbirliği içine girdiklerini
açıkladı. Greenpeace Uluslararası İklim ve Enerji
Kampanyası Uzmanı Tom Dowdall, haberi şu
sözlerle değerlendirdi: “Tayvan, Güney Kore ve Çin
gibi pek çok Uzakdoğu ülkesi, enerji için hâlâ fosil
yakıtlara bağımlı ve enerji üretimi birkaç enerji
şirketinin tekelinde. Apple’un bu yenilikçi yaklaşımı
diğer şirketlerin de aynısını yapabileceği ve yapması
gerektiği konusunda bir örnek teşkil ediyor.” Apple’ın
Amerika’daki bütün veri merkezleri, mağazaları ve
ofisleri yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışıyor.
Gittikçe yeşillenen Apple, eğer hedefine ulaşabilirse,
bir ilke daha imza atarak Singapur’da tamamen
yenilenebilir enerji ile çalışan ilk şirket olacak. (Gaia
Dergi)

Norveç Ormanlarını Nasıl Yeniden
Yarattı?
Yüz yıl kadar önce Norveç bütün ormanlarını kaybetme
tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bugün ise ormanları her geçen
yıl daha da canlanıyor. 19. yüzyılda Norveç’te çok sayıda
ağaç kesiliyordu. Avrupa’ya kereste ihraç ediliyor, evlerde
yakıt olarak odun kullanılıyordu. Kesilen ağaçların yerine ise
yenileri dikilmiyordu. 1800’lerin sonunda hükümet bu gidişle
orman kalmayacağını anladı. Çözüm olarak ormanları ölçme
gibi radikal bir girişim başlattı. 1919’da hükümet ülkedeki
bütün ormanları tarayarak hangi bölgelerin daha sağlıklı,
hangilerinin kesime ya da nesli tükenme tehlikesi olan
canlılar için ayrılmaya uygun olduğuna dair durum tespiti
yaptı. Norveç, ormanlarındaki ağaç sayısını 100 yıl önceki
sayının üç katına çıkardı. Yıllık orman kesimi o yıl yetişmiş
ağaçların yarısını ancak buluyor. Yani ormanlar sürekli
büyüyor. Bu büyüme, ülkenin yıllık sera gazı salımının yüzde
60’ını telafi ediyor. Orman kesildiğinde yenileme programına
tabi tutularak yeni ağaç dikiliyor. Ancak ekonomik amaçlı bu
dikimlerde ağaç çeşitleri eskisine göre daha az ve seçme
oluyor. Yani bu ormanlarda daha fazla sayıda kereste çıksa
da biyoçeşitlilik bakımından zengin değiller. Son yıllarda
hükümet programını gözden geçirdi. Biyoçeşitliliğin ve az
görülen ağaç türlerini içeren alanların koruma altına
alınmasına, orman tabanında çürüyen ağaçların da böcekler
için gözetilmesine önem veriliyor. (BBC Earth)

Kentleri Okumayı Kolaylaştıran
Zihin Haritaları

Kentte yön bulmak için genellikle dijital cihazları
kullanıyoruz, kendi deneyimlerimizle yol bulma fikrinden
git gide uzaklaşıyoruz. Tasarımcı Archie Archambault,
şehirlere ait zihinsel haritalarımızı yeniden inşa etmemize
yardım ediyor. Tasarımcının Mental Maps adını taşıyan
projesi, kentlerin gerçek, ızgara sokak düzenleri yerine,
yaşayanların semtler hakkındaki tariflerini içeren
kişiselleşmiş haritalardan oluşuyor. Mental Maps, Los
Angeles’tan Washington’a dünyanın birçok şehrine ait
zihin haritalarından oluşuyor. Haritalarda kentin ”önemli”
lokasyonları ve mahalleleri kabaca daireler içinde yer
alıyor. (Kot Sıfır)

http://kot0.com/kentleri-okumayi-kolaylastiran-zihin-haritalari/
https://gaiadergi.com/kent-bahceciligi-kendi-tarlaniz-her-yerde/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/26/norvec-ormanlarini-nasil-yeniden-yaratti/
https://gaiadergi.com/apple-singapurda-yuzde-100-yenilenebilir-enerjiye-geciyor/


     Dünyadan Haberler

Etiyopya’nın Omo Vadisi’ndeki Daasanach kabilesi,
meşhur “Bir insanın çöpü, bir diğerinin hazinesidir”
deyişini gerçek kılan bir geleneğe sahip. Bu yarı göçebe
kabile, insanların çöpe attığı şeyleri toplayarak harika
takılara çeviriyor. (Gaia Dergi)

Etiyopya’daki Kabile, Medeniyetin
Ürettiği Atıkları Harika
Aksesuarlara Çeviriyor

Mülteciler için Akıllı Çadırlar

The United Nations’ın yayınladığı rapora göre 2050
yılında 200 milyon insan, çevresel koşulların değişimi
sebebiyle yaşadıkları yerlerden daha elverişli yaşam
alanlarına doğru göç etmek zorunda kalacak. Abeer
Seikaly bu dinamiklerden yola çıkarak mültecilerin
barınma sorununu merkeze alan bir proje
geliştirdi. Tekstil endüstrisinin gelişmesiyle hayatımıza
giren mukavemetli kumaşlar yapı teknolojisiyle içiçe
geçmeyi başardı. Seikaly mülteciler için yaptığı çadır
kentlerini yapısal bir kumaşla inşa ediyor. Tek bir
birimden oluşan proje güneş ışığı, yemek ve su
depolama alanı gibi özellikleri içinde barındırarak
temel barınma ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.
Çadırların üst tarafında bulunan hazneler yağmur
suyunu toplarken, proje aynı zamanda güneş enerjisini
depolayan fonksiyonel bir tasarım sunuyor. (Kot Sıfır)

Portekiz’den Gökkuşağı Yasası:
Eşcinsel Çiftlerin Evlat Edinme
Hakkı Sağlandı

Portekiz Parlamentosu’nda yeni geçen yasaya göre
eşcinsel çiftler, heteroseksüel çiftler ile eşit evlat edinme
haklarına sahip olacak. Geçtiğimiz cuma günü onaylanan
yasa tasarısı, lezbiyen çiftlerin doktor yardımıyla döllenme
desteği alabilmelerine de olanak sağlayacak. (Gaia Dergi)

Meydandan Bir Ağaç Çal

Almanya'nın Köln şehrinde kentin gençleri her mayıs
ayında kent meydanından ağaç çalmaya teşvik ediliyor.
Köln’deki Neptunplatz’ta her sene düzenlenen etkinlik
işte bu geleneği yaşatmak için devam ediyor. Kent
inisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlik sayesinde her
sene 1 Mayıs'tan önce meydanda ağaçlar kentliler
tarafından götürülmek için hazır oluyor. Kent inisiyatifinin
temel amacı sosyal etkileşime açık alanlar oluşturmak.
Süreli etkinlikler düzenlemek, kent mobilyaları üretmek,
yeni ışıklandırma elemanları ve şehir içinde yeni dikim
alanları geliştirmek inisiyatifin kentlilerin katılımıyla
düzenlediği projelerden birkaç tanesi. "Bir Ağaç Çal”
etkinliği de inisiyatifin bu projelerinden biri. (Arkitera -
Pop-up City)

https://gaiadergi.com/portekizden-gokkusagi-yasasi-escinsel-ciftlerin-evlat-edinme-hakki-saglandi/
https://gaiadergi.com/etiyopyadaki-kabile-medeniyetin-urettigi-atiklari-harika-aksesuarlara-ceviriyor/
http://www.arkitera.com/haber/25709/bir-agac-cal
http://kot0.com/multeciler-icin-akilli-cadirlar/
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Çin dünyanın en büyük güneşle elektrik sağlayan binasına
ev sahipliği yapma ünvanını da kazandı. Çin’in
kuzeybatısında Shangdong bölgesindeki Dezhou şehrinde
bulunan 75 bin metrekare üzerine kurulu bu yapı; dünyanın
güneş enerjisi ile çalışan en büyük binası. (Gaia Dergi)

Çin, Dünya’nın En Büyük Güneşle
Elektrik Sağlayan Binasına Ev
Sahipliği Yapıyor

İklim Kurbanı Çocuklar

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iklim değişikliğinin
çocuklar üzerindeki etkisini inceleyen bir rapor hazırladı.
Rapora göre, çocuklar küresel ısınmanın etkilerinin
hissedildiği bölgelerde büyük tehdit altında. Birleşmiş
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Cenevre'de
kamuoyuna açıkladığı raporda, çocukların küresel
ısınma nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde büyük
tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Raporda, iklim
değişikliğinin etkilerinin ciddi şekilde hissedildiği
bölgelerde 690 milyon çocuğun yaşadığı vurgulandı.
530 milyon çocuğun sık sık sel gibi doğal afetlerin
meydana geldiği Asya ülkelerinde yaşadığı belirtildi.
UNICEF 160 milyon çocuğun ise Afrika'da kuraklığın
etkisini gösterdiği ülkelerde yaşadığını vurguladı. Örgüt,
30 Kasım'da Paris'de düzenlenecek BM İklim Zirvesi
öncesinde heyetleri kararlarında 'çocukların ihtiyaçlarına
öncelik vermeye' çağırdı. BM İklim Zirvesi'nde ilk kez
bağlayıcı nitelikte küresel bir iklim anlaşmasının kabul
edilmesi bekleniyor. (Deutsche Welle)

