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     Dünyadan Haberler

Allianz’ın Mega Şehirler raporuna göre, kentsel alanların muazzam bir
ölçüde büyümesi sonucunda 2030’a kadar nüfusu 10 milyonun
üzerinde 40 şehir daha ortaya çıkacak. Bunun yanı sıra Şangay gibi
mega kentler daha da büyüyerek Almanya’nın iki katı nüfusa sahip
“gigakentlere” dönüşecek. 
Dünyada hali hazırda 29 mega kent bulunuyor ve bu rakam günden
güne artıyor.  Allianz’ın Mega Şehirler raporuna göre İstanbul, 14,16
milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük 15. mega kenti konumunda.
Rapora göre İstanbul nüfusunun 2030 yılında %2,53 oranında
büyümeyle yaklaşık 17 milyon olması ve dünyanın en kalabalık 20.
mega kenti konumuna gelmesi bekleniyor. (Yapı.Com.Tr)

Ülkeden Büyük “Gigakentler” Çağı
Başlıyor 

Dünyanın En Büyük Emlakçısı

Sibirya'nın Barnaul kentinde siyasetçilerin yolsuzluklarından ve
adam kayırmasından bunalan halk, bir kedinin belediye başkanı
olmasını istiyor. Guardian gazetesinin haberine göre, Barsık
adındaki kedi yerel sosyal medya ağının yaptığı ankette belediye
başkanı adayı olarak herkesi geride bıraktı. Yevgeny Kuznetsov
adındaki bir emekli, halkın sevgilisi haline gelen Barsık'ın bu
popülaritesini "insanların artık kime güveneceğini bilememesine
borçlu olduğunu" söylüyor. Rus sosyal medya ağı Vk'nın 'Altai
Online' sayfasında yapılan oylamada, Barsık şimdiye kadar
kullanılan 5400'den fazla oyun yaklaşık yüzde 91'ini aldı.
Barnaul, Moskova'nın 3600 km doğusunda, Altay dağları
yakınlarında 700 bin nüfuslu bir kent. Kentin Belediye Başkanı
Igor Savintsev, belediye arazilerini yakınlarının şirketlerine
satmakla suçlanması ardından Ağustos ayında istifa etti.Yerel
basında yer alan haberlere göre, Savintsev'in dolandırıcılık ve
zimmetine para geçirmekle suçlanan oğlu Maksim de Tayland'a
kaçtı. (BBC Türkçe)

Rusya'da Kediden Belediye Başkanı

ABD’de Bir İlk: Hawaii’de Hayvanların
 Eğlence İçin Kullanımı Yasaklanıyor
Dünyanın en gözde tatil mekanlarından biri olan Hawaii’nin
eyalet  başkanı David Ige, Ocak 2015’te eyalet genelinde
plastik poşet kullanımını yasaklamış, ardından da sigara
içebilme yaşını 21’e çıkarmıştı. Yeni yıla günler kala Ige, bir
diğer projesini hayata geçirdi. Yaşanan gelişmeler ışığında
hükümet, hayvanların eğlence dünyasında kullanılmasının
yasaklanmasına yönelik bir karar aldı. Tarım Bakanlığı
tarafından yürütülen çalışma bakanlıkta yeterli oy oranına
ulaşırsa, yasa haline dönüşerek 2016’dan itibaren geçerli
olacak. (Gaia Dergi)

Son 5 yılda art  arda dünyanın en yaşanılabilir şehri seçilen
Avusturya'nın başkenti Viyana’da, belediye tarafından hayata
geçirilen toplu konut projeleri, dar gelirli vatandaşların kullanımına
sunuluyor. Viyana Belediyesi’nin 95 yıl önce başlattığı proje
kapsamında yapılmaya başlanan ve dar gelirli vatandaşlar
tarafından büyük rağbet gören toplu konutların günümüzde 220
binden fazla sayıya ulaşması sonucunda bugün Viyana’nın üçte biri
belediye evlerinde oturuyor.
Viyana Belediyesi’nin ev konusunda uzmanlaşmış kurumu olan
Wiener Wohnen yönetimindeki belediye evleri, Konut Bakanlığı
tarafından idare ediliyor ve bu evlerin bakımları için yüzlerce çalışan
istihdam ediliyor. Viyana’nın her yerinde bulunan ve kira bedeli
ortalama kiralardan çok daha az olan bu  evlerin büyüklüğü yaklaşık
45 metrekareden başlıyor ve yaşayacak olan kişi sayısına göre
metrekaresi de artıyor.  (Yapı.Com.Tr)