G20'den İklim Değişikliği ile
Mücadele için Somut Adım Yok

Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, iklim
değişikliği ile mücadele konusunda G20 Liderler Zirvesi
Sonuç Bildirgesi'nin hayal kırıklığı yarattığını
belirtti. Bildirgede iklim değişikliğinin zamanımızın en
büyük sınamalarından biri olduğu ve G20 ülkelerinin
Paris İklim Zirvesi'nde iddialı bir anlaşma taahüdü verdiği
belirtildi ancak somut bir taahhüt ortaya konmadı. Küresel
emisyonların yüzde 74’ünden sorumlu 20 ülkenin üyesi
olduğu G20 zirvesi bu anlamda önemliydi. İklim Ağı’ndan
Cem İskender Aydın, “Paris’te düzenlenecek iklim
müzakerelerinden (COP21) iki hafta önce toplanan G20
Zirvesi, dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden
devlet başkanlarının bir araya gelip iklim değişikliğiyle
mücadele konusundaki kararlılıklarını gösterebilecekleri
çok kritik bir fırsattı” şeklinde konuştu. İklim İçin
kampanyasından Ümit Şahin ise “G20 üyesi ülkelerin
devlet başkanları COP21 öncesinde fosil yakıt
sübvansiyonlarının devre dışı bırakmak için net bir tarih
koymak ve fosil yakıt projelerine yapılan yatırımları sona
erdirmek için açık ve güçlü bir sinyal verebilirlerdi”
dedi. TEMA Vakfı Genel Müdürü ve Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Paneli (IPCC) yazarı Doç. Dr. Barış Karapınar,
ulusal ve uluslararası örgütlerin G20 liderlerinden dört
talep konusunda ortaklaştıklarını belirtti. (Demokrat Haber)

Birleşik Krallık’ta Hedef 2025’e
Kadar Tüm Kömürlü Termik
Santrallerin Kapatılması

Birleşik Krallık hükümeti Çarşamba günü 2025 yılına
kadar ülkedeki kömürlü termik santrallerin tümünün
kapatılması için çağrı yaptı ve bu tarihten iki sene
önce santrallerin kullanımının sınırlandırılmasını teklif
etti. Birleşik Krallık’nin bu adımı atmasını sağlayan,
AB’nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu’nun
raporunda, birliğin 2020’ye kadar salınımları 1990
seviyelerine göre %20 düzeyinde azaltma hedefinin
büyük olasılıkla gerçekleşeceğini belirtmesi
oldu. Ayrıca Komisyon 2020’ye kadar, güneş ve
rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen
enerji oranının %12’lerden %20’lere çıkabileceğini
öngörmüştü. Ancak rapor, Birleşik Krallık da dahil
olmak üzere bazı ülkeleri, yenilenebilir enerji
kullanımı konusundaki “politikalarının ve araçlarının
verimli ve etkili olup olmadığının değerlendirmesini
yapması gerektiği” yönünde uyarıyor. (Yeşil Gazete)

http://www.dw.com/tr/iklim-kurban%C4%B1-%C3%A7ocuklar/a-18870431
http://www.demokrathaber.net/cevre/g20-den-iklim-degisikligi-ile-mucadele-icin-somut-adim-yok-h57315.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/23/birlesik-krallikta-hedef-2025e-kadar-tum-komurlu-termik-santrallerin-kapatilmasi/
https://gaiadergi.com/cin-dunyanin-en-buyuk-gunesle-elektrik-saglayan-binasina-ev-sahipligi-yapiyor/
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Yeni Başlayanlar için COP21’i Anlama Kılavuzu
Pelin Cengiz 

             Paris İklim Zirvesi Başlarken 

İklim değişikliği ile mücadelede etkin adımlar atılması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için yeni bir yol
haritasının hazırlanması konusunda son düzlüğe girdik. 30 Kasım- 12 Aralık tarihleri arasında Paris’te toplanacak
COP21 Zirvesi’nde (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı- UNFCCC) 196 devletin,
dünyanın kaderini belirleyecek yeni bir iklim anlaşmasına imza atması bekleniyor.

Yeni bir iklim anlaşması neden önemli, neden hepimizi ilgilendiriyor ve neler bekleniyor, maddeler hâlinde anlaşılır
kılmaya çalışalım:

Zirvenin gündeminde ne var? Küresel iklim değişikliği mücadelesi, artık insanlık tarihinin en büyük mücadelesi.
Ülkeler için bağlayıcılığı olan, iklim değişikliğiyle mücadele için adaptasyon ve azaltım politikaları net olarak
belirlenmiş hedeflere ihtiyaç var. Bunun için küresel sıcaklık artışının 2°C’yi geçmemesi için sera gazlarının belirli
bir seviyede sınırlandırılması, mevcut fosil yakıt rezervlerinin üçte ikisinin yeraltında bırakılması ve yenilenebilir
enerjilere geçişin hızlandırılması gerekiyor. Bunların gerçekleşmesi için COP21’de bağlayıcılığı olan, net hedeflere
sahip, iklim adaletini sağlayacak yeni bir iklim sözleşmesinin kabulü gündemde. Liderler, 2020’den itibaren tüm
dünya ülkeleri için geçerli olacak bir antlaşma üzerinde uzlaşmaya çalışıyor. 1997’de imzalanan Kyoto
Protokolü’nün yerine geçecek yeni bir antlaşmanın sağlanması için son beş yılda gerçekleştirilen iklim zirvelerinde
sonuç alınamadı.

Ne yapılması talep ediliyor? 20. yüzyılın başından bu yana küresel sıcaklık artışı 1°C’ye ulaştı. Bilim insanları iklim
değişikliğinin geri dönüşü olmayan noktaya varmasını önlemek için artışın 2°C’nin altında tutulması gerektiğini
söylüyor. Devlet ve hükümet başkanlarından, bu hedef için gerekli bir dizi çözüm politikasının hayata geçirilmesi
talep ediliyor. Bunlar kısaca, eşit ve adil bir dünya için bağlayıcılığı olan uluslararası anlaşmaya yönelik
hükümetlerin adım atması. Düşük karbon yoğunluklu bir ekonomiye geçiş, kömür başta olmak üzere fosil yakıtların
kullanımından vazgeçilmesi, onların yerine yenilenebilir enerjiye geçilmesi… Bunların yanında, iklim değişikliğine
uyum için gerekli tedbirlerin alınması, iklim değişikliğinin olumsuzluklarından en fazla etkilenen bölgelere gerekli
destek mekanizmalarının sağlanması gerekiyor.

Liderler anlaşmaya yakın mı? Zirve öncesi UNFCCC’ye taraf olan ülkelerden INDC (Intended Nationally
Determined Contributions) hedefleri yani ulusal katkı niyetlerini açıklamaları istenmişti. 196 ülkenin büyük bölümü
düşük karbonlu kalkınma yaklaşımı kapsamında sera gazı emisyonlarını ne kadar, ne şekilde ve ne kadar süre
içinde azaltacaklarının taahhüdünü sundu. En büyük emisyona sahip ülkelerden ABD, Çin, AB ülkeleri azaltım
hedeflerini ortaya koydu. Emisyon azaltım hedefleri kadar finans da bir diğer önemli konu.

Finansman sorunu çözülebilir mi? Yoksul ülkeler, zengin ülkelerden sera gazı emisyonlarını azaltmak, yeşil
teknolojiye yatırım yapmalarını sağlamak ve iklim değişikliğinin olası hasarlarına karşı altyapılarını geliştirmek için
mali yardım talep ediyor. Bu, epey kritik bir konu. Paris’ten önce Ekim ayında Bonn’da biraraya gelen taraflar yeni
iklim anlaşmasının çerçevesini burada çizdi ancak finansman konusunu Paris’e bıraktı. Yoksul ülkeler taahhütler
duymak istiyor ancak bunun nasıl yapılacağıyla ilgili güçlü anlaşmazlıklar var.COP21’e giderken genel politik
ortamda da temkinli bir iyimserliğe neden olacak gelişmeler var: Bugüne kadar en fazla kirletici olan ülkelerin iklim
değişikliğine dönük harekete geçmiş olmaları, Obama’nın bu konuyu birinci öncelik olarak değerlendirmesi, özel
sektörün iklim değişikliğinin kendisine yaratacağı maliyetleri fark etmeye başlaması… Öte yandan Kopenhag
deneyiminin de gösterdiği üzere devletlerin kendi ulusal çıkarlarını bu küresel meselenin önünde tuttuğu gerçeği
var. Paris’te bu iki eğilimden hangisinin baskın çıkacağını göreceğiz.  (Taraf)

Diğer yazıyı okumak için tıklayınız: "Paris İklim Zirvesi’ne Giriş:
Görüşmeler Neden Bu Kadar Önemli?"

http://www.taraf.com.tr/yeni-baslayanlar-icin-cop21i-anlama-kilavuzu/
https://gaiadergi.com/paris-iklim-zirvesine-giris-gorusmeler-neden-bu-kadar-onemli/


     Dünyadan Haberler

İngiltere merkezli aktivist grup Brandalism, Paris’te
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler COP21 İklim
Konferansı’nın sponsorlarını protesto etmek amacıyla
80’den fazla sanatçının tasarladığı, hepsi büyük şirketlerin
birer sahte reklamı olan 600 posteri sokaklardaki reklam
panolarına astı. Eleştiri oklarının hedefi olarak Volkswagen,
Air France, Total, Dow Chemicals ve GDF Suez gibi büyük
şirketlerin yanı sıra François Hollande, David Cameron,
Barack Obama, Angela Merkel ve Shinzo Abe gibi devlet
başkanları da kampanyaya dahil edildi. Hazırlanan afişlerde
iklim değişikliği zirvesinin sponsorlarının aslında yaşanan
problemlerin ana sebebi olduğu anlatılırken yine bu
şirketlerin orijinal reklamlarındaki dil kullanıldı. (BBC)

Eko Aktivistlerden Paris’te Yaratıcı
Eylem

Reuters objektifinden Paris’teki
‘İklim Zirvesi’ protestosu

195 ülkenin ve 140’tan fazla ülke liderinin katılacağı
21’inci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı
(GOP21), zirvenin düzenleneceği şehir Paris başta
olmak üzere birçok şehirde yaşam savunucuları
tarafından protesto edildi. (Reuters)

Yazıyı okumak için tıklayınız: "Paris
izlenimleri-1: Olağanüstü hal altında iklim
zirvesi"