Milano’nun Ortasına Dünyanın İlk
Dikey Ormanı: Bosco Verticale

İtalyan mimar ve şehir plancısı Stefano Boeri imzası taşıyan Bosco
Verticale projesi, dünyanın ilk dikey ormanı olma özelliğini taşıyor.
Milano’da inşa edilen proje, kentsel konutlar ile ağaçları bir araya
getiriyor  ve şehir merkezinde etrafı bitkilerle çevrelenmiş bir yaşam
alanı sunuyor. Biri 76, diğeri 110 metre olan iki kule yaklaşık 900
ağaca ve 2000'e yakıni bitki türüne ev sahipliği yapıyor.
Sürdürülebilir konutlar ve kentsel çevre için yeni bir model olarak
görülen projede, kulelerin her cephesindeki balkonlara küçüklü
büyüklü birçok bitki yerleştiriliyor ve yeni bir yaşam alanı
oluşturuluyor. Tasarım ekibi bu alanın havadaki kirliliğin etkisini
azaltacağını iddia ediyor. Kulelerdeki bu bitkisel çeşitlilik kuşlar ve
böcekler için şehirde bir yaşam alanı sağlayacak. Aynı zamanda
gürültü kirliliğine bir set olabilecek ve aşırı güneş ışığını gölgelerken
oksijen üreten mikro klimatik bir ortam yaratacak. (Gaia Dergi)

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151216_kedi_belediye_baskani
http://www.yapi.com.tr/haberler/ulkeden-buyuk-gigakentler-cagi-basliyor_140804.html
https://gaiadergi.com/milanonun-ortasina-dunyanin-ilk-dikey-ormani-bosco-verticale/
http://www.yapi.com.tr/haberler/dunyanin-en-buyuk-emlakcisi_140859.html
https://gaiadergi.com/abdde-bir-ilk-hawaiide-hayvanlarin-eglence-icin-kullanimi-yasaklaniyor/
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Danimarka’nın ikinci büyük şehri Aarhus, tekerleklerine
yerleştirmeleri için RFID etiketleri verilen bisikletçilerle bir deneme
çalışması yapıyor. Kavşağa vardıklarında etiket, ışığı yeşile çeviren
yakındaki bir okuyucuya sinyal yolluyor. Kavşağın diğer tarafındaki
araç sürücülerinin bile durması gerekirken bisikletçiler durmak
zorunda kalmıyor. Konuyla alakalı açıklama yapan şehir projesinde
çalışan Louise Overgaard “Aarhus’ta, şehrin içinden arabaları
uzaklaştırmak için bisikletçilere çok daha fazla yardım etme
vizyonuna sahibiz. Bu yüzden şehri bisikletçiler için uygun hale
getirip arabalar için bunu yapmamak iyi bir fikir” diyor.  (Gaia Dergi)

Danimarka’daki Bisikletçiler Yeni 
Teknolojiyle Trafiği Kontrolleri 
Altına Alıyor

MVRDV'nin Kore'deki Gökyüzü
Bahçesi Projesi Hayata Geçiyor

Güney Kore, Seul'de bir üst geçidin trafiğe kapatılarak yaya ulaşımına
açılması amacıyla açılan yarışmayı Gökyüzü Bahçesi önerisiyle
kazanan MVRDV, projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Web
sitelerinde uygulama çalışmalarının başladığını duyuran Hollandalı
ekip, 45 yıllık eski üst geçidi, kentin yeşil, kullanıcı dostu ve ilgi çeken bir
bölgesi haline getirmeyi hedefliyor. Tasarımda üst geçide yeşil doku
entegre edilerek yerel bitkilerden meydana gelen bir arboretum
oluşturulması öneriliyor. MVRDV'nin projesinin yanında yerel yönetim
de yeni toplu ulaşım rotası ve trafik kontrol planlarını uygulamaya
geçirerek bu yayalaştırılmış bölgenin güvenli şekilde kent merkezine
bağlanmasını sağlayacak. Projenin Ağustos 2017'de tamamlanması
öngörülüyor. (Arkitera)

Görünmeyen Sanat Projesi:
Görme Engelliler Sanat Eserleriyle 
Buluşuyor

Çin'in doğu bölgesindeki bir restoran müşterilerinden yedikleri
yemeğe ek olarak, bir de 'temiz hava ücreti' almaya
başladı. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'ya göre, Jiangu
vilayetinin Zhangjiagang şehrindeki restoran, içerideki havayı
temizlemenin maliyeti olarak her bir masanın hesabına 1 yuan
(0.15 dolar) ekliyor.
Son birkaç haftada bölge kirli havadan duman altı oldu. Hava
kirliliğin en yoğun olduğu yerlerde görüş mesafesi 100 metrenin
altına indi. Jiangu'daki restoranın sahipleri de ziyaretçilerine
daha keyifli bir ortam sağlayabilmek için hava filtrasyon sistemi
kurdu. Maliyetini de önceden herhangi bir uyarıda bulunmadan
müşterilerine ödettiler. Restoranın müşterileri arasındaki öfkeli
patronların şikayet etmesi üzerine ise yerel yönetim devreye
girdi ve restoran sahiplerinden yasa dışı olduğunu söylediği bu
uygulamayı sona erdirmelerini istedi. (BBC Türkçe)

Çin: Restoranda Temiz Hava Faturası

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de tasarımcı Marc Dillon tarafından
yaratılan Görünmeyen Sanat Projesi (The Unseen Art Project) görme
engellilerin klasik sanat ile tanışmalarını sağlıyor. Klasik sanat
eserlerinin 3 boyutlu baskıları alınarak oluşturulan bu projede görme
engelliler ile sanat eserleri arasındaki engel ortadan kalkıyor.
Görünmeyen Sanat’ın tasarımcısı Marc Dillon projenin önemini
“Görme engelli insanlar sanat galerilerini sevmiyorlar. Çünkü burada
hiçbir esere dokunamıyorlar. Bu proje, görme engelli insanların sanat
galerileri ve müzelere gitmeleri için bir devrim niteliğinde olabilir” diye
anlatıyor. (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/gorunmeyen-sanat-projesi-gorme-engelliler-sanat-eserleriyle-bulusuyor/
https://gaiadergi.com/danimarkadaki-bisikletciler-yeni-teknolojiyle-trafigi-kontrolleri-altina-aliyor/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151215_cin_temiz_hava_ucreti
http://www.arkitera.com/haber/25914/mvrdvnin-koredeki-gokyuzu-bahcesi-projesi-hayata-geciyor
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Kış İran’da da kendisini diğer birçok ülkede olduğu gibii büyük
ölçüde gösterdi. Ekonomik güçlüklerle artan evsizlik sonucu İranlılar
sokaklarda evsizlere yardım etmek için örgütlenmeye başladı.
İran’ın büyük şehirlerinde evsizler için düzenlenen “şefkat duvarları”
fikri öncelikle kuzeydoğudaki Meşhed’de ortaya çıktı. Bir Meşhedli
sokaktaki duvarlara dizdiği kancalara askılarla kıyafet  asmış, yanına
da insanların yüzlerini gülümsetecek bir not bırakmıştı: “İhtiyacın
yoksa bırak, ihtiyacın varsa al.” Bunun üzerine duvara paltolar,
pantolonlar ve diğer birtakım kışlık kıyafetler bırakılmaya başlandı.
Sosyal medyada binlerce paylaşılan bu fikir, hızla diğer şehirlere de
yayıldı. Farklı şehirlerdeki şefkat duvarlarını fotoğraflayan sosyal
medya kullanıcıları, “Evsizleri ve yoksulları soğukta korumasız
bırakmayalım” çağrısında bulunuyorlar. (Gaia Dergi)