Fransız Polisinden İklim Değişikliği
Yürüyüşüne Müdahale: En az 100
Gözaltı
Fransız polisi, Paris İklim Zirvesi’ne bir gün kala
Republique Meydanı’nda iklim değişikliği göstericilerinin
eylemine müdahale etti. İlk belirlemelere göre en az 100
gözaltı yaşandı. Sputnik News’in Le Figaro’ya
dayandırdığı habere göre, Paris’in Republique
Meydanı’nda yürüyüş yapmak isteyen göstericilere polis
yoğun bir gaz bombası müdahalesi ile karşılık verdi.(Gaia
Dergi)

             Paris İklim Zirvesi Başlarken 

İklim Zirvesi Başlıyor Bilim
İnsanları Uyarıyor: İklim için
Acil Seferberlik Çağrısı

Eruonews’un haberine göre olağanüstü halin devam ettiği Paris’te yüksek katılımlı gösteriler yasaklanması
nedeniyle İklim Konferansı’na ev sahipliği yapan hazırlanan kentteki gösteriler küçük çaplı ama etkili olarak devam
etti. Japonya’daki gösterilere katılım ise yüksekti. Tokyo’da bir araya gelen binlerce kişi, konferans öncesi liderleri
doğaya saygılı olmaları konusunda uyardı. Yeni Zelanda çevreciler, liderlere haka dansıyla seslendi. Avustralya’nın
Brisbane kentinde de gösteriler vardı. Binlerce kişi ellerinde pankartlar, Dünya liderlerinin iklim değişikliğine karşı
küresel boyutta adım atmasını istedi. Öte yandan Konferans öncesi aralarında  dilbilimci Noam Chomsky, iklim
bilimci Michael E. Mann, filozof Peter Singer ve tarihçi Naomi Oreskes’in bulunduğu, 80’den fazla ülkeden 2 binin
üzerinde akademisyen, Paris’te bir araya gelen dünya liderlerini, iklim adaletini sağlamaya ve küresel ısınma
tavanını 1.5 derece altında tutmak üzere vargüçleriyle çaba göstermeye çağırdı.  (Evrensel)

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/30/paris-izlenimleri-1-olaganustu-hal-altinda-iklim-zirvesi/
http://www.evrensel.net/haber/266326/iklim-zirvesi-basliyor-bilim-insanlari-uyariyor-iklim-icin-acil-seferberlik-cagrisi
http://www.dw.com/tr/iklim-kurban%C4%B1-%C3%A7ocuklar/a-18870431
https://gaiadergi.com/fransiz-polisinden-iklim-degisikligi-yuruyusune-mudahale-en-az-100-gozalti/
http://www.bbc.com/news/world-europe-34958282


Türkiye'den Haberler

Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Yıldız Sarayı’na 49.5 Milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde
varlığını sürdürülmesi planlanan Yıldız Sarayı için toplam 49
milyon 485 bin 358 TL tutarında yatırım projesi
yürütüyor. Yıldız Sarayı’nın kapsamlı bir restorasyonun
ardından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alacağı
açıklandı. (Hürriyet)

Asırlık Hanlar Otele Dönüşecek

Tarihi Yarımada’da bulunan hanların otel ve butik otele
dönüştürülmesi ile ev pansiyonculuğu yapılmasının önünü
açan imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Meclisi tarafından kabul edildi.Projeyle ilgili konuşan
AKP’li Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarihi eserleri
kurtarmak amacıyla bu kararı aldıklarını öne sürerek, “Bu
binalarda, istenilirse butik oteller olabilir” diye konuştu.
Demir, “Ev pansiyonculuğunu önerdiğimiz Nişanca ve
çevresi gibi yerlerde, geçmişte ev olarak kullanılan ama artık
mülk sahiplerinin bırakıp gittiği, yıl yıl çöküşüne tanık
olduğumuz evler var. Bu uygulama ile bu kayıpların önüne
geçmiş olacağız. Bir tarihi esere ticari değer vermezseniz
onun yaşaması mümkün değil” dedi. (BirGün)

Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santralı
ile ilgili açıklama

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev,
Türkiye’ye uygulanan yaptırımlara Türk Akımı boru hattı
projesinin de dahil edilebileceğini söyledi. Sputnik'te yer alan
habere göre, Ulyukayev ayrıca, Türkiye’ye uygulanacak tüm
yaptırımların Dünya Ticaret Örgütü’nün normlarına uygun
olacağını ve Akkuyu nükleer santrali projesinin de yaptırımlar
dahiline alınabileceğini söyledi. (BirGün)

Validebağ Korusu'na Bir İnşaat
Daha!

Validebağ Korusu yine kıyımın eşiğinde. Geçen yıl Koru'da
cami yapılmasının üzerine dün de Haydarpaşa Lisesi
bitişiğinde durdurulmuş bir inşaatın tekrar başlaması
gündeme geldi. Validebağ Sakinleri'nin yaptığı açıklamada yer
alan ifadelere göre, dün tekrar başlanması istenen inşaat
Validebağ Gönüllüleri'nin devreye girmesi ile engellendi. Aynı
inşaat yaklaşık bir yıl önce yine semt sakinlerinin
müdahaleleriyle durdurulmuştu. İlgili kurumlara başvurular
yapılmasına rağmen inşaat malzemeleri alandan
kaldırılmamıştı.Validebağ Sakinleri'nin açıklaması şöyle
devam etti: "Yargı kararına rağmen, 1. Derece Doğal Sit
Alanı’nda korunması gerekli doğal yapı için açık bir tehdit
oluşturan ve çevre kirliliği yaratan malzemenin kaldırılmıyor
olmasının yanı sıra yargı kararları yok sayılarak inşaatın
yeniden başlatılmak istenmesi hukuk devleti ilkesinin ayaklar
altına alınması anlamına gelmektedir.(BirGün)

Rezidans Bitti Mahkeme Dur Dedi
Atatürk’ün emriyle 1930 yılında kurulan Şişli Likör Fabrikası
arazi üzerinde yükselen Quasar gökdelenlerine, yargıdan
darbe gibi karar geldi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarihi
fabrika arazisinde inşaat oranının yüzde 65 arttırıldığına ve
yeşil alanın kaldırıldığına dikkat çekerek oybirliğiyle imar
planlarını iptal etti. (Cumhuriyet)

Avrasya Tüneli'nde Sona Yaklaşıldı

Dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında gösterilen ve
Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişiyle birbirine bağlayacak
Avrasya Tüneli Projesi'nin (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp
Geçişi) yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığı bildirildi. Fatih
Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Avrasya
Karayolu Tüp Geçiş" projesinde sona yaklaşıldı. Günde 900
işçinin gece gündüz çalıştığı tünelin yaklaşık yüzde 85'i
tamamlanırken, iki katlı, ikişer gidiş ve geliş olarak yapılan
tünelde, tünel içi imalat işleminin de büyük kısmı bitirildi.
(Yapı.Com.Tr)

"Kentsel Dönüşümdeki Mülkiyet
Hakkı İhlallerine Yargı Çaresiz"

Kentsel dönüşümün milli bir dava olduğu şehirlerimizin
yenilenmesi gerektiğini ifade eden Gayrimenkul Hukuku
Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Ancak bu
yapılırken mülkiyet hakkı açık ve aleni ihlal edilmemeli ve
gerek Bakanlık gerekse de yargı bu konuda net bir duruş
sergileyebilmelidir" dedi. (Yapı.Com.Tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/avrasya-tunelinde-sona-yaklasildi_138347.html
http://www.birgun.net/haber-detay/validebag-korusu-na-bir-insaat-daha-95936.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/kentsel-donusumdeki-mulkiyet-hakki-ihlallerine-yargi-caresiz_138395.html
http://www.birgun.net/haber-detay/rusya-dan-akkuyu-nukleer-santrali-ile-ilgili-aciklama-96180.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/431145/Rezidans_bitti_mahkeme_dur_dedi.html
http://www.birgun.net/haber-detay/asirlik-hanlar-otele-donusecek-95895.html
http://www.hurriyet.com.tr/yildiz-sarayina-49-5-milyon-tl-40015012
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Erdoğan’ın Camisi Çamlıca Korusu’nu
Tahrip Etti

Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden
görülecek” emriyle inşaatına iki yıl önce başlanan Çamlıca
Camisi’nin, Büyük Çamlıca Korusu’nda yarattığı tahribat
Google Earth görüntülerine yansıdı.
Üsküdar Çamlıca Tepesi’nde inşaatı devam eden ve bitme
aşamasına gelen Çamlıca Camisi’nin Büyük Çamlıca
Korusu’nda yarattığı tahribat Google Earth fotoğraflarına
yansıdı. Koruda inşaat başlamadan önceki 2012 yılı
görüntüsüyle inşaat başladıktan sonraki görüntü arasında
büyük bir fark olduğu görülüyor. (İleri Haber)

Maslak 1453 İnşaatı, Sarıyer
Belediyesi’nin Durdurma Kararına
Rağmen Devam Ediyor

Ağaoğlu İnşaat’ın Maslak 1453 projesi, mahkemenin
verdiği karardan hareketle, Sarıyer Belediyesi tarafından
durdurulmuştu. Kuzey Ormanları Savunması, projenin
durdurulmasının hemen ertesi günü proje alanındaydı.
Savunma gönüllüleri, 14 Kasım Cumartesi günü bölgeye
gitti ve projenin en az üç iş makinası ve dev vinçler
tarafından  sürdürüldüğünü belgeledi. (Kuzey Ormanları
Savunması)

Taksim Meydanındaki çalışmalar sırasında insan kafatası ve
kemiklere rastlandı.  Kemikler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin konuyla ilgisi bilgisi yok. Bunun
nedeni eğer oradan tarihi eser çıkarsa proje yıllarca
uzar... Dolmabahçe ve İnönü Stadı’nın olduğu noktadan
Taksim Meydanı’na kadar uzanan ve oradan Harbiye Divan
Oteli’nin bulunduğu alana kadar devam eden bölge
mezarlıktı. Sadece Müslüman değil Ermeni ve Katoliklere ait
mezarlıklarda bulunuyordu. Hatta 93 Harbi olarak bilinen
1877 – 78 Osmanlı Rus Savaşı’nda yaralanıp İstanbul’da
vefat eden askerlerde bu bölgeye defnedildi.  1954-57 yılları
arasında AKM’nin yapılışı sırasında 5. yüzyıl kurşun lahit
kapağı bulunmuştu. Kapak bugün İstanbul Arkeoloji
müzesinde sergileniyor. 1993- 1996 yıllarında Maksem’in
arkasındaki otopark alanında yapılan kazılarda da 17-18.
Yüzyıla ait geç dönem mezarlar çıkmıştı.(Radikal - Ömer
Erbil)

Taksim'de Neden Arkeolog Yok?