İran Halkından Evsizler İçin Bir Adım:
Şefkat Duvarı

ABD’den Güzel Haber: Seattle’da
Gıdayı Çöpe Atmak Yasaklandı

Yeni yıl yaklaşırken 2016’yı daha yaşanabilir kılmak için Seattle çok
güzel bir adım attı. Seattle’da 1 Ocak’tan itibaren çöpe yemek atığı
atmak yasaklandı.
Seattle sakinleri bugüne dek gıdaları, pizza kutularını, kağıt peçete ve
havluları yasal olarak çöpe atabiliyorlardı. Gıda ve bahçe atığı
toplama hizmeti sunulmasına rağmen bu konuda bir zorunluluk
bulunmamaktaydı. Çöp konteynırlarında kaç hanenin atıklarının
toplandığı konusunda herhangi bir belirleyicilik yoktu.  Fakat bu
durum artık fazlasıyla önem arz ediyor.
Tek bir hanenin kullanımında bulunan çöp konteynırlarında yüzde
10’un üzerinde geri dönüştürülebilir atık veya gıdaya rastlanması
durumunda kullanıcı bir sonraki çöp vergisinde 1 dolar ceza
ödeyecek. Birden fazla hanenin kullanımında olan çöp konteynırları
içinse fazlaca gıda atığına rastlanması durumunda sakinler önce iki
kere uyarılacak ardından 50 dolar ceza yaptırımına maruz
kalacak. Uyarı ve ceza sistemleri iş yerleri için de geçerli kılınacak.
Kamusal kullanımdaki çöp kutuları da yeniden düzenlenecek.   Bu
girişim ile şehirde geri dönüşümün ve kompost yapımının arttırılması
bekleniyor.(Gaia Dergi)

İtalya, AB'ye Karşı Çıktı, Zeytin
Ağaçlarını Kestirmedi
İtalya'da Lecce Savcılığı, zeytinyağıyla ünlü Puglia bölgesinde bir bakteri
salgını yüzünden yaklaşık 1 milyon zeytin ağacının kesilmesine dair AB
kararına karşı çıkarak ağaçların kesimini durdurdu.
Avrupa Birliği, bazı çiftçilerin "zeytin ebolası" dediği "Xylella fastidiosa"
bakterisinin yayılmasını önlemek amacıyla Puglia'daki binlerce ağacın
kesilmesi ve bir "tampon bölge" oluşturulması talimatını vermişti. Ancak
başta zeytin üreticileri olmak üzere bölge halkının büyük tepkisini çeken
kesim işlemleri, savcılık kararıyla durduruldu.Savcılığın kararında, Xylella
fastidiosa bakterisi ile zeytin ağaçlarının kuruması arasında net bir
bağlantı bulunamadığı, ağaçların gereksiz yere kesilmesini önlemek
için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtildi. (BBC Türkçe)

Birinin Çöpe Attığı Şey Diğerine
Kaynak Olabilir: Bu Bina 180 Tane
Eski Kapıdan Yapıldı

Encore Heureux adlı mimarlık firması şimdilerde Paris, Hôtel de Ville
önünde sergilenmekte olan geçici bir yapı inşa etti. Deneysel bir mimari
projesi olan “Circular Pavilion” adlı bu yapı,  daha önce kullanılmış olan
180 tane tahta kapının birleştirilmesiyle oluşturuldu. Yapının yalnızca dış
cephesini oluşturan kapılar değil içindeki eşyalar da çöpten toplanarak
elde edildi. Yapının inşa edilmesindeki  temel prensip ise “Birinin çöpe
attığı şey diğerine kaynak olabilir.” (Nolm.Us)

İzlanda’ya Özgü, Sade Bir Noel
Geleneği: Kitap Hediye Etmek
Kitap, Noel döneminde İzlanda’daki insanların birbirine en çok verdiği
hediye. İzlanda’da Noel arifesinde kitap hediye etmek kültürün içine
yerleştiği için kitapların çoğu Eylül ile Aralık ayları arasında satılıyor. Yılın
bu zamanında, evlere Bokatidindi adı verilen yeni yayımlanan kitapların
bulunduğu bedava kitap katalogları dağıtılıyor. Bu sayede halk hem yeni
basılan kitaplar hakkında bilgi sahibi oluyor hem de istediğini satın
alabiliyor. İzlanda Yayıncılar Birliği Başkanı Kristjan B. Jonassan’ın
söylediğine göre, bu gelenek yayın endüstrisinin temel taşını
oluşturuyor.  BBC’nin haberine göre İzlanda, kişi başına okunan ve
basılan kitap sayısının en fazla olduğu ülke. (Gaia Dergi)

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151220_italya_zeytin
https://gaiadergi.com/iran-halkindan-evsizler-icin-bir-adim-sefkat-duvari/
https://gaiadergi.com/abdden-guzel-haber-seattleda-gidayi-cope-atmak-yasaklandi/
http://www.nolm.us/birinin-cope-attigi-sey-digerine-kaynak-olabilir-bu-bina-180-tane-eski-kapidan-yapildi/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151220_italya_zeytin
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Yunanistan’da, eşçinsellerin birlikte yaşama sözleşmesi
imzalamalarını sağlayan yasa, hem koalisyon hükümetinde krize,
hem ana muhalefetin bölünmesine, hem de kilisenin sert tepkisine
neden oldu. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı  tasarı, 300 üyeli
parlamentoda 56’ya karşı 193 oyla kabul edilirken, 51 milletvekili
oylamaya katılmadı. Başbakan Aleksis Çipras konuşmasında,
“Haklarından mahrum bırakılan ve barbarlığı yaşayan binlerce
vatandaşımızdan özür dilerim. Bu yasa yıllar önce çıkmalıydı.
Felaket ve korku tellallarının aksine, Yunan toplumu eşitlik ve insan
onuruna saygıdan yanadır. Yunan Parlamentosu ve Hükümet bu
tarihi kararı ile iftihar ediyor” dedi. (Yeşil Gazete)

Yunanistan’da Eşcinsel Partnerliğe
Onay Veren Yasa Meclisten Geçti

Norveç'ten Erkek Mültecilere 'Kadın
Haklarına Giriş 101' Dersi

Norveç, erkek mültecilerden isteyenlere ülkedeki cinsiyet
normlarının ve sosyal kodların açıklandığı bir ders sunmaya
başladı. Sosyal kodların, kültürün ve cinselliğin konuşulduğu bu
dersler gönüllülük ilkesine dayanıyor. Katılımcıların bu
konuşmaların sonunda doğru ve yanlış olanı biliyor olması, bu
toplantıların en büyük amacı.
New York Times’da yer alan habere göre derste dağıtılan kitapçık,
tüm mültecilerin öğrenmesi gereken, ‘Birini, eşiniz olsa dahi, cinsel
ilişkiye zorlamak Norveç’te yasalara aykırıdır’  cümlesi ile başlıyor.
Kitapçıkta aynı zamanda dinler arasındaki farklardan, Norveç
nüfusunun ağırlıklı olarak Hıristiyan olduğundan ancak yasaları
oluşturanın din olmadığından da bahsediliyor.
Derse ilk kez katılan Abdu Osman Kelifa, Norveç’e ilk geldiğinde
kadınların  dar kıyafetler giymesi, topluluk içinde öpüşmesi ve alkol
tüketiyor olmasının kendisinde bir şok etkisi yarattığını söylüyor. Bu
yüzden de Kelifa, hakkında büyük tartışmalar süren bu kurslara
katılmayı kendisi tercih etmiş. Norveç’in bu tür bir kursu
programına dahil etmiş olması eleştirilse de mültecilerin
hayatlarını sürdürecekleri yerin özelliklerini doğru şekilde
öğrenebilmeleri için bir fırsat olarak görülüyor. (Onedio)