İnebolu Limanı ve Hopa Termik Santrali yeniden özelleştirme
ihalesine çıkarıldı. İki ay önce de birlikte ihaleye çıkarılan iki
tesise üç ayrı değerli gayrimenkul de eklendi. Limanın
işletme hakkını ve santralin varlıklarını alan, İstanbul Ortaköy
ve Göktürk’deki iki değerli arsa ile Mardin’deki bin dönümü
bulan arazileri de almış olacak. Konuya yakın bir kaynak
ihaleyi ‘cazip’ hale getirmek için söz konusu
gayrimenkullerin ihaleye eklendiğini söyledi. İhale bugün
yapıldı. En yüksek teklifi, 76 milyon TL ile Cengiz İnşaat'a
bağlı Eti Bakır verdi. (Hürriyet)

Riskli Alan İlan Edilen Mahalleye
Yargı Freni
Danıştay On Dördüncü Daire'si, Sultangazi Cumhuriyet
Mahallesi'nde 116 bloktan oluşan 1168 dairelik siteler
bölümünü 'afet riskli alan' ilan eden Bakanlar Kurulu
kararı için yürütmeyi durdurma kararı verdi.
(Yapı.Com.Tr)

İBB, Gezi Parkı’na Hafriyat Döküyor
Taksim Meydanı Düzenleme Projesi kapsamıyla Meydan’ın
her bir yanını tekrar şantiyeye çeviren İBB, Gezi Parkı’na da
girdi. Taksim Meydanı Düzenleme Projesi kapsamıyla
Meydan’ın her bir yanını tekrardan şantiyeye çeviren İBB,
Gezi Parkı’na da girdi, Gezi’nin Talimhane’ye bakan tarafında
bir bölüme harfiyat dökülüyor. (Siyasi Haber)

İnebolu Limanı ve Hopa Termik
Santrali ile Birlikte 3 Gayrimenkul
için 76 Milyon TL Teklif

AKM'ye Reklam Panosu Muamelesi

Çürümeye terk edilen Türkiye’nin ilk opera binası AKM’yi
boydan boya Ertuğrul 1890 filminin afişiyle kapladılar.
Beyoğlu Kent Savunması adına avukat Eren Can, Beyoğlu
Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu’na
konuyla ilgili dilekçe vererek, binaya zarar verildiği
gerekçesiyle reklamın kaldırılmasını istedi. (Hürriyet)

http://www.hurriyet.com.tr/inebolu-limaninin-isletme-hakkini-alan-hopa-termik-santralini-ve-uc-ayri-yerdeki-degerli-gayrimenkulleri-de-alacak-40020721
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/16/ibb-gezi-parkina-harfiyat-dokuyor/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/21/erdoganin-camisi-camlica-korusunu-tahrip-etti/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/17/maslak-1453-insaati-sariyer-belediyesinin-durdurma-kararina-ragmen-devam-ediyor/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/taksimde-neden-arkeolog-yok-1474783/
http://www.hurriyet.com.tr/inebolu-limaninin-isletme-hakkini-alan-hopa-termik-santralini-ve-uc-ayri-yerdeki-degerli-gayrimenkulleri-de-alacak-40020721
http://www.yapi.com.tr/haberler/riskli-alan-ilan-edilen-mahalleye-yargi-freni_138327.html


Türkiye’de son bir yılda yaklaşık 98 bini aşkın çiftçi
üretimden çekildi. Mersin’de 9 binden fazla çiftçi,
Antalya’da da 2.500 çiftçi üretimden vazgeçti. Bir yandan
üretim maliyetlerinin artması bir yandan iklim değişikliği
98 bin 409 çiftçiyi üretimden kopardı. Üretimden çekilen
çiftçi sayısı bakımından Akdeniz Bölgesi ilk sırada yer
alırken onu Orta Anadolu izledi. (Cumhuriyet)

Muş'ta Ağaç Katliamı! 750 Fidanı
Bir Gecede Kestiler

Muş'un merkez Çöğürü Köyü'nde kimliği belirsiz kişiler
500'ü meyve, 250'si kavak olmak üzere toplam 750
fidanı bir gecede kesti. Köylülerden Sabri Demir,
"Emeğimi 1 gecede yok ettiler. 10 defa da kesseler
yine fidanları dikeceğim" dedi. (CNN Türk)

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Çiftçi Toprağı Terk Ediyor

"Elektriğin Yüzde 5'i Güneşten
Karşılanacak"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, Karaman ve
Van'daki enerji ihtisas bölgelerinin hayata geçmesiyle
Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 5'inin güneş
enerjisinden karşılanabileceğini söyledi. (Yapı.Com.Tr)

Metro Açılmadan Ev Fiyatları İkiye
Katlandı
İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla
hayata geçirilen metro, tramvay ve Marmaray gibi raylı
sistemler konut fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gelecek yılın
ortalarında açılması planlanan 20 kilometre uzunluğundaki
Üsküdar-Sancaktepe metrosu, henüz hizmete girmeden
Sancaktepe bölgesinde ev fiyatlarını iki kat artırdı. (Anadolu
Ajansı)

İstanbul'un Konut Alımında En
Cazip İlçesi Esenyurt
İstanbul'da konut amortisman süresi kısa olan ilçelerin
başında Esenyurt, Tuzla, Küçükçekmece ve Pendik
geliyor. Amortisman süresinin 13-14 yıl arasında değiştiği
bu ilçelerde ev almak diğerlerine kıyasla daha cazip
halde. İstanbul'da yapılan bir araştırma sonucu konut
amortisman süresi en kısa olan ilçe Esenyurt olarak
belirlendi. Araştırmaya göre Esenyurt'ta yapılacak bir
yatırım diğerlerine göre daha kısa sürede kazandırıyor.
(Yapı.Com.Tr)

"Gayrimenkul Sektöründe 2016
Daha Verimli Olacak"

Eskidji Gayrimenkul Ankara Merkez Bölge Ortağı Köksal
Ünal, seçim belirsizliğinin de etkisiyle geçici durgunluk
yaşanan gayrimenkul piyasasının yeniden canlanmaya
başladığını ve istikrarın güçlendirilmesi durumunda
2016’nın çok daha iyi bir yıl olacağını
belirtti. (Yapı.Com.Tr)

           Emlak Piyasası Haberleri

10 Ayda Satılan Ev Sayısı Rekor
Kırdı

Ülke genelinde yılın ilk 10 ayında 1 milyondan fazla kişi ev
sahibi oldu. Geçen yıl inşaatta rekor yıl olmuş ve 1 milyon
165 bin ev satışı yapılmıştı. 2015 sonunda 1 milyon 200
binden fazla ev satılarak yeni bir rekora imza atılması
bekleniyor. (Yapı.Com.Tr)

Konut Satışlarında Artış
Türkiye’de 2015 Ekim ayında 104 bin 98 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya
göre, Türkiye genelinde konut satışları 2015 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 oranında artarak 104
bin 98 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 468 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 17,7) sahip oldu. Satış
sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 28 konut satışı (yüzde 10,6) ile Ankara, 5 bin 987 konut satışı (yüzde 5,8) ile İzmir
izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Hakkari, 18 konut ile Ardahan ve 51 konut ile Bayburt
oldu. (Yapı.Com.Tr)

http://www.cnnturk.com/turkiye/musta-agac-katliami-750-fidani-bir-gecede-kestiler
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/426733/Ciftci_topragi_terk_ediyor.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/elektrigin-yuzde-5i-gunesten-karsilanacak_138259.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/gayrimenkul-sektorunde-2016-daha-verimli-olacak_138398.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/10-ayda-satilan-ev-sayisi-rekor-kirdi_138334.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/metro-acilmadan-ev-fiyatlari-ikiye-katlandi_138424.html
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Girişimci Olmak İsteyen Kadınların
Önü Açılıyor

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen Tohum Takas Şenliği,
Doğal Ürünler Pazarı'nda gerçekleştirildi. Tohum mirasını
yaşatmak için düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne, yerel ve
ulusal basın mensuplarının yanı sıra yüzlerce vatandaş
yoğun ilgi gösterdi. (Ulke.Com.Tr)

Şile'de Renkli Tohum Takas Şenliği

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. Otopark sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığına
dikkat çekerek, MaPark adıyla bir şirket kurduklarını sözlerine
ekleyen Kılıç, “Şu an 30’a yakın cadde ve sokağımızda park
hizmeti başlattık. Trafik sorunu sebebiyle bunu yapmamız
gerekiyordu. Şimdi bir sistem üzerinde çalışıyoruz ve o sokakta
oturan vatandaşlarımız için bir abonelik sistemi geliştireceğiz ve bu
vatandaşlarımız sembolik bir ücret ödeyecekler." diye konuştu.
(Hürriyet Yerel Haberler, İHA)

           Yerel Yönetimler

Ermeni Mutfağı’ndan Lezzetler
Tanıtıldı

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen ’Çok Kültürlü
Mutfak Hazinemiz’ etkinliklerinin üçüncüsü olan ‘Ermeni
Mutfağı’ndan’ örnekler tanıtıldı. Bakırköy Belediyesi’nin kültür-
sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşların değişik yörelerin
yemeklerini tanıması ve öğrenmesi için organize ettiği ’Çok
Kültürlü Mutfak Hazinemiz’ etkinliği Bakırköy Belediyesi
 Yeşilköy Sanat Evi ve Kent Müzesi’nde her hafta
Bakırköylülerle buluşmaya devam ediyor. (Hürriyet Yerel
Haberler, İHA)