Kanada’da avukat olarak görev yapan trans erkek Kael
McKenzie,17 Aralık’ta Manitoba Eyalet Mahkemesi’ne yargıç
olarak atandı. Ataması bağımsız bir heyet tarafından
gerçekleştirilen McKenzie, Kanada'nın ilk trans yargıcı oldu.
Manitoba’da yaşayan birçok insan McKenzie’nin atanmasını
bir kilometre taşı olarak değerlendirirken eyalet  Başsavcısı
Gord Mackintosh ise, McKenzie’nin atanması ile ilgili olarak
“Bu yalnızca trans görünürlüğünün artması ve translara olan
ön yargıların yıkılması için atılmış bir adım olarak
değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda McKenzie’nin atanması
yargı içinde farklı insanların varolması ve bakış açımızın
genişleyip yargının güçlenmesi anlamı da geliyor” şeklinde
konuştu.
McKenzie aynı zamanda Kanada Barolar Birliği’nde Manitoba
Barosu’nu temsil ediyor ve yine Manitoba’da baroya bağlı
olarak LGBTİ’lere hukuksal hizmet veren Gökkuşağı Kaynak
Merkezi’nde eşbaşkanlık yapıyor. (Yeşil Gazete)

Kael McKenzie, Kanada’nın İlk
Trans Yargıcı Oldu

Binlerce Afro-Brezilyalı Kadın,
Irkçılığa Karşı Yürüdü

Brezilya’nın dört bir yanından aktivistler, bu ay ülkenin başkentinde
gerçekleşen “Black Women’s March”a  katılmak, ayrımcılığa ve Afro-
Brezilyalı kadınların her gün karşılaştığı şiddete dikkat çekmek için
toplandılar. Brezilya’da her yıl yaklaşık 2 bin kişi devlet güçleri tarafından
öldürülüyor ve öldürülenlerin çoğu Afrika kökenli ya da melez ve önemli bir
kısmı da kadın. Geçtiğimiz yıl Joana Darc Brito adlı bir kadın Rio de Janeiro
favela’larından  birinde vuruldu ve hastane yolunda hayatını kaybetti. Maria
de Fátima dos Santos ve kızı Alessandra de Jesus bir akraba
buluşmasında katledildiler. Claudia Silva Ferreira bir polis tarafından
geçtiğimiz yılın Mart  ayında, polis aracından atılıp bir süre sürüklenerek
öldürüldü.  Afro-Brezilyalı kadınların uğradığı şiddet oranının önemli ölçüde
artması Brezilyalıları  güçlü bir örgütlenme yaratmaya itti. (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/binlerce-afro-brezilyali-kadin-irkciliga-karsi-yurudu/
http://onedio.com/haber/norvec-ten-erkek-multecilere-kadin-haklarina-giris-101-dersi-646210
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/23/yunanistanda-escinsel-partnerlige-onay-veren-yasa-meclisten-gecti/
http://architizer.com/projects/cultural-center-stjordal/
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Lloyd's of London'ın hazırladığı Lloyd's Şehir Riski Endeksi 2015-
2025 raporuna göre, önümüzdeki 10 yıl içinde oluşabilecek insan
kaynaklı veya doğal felaketler nedeniyle 301 şehirde 4.6 trilyon
dolarlık ekonomik üretim risk altında. Türkiye’de ekonominin
başkenti olarak adlandırılan İstanbul, risk altındaki toplam GSYİH
açısından dünyada 7. şehir olarak listede yer alıyor. 490 milyar
dolarlık GSYİH  büyüklüğe sahip İstanbul’un toplam riskinin yıllık
GSYİH’nın %16.75’ı olan 82.5 milyar dolar olduğuna dikkat çekiliyor.
Lloyd's Şehir Risk Endeksi'ne göre, insan kaynaklı ve doğal afetlere
karşı en korunmasız şehirler arasında yer alan İstanbul'da en büyük
risk deprem. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olan şehirde, gelecek
30 yıl için %65 ihtimalle 7 ya da daha büyük bir ölçekte deprem
olması bekleniyor. Depreme karşı zayıflık konusunda 3. sırada gelen
İstanbul'daki toplam riskin üçte birinden fazlası deprem kaynaklı.
Diğer riskler arasında ise kuraklık ve sıcak dalgası bulunuyor.
İstanbul'u aynı zamanda insan kaynaklı risklerin de ciddi biçimde
etkileyebilir. Endekse göre İstanbul, özellikle dış borçlar
kategorisinde dünyada ikinci sırada bulunuyor. Hatta, Türkiye'nin
tüm şehirlerinde borçların ödenememesi riski borsa çökmesinden
daha yukarıda geliyor. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul Dünyada En Riskli 7'nci
Kent