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
çalışanları, naylon poşet yerine geri dönüşümlü, çevre dostu,
dayanıklı bez torba kullanımını teşvik etmek ve vatandaşları
bilgilendirmek amacıyla pazar girişlerinde ücretsiz bez torba
dağıttı. Bez torba kullanımını yaygınlaştırmak için ilk etapta
bin 100 çevre dostu bez torba, vatandaş ve esnafa dağıtıldı.
Pazarlar ve alışveriş yerlerinde naylon poşet kullanımının
kaldırılması, yerine geri dönüşümü olan, doğal ortamda
ayrışan, bio bozunur poşet, bez torba, file gibi malzemelerin
kullanılması yönünde başlatılan bez torba dağıtımı, diğer halk
pazarlarında da sürdürülecek. Kartal Belediye Meclisi’nin
08.07.2015 tarihinde aldığı karar gereğince Kartal ilçe
sınırları içerisinde naylon poşet kullanımına yasak getirilmiş,
Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri
tarafından vatandaşlar konu ile alakalı bilgilendirilmişti.
(Hürriyet Yerel Haberler, İHA)

Kartal Belediyesi, Naylon Poşete
Karşı Bez Torba Dağıttı

Kartal Belediyesi, Kartal sınırları içinde yaşayan ve kendi
emeğiyle geçinmeye çalışan dar gelirli kadınların, kendi işlerini
kurabilmeleri ve mevcut işlerini geliştirmeleri için çalışmalarını
sürdürüyor. Kartal Belediyesi, girişimci kadınlara eğitim ve
danışmanlık hizmeti sunmak üzere ‘Girişimcilik Destek Birimi’ni
açıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülen ‘Dar
Gelirli Kadınlar İçin Girişimcilik Destek Birimleri Projesi’ Kartal
Belediyesi ve Kartal Kadın Kooperatifi işbirliği ile girişimci
kadınlarla buluşuyor. (Hürriyet Yerel Haberler, İHA)

Sultanbeyli Belediyesi’nden Gençlerin
Eğitimine Destek
Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde bulunan gençlik
merkezlerinde yaklaşık 450 genç YGS ve LYS kurslarında eğitim
alıyor.  Adil Mahallesi ve Sultanbeyli Gençlik Eğitim Merkezi’nde
gençler haftada 3 gün eğitim alıyor. (Hürriyet Yerel Haberler,
İHA)

Mültecilerin Durumu Çalıştayda
Masaya Yatırıldı
Marmara Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği’nin ortaklaşa düzenlediği çalıştayda
ülkemizde bulunan 2,5 milyon Suriyeli mültecinin sorunları ve
bunların çözümüne yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.
Marmara Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği’nin ortaklaşa düzenlediği “Kent Mültecileri
Hizmette Belediyelerin Rolü Çalıştayı" Sürmeli Oteli’nde
gerçekleştirildi. BMMYK İstanbul Saha Ofisi’nden avukat Elif
Selen Ay da sunumunda, “Asıl amacımız mültecilerin haklarını
korumak. 145 ülke Mülteciler Hukuki Statüsü’ne ilişkin Cenevre
sözleşmesine imza atmıştır. Türkiye’de aktif rol oynuyor. 50
milyondan fazla insanın yaşamlarını düzeltmelerine yardım
edildi” şeklinde konuştu. (Hürriyet Yerel Haberler, İHA)
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Küçükçekmece’de Öğretmen Evi’nin
Temeli Atıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü etkinliklerine Kadıköy Belediyesi de ilginç bir
etkinlikle dahil oldu. Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım gecesi
kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için belediye binasını
“Mor” ışık ile aydınlattı. Mor ışık bir gece daha belediye
binasını aydınlatmaya devam edecek. Kadıköy Belediyesi
geçtiğimizin günlerde de Kadınlara Yönelik, Kadıköy Kadın
Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı gerçekleştirmişti. (Evrensel)

Kadıköy Belediyesi 'Mor'a Boyandı

           Yerel Yönetimler

Güngören, Geri Dönüşüm
Şampiyonu’nu Arıyor
Güngören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Okullar Arası
Geri Dönüşüm Atık Toplama Yarışması
başladı. Güngören’deki öğrencilerin çevre bilincini arttırmak,
geri dönüşümlü atıkları kaynağında ayrı ayrı toplama
alışkanlığı kazandırmak için her yıl düzenlediği Okullar Arası
Geri Dönüşüm Atık Toplama Yarışması başladı. Geri
dönüşüm konusunda eğitimlere önem gösteren Güngören
Belediyesi her yıl öğrencilere yönelik eğitimlerine ve teşvik
çalışmalarına bu yıl da devam ediyor. Bu yıl öğrenciler,
okullarında, Atık Pil, Atık Pet Şişe ve Kapak, Karışık Ambalaj
Atığı kategorilerinde yarışacak. 30 Nisan tarihine kadar
sürecek yarışta en fazla geri dönüştürebilir atık toplayan üç
okul ödüllendirecek. (Hürriyet Yerel Haberler, İHA)

Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki İSPARK alanına Başbakanlık,
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul İl Müftülüğü talebi doğrultusunda yapımı
planlanan Ulu Cami için1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan
raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıkarıldı. 7 Haziran 2005’te
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında
imzalanan protokol ile söz konusu yer, Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna
bırakılmıştı. Kadıköy ve İBB’nin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da, cami
projesini şu sözlerle eleştirdi: “Kadıköy’le ilgili sürekli bir cami tartışması
gündemde tutuluyor. Göztepe, ardından rıhtıma cami. Jeolojik açıdan
sakıncalı olan dolgu alanında cami yapımı. Sürekli din üzerinden kaotik bir
ortam yaratılmaya çalışılıyor. Cami üzerinden toplumda kutuplaşma
yaratılılıyor. Bu bir tasadüf değil, bilerek yapılıyor.” KADIKÖY Belediye
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, cami projesi için hukuki süreç başlatacaklarını ve yol
haritası çizip kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Cami yapımı planlanan
alana yürüme mesafesinde camiler bulunduğunu ifade eden Nuhoğlu,
Hürriyet’e yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu tamamen siyasal bir karar.
Ortalığı karıştırmak için yapılıyor. Ankara’dan Kadıköy’de cami mi lazım, kilise
mi lazım nasıl görüyorsun? Sana ne? Kadıköylüler oturup kendi aralarında
karar verir. Dünyada bu kadar sorun varken, camiyle mi uğraşıyorlar?
Camiler kutsal mekanlardan, siyasete alet edilmesi doğru değil. Dava
açacağız.”(Hürriyet)

Kadıköy'de Rıhtıma Cami

Küçükçekmece Belediyesi, Öğretmenler Haftası’nda 2 bin 600
metrekarelik alanda inşa edilecek olan öğretmen evinin
temelini atarak öğretmenleri ödüllendirdi. İlçede, ayrıca
öğretmenlere özel bir lokalin de müjdesi verildi. (Hürriyet Yerel
Haberler, İHA)

Beyikdüzü Belediyesi Sineması
Hizmete Başladı
Kült filmler, animasyon çocuk filmleri ve vizyondayken büyük
ses getirmiş yapıtlar; Beylikdüzü halkı ile buluşuyor. Beylikdüzü
Belediyesi’nin oluşturduğu vatandaşlara ücretsiz hizmet veren
Beylikdüzü Belediyesi Sineması, Beylicium Alışveriş
Merkezi’nin 4’üncü katında yer alıyor. Şu an 2 salondan
oluşan sinemada her hafta farklı filmler gösterime giriyor.
Salon kapasiteleri ise 167 koltuk ve 4 engelli koltuğundan
oluşuyor. Sinemaya gelen konuklara, belediye yetkilileri
patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuyor. (Hürriyet Yerel
Haberler, İHA)

Kahraman: Kadıköy'e
Camide Amaç Siyasal

Simge
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul

Şube Başkanı Tayfun Kahraman,
yapılması planlanan cami projesinin
bölgedeki bir ihtiyaç sonucu ortaya

çıkmadığını ifade etti. Kahraman,
''Rıhtım’da yapılmak istenen cami

projesinin ihtiyaç doğrultusunda olup
olmadığı kısmı çok önemli. Kadıköy

Rıhtım'da hali hazırda anıt eser olarak
da tescilli olan tarihi bir cami zaten var.

Sosyal donatılar bir ihtiyaç
doğrultusunda yapılır. Ancak burada

simgesel bir anlam taşıması istenen bir
cami yapılmak isteniyor. Taksim ve

Çamlıca’da da aynı tartışmalar
yaşandı. Burada ihtiyaçlar

doğrultusunda değil, siyasal simge
olarak yerleştirilmek istenen bir

camiden bahsediyoruz'' diye konuştu.
(BirGün)
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Kadıköy rıhtımına cami yapılması projesi aylar önce gündeme gelmiş ve tartışılmıştı. Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki
İSPARK alanına Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul İl Müftülüğü talebi doğrultusunda yapımı planlanan Ulu Cami için
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan raporu, önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıkarılınca cami
tartışması yeniden başladı.

Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu: Cami Uzlaşmayla Olur

           Yerel Yönetimler

Kurbağalıdere’nin Balçığı
Tehlikesizmiş!