Plastik Poşetlere Bir Darbe De
Hollanda’dan

Bütün ekosistemlere ve içindeki canlılara kalıcı hasarlar veren plastiğe
olan tepki gün geçtikçe kendisini belli ediyor. Alışveriş sırasında
kullanılan plastik poşetlere bir darbe de Hollanda’dan geldi.
Hollanda’da doğayı koruma projeleri kapsamında 1 Ocak tarihinden
itibaren yürürlüğe girecek yasal düzenlemeye göre, alışveriş
esnasında plastik poşetlerin bedava verilmesi yasaklanacak. Yasal
düzenlemeye göre, alışveriş yapanlar bedava verilen plastik poşeti
kullanamayacak, bunun yerine plastik poşet kullanmak isteyenlerden
ekstra ücret  talep edilecek. Gıda güvenliği zorunluluğu dışında
bedava kullanılması tamamen yasak olacak plastik poşetlere
alternatif olarak doğa dostu çantalar ücretsiz temin edilebilecek.
İstatistiklere göre Hollanda’da yılda yaklaşık 8 milyar plastik poşet
çöpe atılıyor. Yeni yasal düzenlemeyle plastik poşet kullanımının
azaltılması hedeflenirken, yasağın ülke çapındaki bütün mağazalar
için geçerli olduğu duyuruldu. (Özgür Gazete)

Gelir dağılımındaki eşitsizlik sebebiyle yoksul ile zengin
arasında uçurum olan Güney Amerika ülkesi Peru’nun
başkentindeki duvar kentin yoksul ve zengin mahallelerini
birbirinden ayırıyor. Lima kentinin suç oranının yüksek olduğu
yoksul mahallesi Surco’da yaşayanların yakındaki zengin
semtlerinde hırsızlık yapmasının önüne geçmek için örülen 3
metre yüksekliğindeki duvarın üstü de dikenli tellerle kaplı.
Duvarı protesto eden gruplar geçtiğimiz günlerde burada
yaşayan çocuklara yönelik bir proje gerçekleştirdi. Proje için
çocuklara boya ve fırçalar dağıtıldı. Yaşadıkları bölgeyi
çevreleyen renksiz ve kasvetli duvar, çocuklar tarafından
rengârenk resimlerle kaplandı. Duvarın varlığına olan tepki
sosyal medyada da çığ gibi büyüyor. Perulular "utanç
duvarı"nın yıkılmasını istiyor. (Yapı.Com.Tr)

Bisiklet Çalma Şampiyonası

Zengin Mahallesi ile Yoksul
Mahallesini Dikenli Tellerle
Ayırdılar!