TÜBİTAK’ın Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsü’nde “Atık Yönetimi Yönetmeliği”
çerçevesinde “tehlikeli atık olup olmadığı” yönünde
incelediği atık çamurun analiz sonuçları geldi. Raporda,
çamur örneğinin “tehlikesiz atık olduğu” sonucuna varıldığı
belirtildi. Analiz raporunda, atık çamur örneğinin; “Nötral,
yüksek inorganik ve kısmi organik içeriğe sahip olduğu”,
“örneğin sulu çözeltisinin çözünmüş oksijen miktarının 9,17
mg/lt olduğu ve bu değerin sucul ortama karışması halinde
risk teşkil etmediği”, “İnorganik içerik bakımından Atık
Yönetimi Yönetmeliği’ne göre tehlikesiz olduğu”, “Balık
biyodeney sonuçlarına göre ZSF=1 elde edilmiş olup,
örneğin sucul canlılar için AKUT açıdan tehlikesiz olduğu”,
“Örneğin içinde risk içerebilecek seviyede ağır metale
rastlanmadığı” sonucuna varıldığı belirtildi. İTÜ Çevre
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derin Orhon;
“Raporda çözünmüş oksijen değeri 9.17 mg/lt olarak
belirtilmiş. Aynı raporda bu değerin risk teşkil etmeyeceği
belirtilmiş. Bu değerin Kurbağalıdere atık çamurunda
çıkması çok zor. Bu rapor TÜBİTAK’ın konuyu bilmediğini
gösteriyor. Bu rapor TÜBİTAK’ı sınıfta bırakır”
dedi. (Milliyet)

Askıya çıkan raporda, Anadolu yakasında, özellikle de planlama alanı ve yakın çevresinde, “Selatin Cami” veya “Ulu Cami”
mahiyetinde cami yer almadığı belirtildi ve “Ulu Cami inşa edilebilecek nitelikte uygun bir yerin planlanması gerektiği tespit
edilmiştir” denildi. Rıhtıma cami planının askıya çıkmasına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu tepki gösterdi. Planlara
itiraz edeceklerini söyleyen Nuhoğlu, caminin uzlaşmayla yapılması gerektiğini açıkladı: “Cami yapılmak istenen bölgede 9 cami
var. Bize hiç böyle bir talep gelmedi. Yıllar önce deniz doldurularak yapılan 30 dönümlük alana cami yapılması düşünülüyor. Bu
dolgu alana yapılacak cami doğayla uyumlu olmaz. Risk taşır. Rüzgâr koridorunu da keser. Yerleşim de yok çevrede. Bize
görüş sordular, ‘İhtiyaç yok’ dedik ama plan yine de askıya çıktı. Hukuki anlamdaki bütün süreçleri devam ettireceğiz.
Kadıköy’ün ihtiyacına Kadıköylüler karar verir. Plana itiraz edeceğiz, değerlendirilecek. İtirazımız kabul edilmezse mahkemeye
iptal davası açacağız. Biz ruhsat vermesek de İBB ve bakanlık da ruhsat verebilir. Ama ben iyimserim. Bu aşamaya gelmeden
uzlaşabileceğimizi düşünüyorum. Cami ve vatandaş karşı karşıya getirilmesin. Camiyle ilişkili referandumu doğru bulmuyorum.
Cami uzlaşmayla olur. Oybirliğiyle olur. Camiyi oylamak olmaz. Diyelim ki referandum yapıldı, yüzde 70 hayır dedi, iyi bir şey
mi?” (HaberTürk)

Kadıköy Belediyesi'nden TÜBİTAK'a:
Bir Damacana Gönderiyoruz

Kadıköy Belediyesi, Çevreye yaydığı pis koku ile Kadıköylülerin
kâbusu olan Kurbağalıdere için "tehlikeli atık olmadığı" raporu
veren TÜBİTAK'a Twitter'dan seslendi. Belediyenin resmi
hesabından "Bir damacana gönderiyoruz" denildi.
TÜBİTAK raporuna göre, dereden çıkarılan ve yaz aylarında
bölgede oturanları canından bezdiren balçığın “tehlikeli atık
olmadığı” sonucu yer aldı. (HaberTürk)

http://www.haberturk.com/yasam/haber/1155294-kadikoy-belediye-baskani-nuhoglu-cami-uzlasmayla-olur
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Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı”na kadınların ilgisi yoğun oldu.
Kadıköy’de yaşayan kadınlar sorunlarını konuştu, Belediye’ye somut önerilerde bulundu. 

Kadıköy Belediyesi Akademi bünyesinde kurulan Mor Akademi’nin ve Kadıköy Belediyesi’nde çalışan kadınların
organize ettiği Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı, Kozyatağı Kültür Merkezi Kadıköy Belediyesi Meclis
Binası’nda gerçekleşti. Yalnızca kadınların katılımına açık etkinliğe, kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ve
Kadıköy’ün çeşitli mahallelerinde oturan kadınlar katıldı. Sabah başlayan etkinlik akşama kadar sürdü ve iki
bölümden oluştu. Birinci bölümde, kadınların taleplerinin, görüş ve önerilerinin tartışıldığı forum etkinliği yapılırken,
ikinci bölümde Kadıköy’ün yerel eşitlik eylem planının temelini oluşturması düşünülen beş ayrı konu başlığı altında
atölyeler yapıldı.

Kadınlar Forumda Buluştu

           Yerel Yönetimler

Forum sırasında en çok dile getirilen, kadınların birbiri ve yerel yönetim mekanizmaları arasında iletişiminin
güçlendirilmesi konusu oldu. Forum sonucunda; yerel yönetimlerin en yerelde yani mahallelerde kadınlarla iletişimi
güçlendirmesi, kadınların ihtiyaçlarını takip etmesi, Kadın Forumu gibi buluşmaların daha sık yapılması, kadınların
haklarını öğrenmesi için daha açık çalışmalar yapılması, kadın örgütleri ve STK’ların, sendikaların kadın platformlarının ve
yerel yönetimlerin daha çok bir araya gelmesi hatta bir iletişim ağı kurulması gibi talepler çıktı.

İkinci bölümde ise çalıştay hazırlık sürecinde belirlenen  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, “Kadın ve Sağlık”, “Kentsel
Hizmetler ve Kadın”, “İstihdam ve Eğitim” ve “Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı, Katılım ve Temsiliyet” konu başlıklarında
atölyeler yapıldı. Konularla ilgili STK’lar, temsilciler, yerel yöneticiler, akademisyen ve yurttaşların katıldığı atölyeler de iki
seans halinde gerçekleşti. Gün sonunda ise atölye sözcüsü kadınlar sonuçları diğer kadınlarla paylaştı.
Tüm atölyelerden çıkan, özel çözüm önerilerinin yanında genel ve ortak olarak; belediyenin bir yerel eşitlik mekanizması
oluşturması, bunu belediye içinde ayrı bir birim olarak kurgulaması, bakım hizmetlerini artırması, acil şiddet hattının ve
kadın dayanışma merkezlerinin kurulması, bilinç yükseltme çalışmalarının süreklileşmesi ve hepsinin işletilmesinde kadın
bakış açısına sahip bir yaklaşım ile hareket edilmesi gerektiği sonuçları ortaya çıktı.  Çalıştay sonuçlarının daha sonra,
Kadıköy Belediyesi tarafından ayrıntılı bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. (Gazete Kadıköy - Eylül Birol)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=7873


Küçükçekmece’de 2 Gün Önce
“Güvenlik Önlemleri Alınmadığı”
Gerekçesiyle Mühürlenen Kule
Vinç Devrildi: İki Kişi Hayatını
Kaybetti
Küçükçekmece’de, iki gün önce güvenlik önlemleri
alınmadığı gerekçesiyle mühürlenen inşaattaki 60
metrelik kule vinci bilinmeyen bir nedenden dolayı yan
taraftaki İstanbul Trabzonspor Kulübü’nün idari
bölümünün üzerine devrildi. İçeride bulunan antrenör
Ali Tuman ile masör Mustafa Sezer feci şekilde hayatını
kaybetti. O sırada maça gitmek için hazırlık yapan
soyunma odasındaki yaklaşık 15 çocuk ise faciadan kıl
payı kurtuldu. (DHA)

Elazığ'da, Urartular döneminden kalma 2.700 yıllık Harput
Kalesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmek için
hazırlanıyor. Fırat Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nce
yürütülen ve yaklaşık 10 yıl sürmesi öngörülen kazı ve
restorasyon çalışmalarının ardından, Harput Kalesi'nin
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için başvuru
yapılacak. (Arkitera)

Harput Kalesi UNESCO İçin
Hazırlanıyor: Restore Edilecek

             Kent, Tasarım ve Planlama

Moda İskelesi’nde Hatalı
Restorasyon Durduruldu

Tarihi Moda İskelesi’nde yürütülen restorasyonun hatalı
olduğunu tespit eden Kadıköy Belediyesi, tespit raporlarını
Koruma Kurulu’na iletti. İskele’de inceleme yapan Koruma
Kurulu yetkilileri de restorasyon çalışmalarını durdurdu.
Mimarlar Odası Kadıköy Temsilcisi Saltuk Yüceer, tüm
sorumluluğun İBB’de olduğunu belirtiyor. TMMOB
Mimarlar Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
mülkiyetinde bulunan tarihi Moda İskelesi’nin aslına uygun
restorasyon edilmediğini açıkladı. Mimarlar Odası, Kadıköy
Kent Dayanışması ve Kadıköylülerin tepki göstermesinden
sonra Anıtlar Kurulu’nun Moda İskelesi’nde gerekli
incelemeleri başlattığı öğrenildi.(Gazete Kadıköy - Erhan
Demirtaş)

Basın Ekspres Yolu Nereye Gidiyor?
Özellikle yakın çevrede konumlu olan niteliksiz alanların
dönüşmeye başlamasıyla Basın Ekspres bölgesinin
nüfusunda ciddi bir artış gerçekleşmesi
bekleniyor. Önümüzdeki dönemde bu bölgeyi etkileyecek
bazı gelişmeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 3. Havalimanı-
Kuzey Marmara Otoyolu; Ayamama Deresi Islah
Projesi; Mahmutbey Adalet Sarayı; Raylı Sistem Projeleri;
Atatürk Havalimanı’ nın belirsizliği; Başakşehir-Sefaköy-
Halkalı Havaray Hattı (Yapı.Com.Tr)

Yargı, Küçüksu'da "Otomobil Değil
Uçurtma Olsun" Dedi

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 'uçurtma ve çayır alanı'
yapılması planlanan Küçüksu mesire alanının ücretli
otopark yapılması için İSPARK'a tahsis edilmesi yönündeki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararını iptal etti. (Radikal -
İdris Emen)

Banliyö Hatlarının Hizmete Girmesi
Yine Ertelendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
ihalesi 2006’da yapılan ve bu güne kadar iki kez ertelenen
Pendik-Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme-Halkalı Banliyö
hatlarında çalışmaların 2018’de tamamlanacağını
söyledi. (Hürriyet)

Tarihi Roma Sarnıcını Hafriyatla
Gizlediler

İstanbul Fatih'te apartman inşa etmek için yıkılan
gecekonduların altından Roma dönemine ait tarihi sarnıç
çıktı. Balat'ta imar planlarında dört kat inşaat izni bulunan
Mesnevihane Sokak'taki arsada inşaat devam ettirilmek
istenince, sessiz sedasız sarnıcın üzeri örtüldü. Eski istinat
duvarı tamamlanarak gizlenen sarnıç, hafriyat kalıntılarıyla
kapatıldı. Mahalle sakinleri, sarnıcın üzerine apartman
yapılmasına karşı tepki göstermek için Fatih Belediyesi'ne
müracaat etti. (Sabah)

http://www.arkitera.com/haber/25707/harput-kalesi-unesco-icin-hazirlaniyor--restore-edilecek
http://www.sabah.com.tr/kultur_sanat/2015/11/25/tarihi-roma-sarnicini-hafriyatla-gizlediler
http://www.yapi.com.tr/haberler/basin-ekspres-yolu-nereye-gidiyor_138306.html
http://www.radikal.com.tr/cevre/yargi-kucuksuda-otomobil-degil-ucurtma-olsun-dedi-1482814/
http://www.hurriyet.com.tr/istanbulda-banliyo-hatlarinin-hizmete-girmesi-yine-ertelendi-40020530
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=7837
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/28/kucukcekmecede-2-gun-once-guvenlik-onlemleri-alinmadigi-gerekcesiyle-muhurlenen-kule-vinc-devrildi-iki-kisi-hayatini-kaybetti/


Eski Evler Pansiyon Olacak
UNESCO tarafından koruma altında olan Eminönü’nün Nişanca, Kumkapı ve
Sultanahmet semtlerinde ‘ev pansiyonculuğu’ hayata geçiriliyor. İstanbul
Fatih'te, özellikle Nişanca’da mülk sahiplerinin evlerini terk etmesi sonucu
tarihi eserlerin çöküntü alanlarına dönüşmesi üzerine Fatih Belediyesi
harekete geçti. Yapılan düzenlemeyle, bölgede konut dokusunu
değiştirmeden, isteyenlerin evini pansiyon yapmasına izin verilecek. Hanlar
bölgesinde tarihi olmayan binalar yeniden yapılabilecek. Eminönü genelinde
konaklama tesislerinin yapılabilmesine olanak sağlayan düzenleme
kapsamında tarihi hanlar da restore edilecek. Ana arterler üzerinde bulunan
tescilli eser dışındaki  mevcut yapılar, tarihi eserlere uyumlu olacak şekilde,
imar planındaki kat yüksekliğine geri dönecek. İBB Meclisi’nde kabul edilen
rapor, Koruma Kurulu’nun onayından geçtikten sonra tekrar İBB Meclisi’ne
gelecek. İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın onayının ardından, itirazlar için 1 aylık
askı süreci başlayacak. (Yapı.Com.Tr)

             Kent, Tasarım ve Planlama

Maslak 1453 İnşaatına Baskın:
“Mahkeme İptal etti, Durdurmaya
Biz Geldik!”

#DirenFatihOrmanı İnisiyatifi yürütmesi mahkeme kararıyla
durdurulan Maslak 1453 inşaatını bastı, çalışmaları geçici
bir süre durdurdu. Yaşam savunucularına şirket yetkilileri,
özel güvenlik ve işçiler saldırdı. Şantiye alanının önünde
açıklama yapan yaşam savunucuları hesap sormaya
devam edeceklerini söyledi, Sarıyer Belediyesi’ni göreve
çağırdı. (Sendika.Org)

          Yerel Mücadeleler

Gezi Doktorlarına TTB'den Onur Ödülü

İstanbul Tabip Odası'nda yapılan törende TTB Hekimlik
Cesaret ve Onur Ödülleri, Haziran Direnişi'nde
Dolmabahçe Camisi’nde yaralıları tedavi ettikleri için
hapis cezası alan doktor Erenç Yasemin ve Sercan
Yüksel'e verildi. (İleri Haber)

Haliç Dayanışması Haliçport'a Dava
Açtı

Haliç Dayanışması bileşenleri meslek odaları, Haliçport olarak
bilinen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan Haliç
tersanelerine ilişkin imar planlarını yargıya taşıdı. Haliç
Dayanışması bileşenleri  “İstanbul Haliç Yat Limanı ve
Kompleksi” Özel Proje Alanı İmar Planı olarak bilinen, Haliç
Tersaneleri’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı
İmar Planı Değişiklikleri yürütmesinin durdurulması ve iptali
istemiyle dava açtı. (Yapı.Com.Tr)

‘Haliçport’ Toplantısına Protesto:
Usülsüz Giden Bu Süreçte Oynanan
Oyun Belli

‘Haliçport’ olarak da bilinen Haliç Tersanesi’nin olduğu
bölgeye yapılacak ‘Haliç Yat Limanları ve Kompleksi Entegre
Projesi’yle ilgili toplantı Haliç Dayanışması üyeleri tarafından
protesto edildi. Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantıda, avukat
Can Atalay ve mimar Mücella Yapıcı’nın da aralarında
bulunduğu grup, ‘İstanbul Haliçsiz, Haliç Tersanesiz olmaz’
yazılı pankartla ıslık ve düdük çaldı. (Diken.Com.Tr)

http://sendika8.org/2015/11/maslak-1453-insaatina-baskin-mahkeme-iptal-etti-durdurmaya-biz-geldik/
http://ilerihaber.org/gezi-doktorlarina-ttbden-onur-odulu/25534/
http://www.yapi.com.tr/haberler/halic-dayanismasi-halicporta-dava-acti_138342.html
http://www.diken.com.tr/halicport-toplantisina-protesto-usulsuz-giden-bu-surecte-oynanan-oyun-belli/
http://www.hurriyet.com.tr/eski-evler-pansiyon-olacak-40016781


İzmir’in Ödemiş İlçesi Kaymakçı Mahallesi’nde açılmak
istenen taşocağına karşı mücadele eden çevreci ve
köylülere İzmir 3. İdare Mahkemesi’nden sevindirici haber
geldi. Mahkeme, taşocağı için valiliğin verdiği “Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararını iptal
etti. (Kuzey Ormanları Savunması)

Küçük Çamlıca Korusu’nda TV-
Radyo Kulesi Protestosu: Elinizi
Çekin! 

İstanbul Üsküdar’da yer alan Küçük Çamlıca Korusu’na
yapılmak istenen TV-Radyo Kulesi inşaatı çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının oluşturduğu bir inisiyatif tarafından protesto
edildi. 29 Kasım 2015 Pazar günü saat 14’te korunun
girişinde açıklama yapan Küçük Çamlıca Gönüllüleri “Burada
kanunsuz bir inşaat çalışması yürütülüyor. Küçük Çamlıca
Korusu Doğal ve Kentsel SİT alanıdır. Çivi dahi çakılmaması
gereken bir alanda TV-Radyo Kulesi adı altında içinde
restoran ve işyerlerinin bulunduğu, korunun doğal dokusunu
alt üst edecek dev bir betonarme yapı inşa ediliyor”
dedi. (T24)

Köylülerin Taş Ocağı Direnişinde
Mahkemeden Sevindiren Karar

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Darıbükü köyü, bir süre
sonra bölgede yapımı sürdürülen Kasımlar Barajı ve HES
Projesi’nin su tutmaya başlamasıyla barajın sularına
gömülecek. Köylülerin bir bölümü baraj için istimlak edilen
arazilerine biçilen bedelleri aldı. Ancak çoğunluğu
yaşlılardan oluşan bir kısım köylü, istimlak bedeli yerine,
su altında kalacak evlerinin karşılığında kendilerine yeni
bir ev yapılmasını talep etti. Yüklenici firma ise köylülerle
varılan anlaşma sonucu yaklaşık 2 ay önce köyün
kuzeyinde yer alan Bük Mevkii’nde yeni evlerin yapımına
başladı. Ancak HES firmasının yaptığı evler yavaş yavaş
yükselmeye başlayınca köylüler adeta şoke oldu. Çeşitli
ölçülerde evi ve arazisi olan köylülere tek tip ve standart
büyüklükte 50’şer metrekarelik evler yapan HES şirketine
tepki gösteren köylüler, “kandırıldık” diye isyan ederek
yetkilileri kendilerine sahip çıkmaya çağırdı. (Evrensel)

         Yerel Mücadeleler

Isparta'da Yeşil Cennetten Beton
Kafeslere

Mahalle ölçeğinde, yerlisiyle ve yerinde yapılacak bir
kentsel iyileştirme hedefiyle yola çıkılan yarışma
sonuçlandı. Aydan Balamir, Güven Arif Sargın, Murat Çetin,
Devrim Çimen ve Emre Torbaoğlu'nun oluşturduğu seçici
kurul tarafından 14 Kasım'da yapılan jüri toplantısında ödüle
layık görülen ekipler belirlendi. (Arkitera)

Küçük Armutlu Mahallesi Yerinde
ve Yerlisiyle İyileştirme Mimari
Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

Bilirkişi: Bodrum RES'leşmesin

Bodrum'da Yalıkavak ile Gümüşlük köyü sınırları içerisinde
kurulması planlanan Rüzgar Elektrik Santrali (RES) için
bilirkişi 'Kamu yararına uygun değil' raporu verdi. (Radikal -
İdris Emen)

Susuz HES Bitti Bitecek Ama
Davası Başlamadı

Artvin’de Susuz HES’e yapılan itirazın üzerinden 4 yıl
geçti. Davacıların zamanında itiraz edip etmediği karara
bağlanmadı. Bu nedenle dava başlayamadı. Ancak
HES bitme aşamasına geldi. Artvin’in Şavşat ilçesinde
‘Susuz Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı’nın
yapımına 2010’da başlandı. Projeye karşı Şavşat’ın 28
köyünden toplam 74 kişi Aralık 2011’de Rize İdare
Mahkemesi’ne ‘ÇED Olumlu’ kararının iptali için
başvurdu. (BirGün - Yunus Alaçam)

Amasra’ya Hattat Holding’in yapmak istediği kömür hazırlama tesisi
için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi. Bartın Platformu,
yaptığı açıklamada “Hattat Holding ve idare tarafından yıllardır
sürdürülmeye çalışılan Amasra’ya termik santral kurma girişimlerinin
hukuksuz olduğunun bir kez daha tescillendiğini düşünüyoruz. “Kömür
Hazırlama Tesisi” termik santral projesinin bir parçasıdır. Bu parça
olmadan termik santrale izin vermek mümkün değildir” dedi. (Bianet)

Amasra'da Kömür Hazırlama Tesisine
İptal

http://www.hedefhalk.com/kavaklilar-vazgecmiyor-607207h.htm
http://t24.com.tr/haber/kucuk-camlica-korusunda-tv-radyo-kulesi-protestosu-elinizi-cekin,318543
http://www.evrensel.net/haber/265978/ispartada-yesil-cennetten-beton-kafeslere
http://bianet.org/bianet/toplum/169558-amasra-da-komur-hazirlama-tesisine-iptal
http://www.radikal.com.tr/cevre/bilirkisi-bodrum-reslesmesin-1475409/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/11/27/koylulerin-tas-ocagi-direnisinde-mahkemeden-sevindiren-karar/
http://www.arkitera.com/haber/25723/kucuk-armutlu-mahellesi-yerinde-ve-yerlisiyle-iyilestirme-mimari-fikir-projesi-yarismasi-sonuclandi


Katılımcı ve kolektif planlamanın en değerli örneği olan
Düzce Umut Evleri projesi tamamlanma aşamasında,
inşaata az kaldı.  Geçtiğimiz yıl bir araya gelen
gönüllülerden oluşan Düzce Umut Atölyesi'nin desteğiyle
ortaya çıkan Düzce Umut Evleri projesi, hem yenilikçi
katılımcı yöntemlerle yürütülmesi anlamında hem de
mesleki rollere dair derslerin çıkarılabileceği önemli bir
çalışma. Katılımcı planlama yönteminin üzerinde
durularak hazırlanan projede, her kooperatif üyesinin
beklentileri atölye üyesi mimar, mühendis ve plancıların
önerileriyle şekillendi. (Arkitera)

Düzce Umut Evleri'nde Sona
Yaklaşıldı

          Kent ve Yaşam

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Süleyman
Demirel Kültür Merkezi'nde 19-20 Kasım'da düzenlenen  3.
Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu'nda Yaşanabilir şehir
nedir, nasıl olmalıdır? Yaşadığınız şehir ne kadar
yaşanabilir? Yaşadığınız şehirlerde neleri değiştirmek
isterdiniz? İyi uygulama örnekleri hangileridir? Şehirlerde
yaşam kalitesi nasıl yükseltilir? Neler yapılmalı? gibi
sorulara yanıtlar arandı. Her yıl Kasım ayında düzenlenen
Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu, iyi uygulama örneklerini
paylaşmaları için dünyadan ve Türkiye’den alanında
uzman kişileri ağırlıyor. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu,
paylaştığı başarılı uygulama örnekleri ile farklı illerden
gelen karar verici ve uygulayıcılara daha sürdürülebilir ve
yaşanabilir kentler inşa etme sürecinde destek vermeyi
hedefliyor. (EMBARQ Türkiye)

25 Kasım Şiddetle Mücadele
Günü'nde Kadınların Gece Yürüyüşü

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası
Mücadele Günü'nde “Erkek, devlet şiddetine karşı
direniyoruz. Hayatlarımız savunuyoruz” şiarıyla
sokaktaydı. 14. Feminist Gece Yürüyüşü için saat 19.30’da
İstanbul’da Tünel Meydanı’nda toplanan kadınlar
Galatasaray Meydanı’na yürüdü. En çok atılan slogan
"Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" oldu. Kadınların
sloganları pankartlarına yansıdı. (Bianet)

Sürdürülebilir Yaşam Film
Festivali  20 Şehirde 

Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi tarafından düzenlenen
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF) sekizinci
yılında 20 şehirde eş zamanlı olarak, İstanbul’da 19 –
22, Bodrum ve Bursa’da 20, Adana-Diyarbakır ve Urla’da
21 – 22 Kasım tarihlerinde, Ankara-Antalya-Artvin-
Balıkesir-Bayındır (İzmir)-Çanakkale-Eskişehir-Fethiye-
Giresun-İzmir-Kayseri- Konya- Mersin ve Trabzon’da ise
20 – 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor. (Yeşil
Gazete)

EMBARQ Türkiye'den Yaşanabilir
Şehirler Sempozyumu

http://www.embarqturkiye-yasanabilirsehirler.org/#
https://yesilgazete.org/blog/2015/11/17/surdurulebilir-yasam-film-festivali-bu-haftasonu-20-sehirde-basliyor/
http://www.arkitera.com/haber/25743/duzce-umut-evlerinde-sona-yaklasildi
http://bianet.org/bianet/kadin/169580-fotograflarla-14-feminist-gece-yuruyusu


Tartışmaların odağında sürdürülebilirlik kavramı olsa da tasarımdan planlamaya kadar birçok başlıkta
sürdürülebilirlik kavramsal olarak kendini göstermektedir. Sürdürülebilir mekânsal gelişmeyi sağlamaya
yönelik ilkeler şu başlıklarda toplanabilir:

1. Yaşam kalitesi yüksek iyi tasarlanmış bir kompakt kent kurgulamak,
2. Büyüme seviyesi talebe yanıt verecek şekilde, ulaşım, barınma, çalışma işlevleri ile ilgili yeni alanlar
geliştirmek,
3. Kentsel gelişme ile kamusal toplu taşıma sistemini, erişebilirlik kapasitesiyle entegre etmek,
4. Gelişmenin kamusal ulaşım kapasitesi ile bağlantılarını kurmak, entegre edilmiş yüksek seviyede
kaliteli kamusal mekânlar oluşturmak,
5. Bütünleşmiş bir kentsel açık ve yeşil alan kullanımını sağlamak,  
6. Kentin kurgusunda yaya ağırlıklı açık mekânsal alanlara öncelik vermek.

"Kompakt kent" kavramı, Paris ve Barselona gibi yüksek yoğunluklu geleneksel Avrupa kentlerine
paralel bir görüşle, kentsel gelişme için bir model olarak kullanılmaktadır. Kavram; sürdürülebilir kentsel
gelişme formu, yüksek yoğunluklu karma arazi kullanım yoluyla ulaşım süresini azaltma ve kültürel
zenginliği yüksek alanlar oluşturma başlıklarını içermektedir.

Bu çerçevede önerilen planlama yaklaşımı, yüksek yoğunluk önererek karma kullanıma dönük yapıları,
uygun kamusal ulaşım altyapısının bulunduğu uygun bir konumda teşvik etmektir. Yüksek yoğunluğa
sahip alanın ulaşım kapasitesi ise mutlaka entegre edilmiş kamusal toplu ulaşım araçları (metro, tramvay
vb) ile çözülmelidir. Kamusal ulaşım altyapısına ait toplu taşıma bağlantı noktalarındaki düzenlemeler,
çevre kalitesinin üst düzeyde olması gereken alanları yani kentsel alanları oluşturmaktadır. Özellikle
kentin merkezî iş alanlarında, yürünebilir ve toplu taşıma ile entegre edilmiş bir çevre kalitesinden söz
edilebilmesi ancak insan ölçeği esas alınarak kentsel çevrenin uygun işlev ve standartlar çerçevesinde
tasarlanmasına bağlıdır.

Aynı yoğunluğu kent mekânında yatayda dağıtmanın, yaygın bir kentsel düzen oluşturacağı, mesafelerin
artacağı ve ulaşım modunun özel otomobile doğru kayacağı, bu şekilde de hava ve gürültü kirliliği başta
olmak üzere pek çok sorunun kaynağı olacağı açıktır. Bu nedenle kenti yaymak yerine; sosyo-politik ve
ekonomik gelişmeleri içeren, çekici özellikleri iyi kurgulanmış, açık ve yeşil alan düzenlemeleri
gerçekleşmiş, kent mobilyasından binalara kadar yüksek kalitede tasarlanmış kent parçalarının kente
entegre edildiği kompakt bir kentsel düzen kurgulanmalıdır.  

Böylece, konut bölgesine dönen semt sakinlerinin, bölgede genel ihtiyaçlarının karşılayacak ticari alt
bölgelere, rekreatif kullanım alanlarına ve diğer sosyal ihtiyaçları için gerekli hizmet tesislerine
ulaşılabilmesi, imar planları ile getirilen ve yaşam düzeyini yükseltmek için getirilen işlevlerdir. 

Günümüzde bir bölgenin sadece ticarete ayrılmasına ilişkin geleneksel planlama kullanım kararlarının
(bölgeleme-zoning) değiştiği görülmektedir. Kentsel alanda yaşayan insanların talepleri ve yaşam
biçimleri yönü ile değişmektedir. Karma kullanım (mix usage)  denilen, birbiri ile ilişkili ve farklı kentsel
işlevleri bir arada gerçekleştiren planlama hükümleri çağdaş yaşam düzeyinin talep ettiği  olgunun
sonucu olarak planlama prensipleri içinde yer almaktadır. 

Sürdürülebilir Mekânsal Gelişme ve Karma Arazi Kullanımı
Doç. Dr. Adem Erdem Erbaş / MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü

             Yorum
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