Avrupa şehirlerinde bisiklet hırsızlığı uzun süredir ciddi bir sorun
halinde. İngiltere’de her bir dakikada, bir bisiklet hırsızlığı vakası
gerçekleşiyor. We Love Cycling ekibi bu verilerden hareketle
European Bike Stealing Championship adında bir şampiyona
düzenlemeye karar verdi. Amsterdam, Prag ve Roma‘da kent
meydanlarına ”yem” bir bisiklet yerleştiren ekip, hangi şehrin
daha ciddi bir problem yaşadığını araştırdı.  Ekip bu deneyler
sonunda bisiklet hırsızlığıyla ilgili ilginç verilerden oluşan bir
infografik oluşturdu. Ekibin bıraktığı yem bisiklet Amsterdam’da
22 dakikada,  Roma’da ise 67 dakika çalındı. (Kot Sıfır)

http://www.yapi.com.tr/haberler/zengin-mahallesi-ile-yoksul-mahallesini-dikenli-tellerle-ayirdilar_141031.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-dunyada-en-riskli-7nci-kent_140984.html
http://kot0.com/bisiklet-calma-sampiyonasi/
http://www.ozgurgazete.org/ekoloji/plastik-posetlere-bir-darbe-de-hollandadan/
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Şam’da Kuşatma Altında Kendin
Yapçı Çatı Bahçeleri

Şam genelinde hükümet ablukasındaki bölgelerde, yeşil çatı
bahçeleri yayılıyor. Kuşatmanın biteceğine dair hiçbir belirtinin ve
verimli tarım alanlarının olmadığı başkentin isyancı bölgelerinde
yaşayan siviller, ailelerini beslemek için geniş çatıları, güneş ışığını ve
tohumu değerlendiriyor. Çatı bahçeleri, özellikle insanların
kendilerini ve ailelerini beslemeleri için yeni arayışlar bulmalarına
imkan veren bölgelerde yayılıyor. Neredeyse 24 aydır hükümet
uygulamalı abluka altında olan Babila, Yelda ve Beyt Saham gibi
güney Şam kentlerinin çatısını, şimdi yeşil bahçeler kaplıyor. 
Bölgede ailesiyle yaşayan 26 yaşında bir hukuk fakültesi mezunu
olan Hamid Abu Zeid, çevresindeki insanlar açlıktan ölmeye
başlayınca çatısına tokum ekmeye başladığını , piyasadaki uçuk
fiyatlardan kaçabilmenin  tek yolunun bu olduğunu söylüyor. BM’nin
güncel tahminlerine göre Güney Şam banliyölerinde neredeyse
160.000 kişi hükümet ablukası altında yaşıyor. (Yeşil Gazete)

40 Yıllık Emeğin Sonucu: Çöpten Ev

Michael Reynolds 1970’li yıllarda okuldan mimar olarak çıktığı
günden beri çöpten konut  inşa edebilmenin derdinde bir idealist..
Ona aslında “Çevre karşıtı çevreci” diyorlar. Çünkü aslında kendisi
yapılarda pek de doğa dostu malzemeleri kullanmıyor  Plastik
şişeler, araba lastikleri, teneke kutular ve diğerleriyle beraber
konutların yüzde 45’i doğa dostu olmasa da geri dönüştürülebilir bu
malzemelerle yapılıyor.  Dışarıdan çok güzel görünmeyen bu yapılar
içine girildiği anda insanı başka bir atmosfere taşıyor. Geniş camları
sayesinde gün ışığı ve sıcaklık rahatlıkla içeri girebiliyor. Güneş,
rüzgar ve su… Hiçbiri ziyan edilmiyor ve tamamından enerji elde
ediliyor. Ayrıca atık su da sulama ve gübrelemede kullanılıyor.
Michael Reynolds, “Earthship Academy” ismini verdiği eğitimle
bildiklerini başkalarına da aktarıyor. Bu akımın yayılmasını, daha çok
insanın bu fikre ve eyleme dahil olmasını istiyor. (Nolm.Us)

Amerika'da Nükleer Alan Ulusal
Parka Dönüşecek

Washington'da yer alan Hanford Nükleer Alanı, dünyanın ilk tam
boyutlu nükleer reaktörünü bulunduruyor ve bir nükleer silah üretim
alanı olarak tanınıyordu. Aslında Washington'un bir yerleşim bölgesi
olan Hanford, nükleer çalışmalar için hükümet  tarafından
boşaltılmıştı. Şimdilerde bu alanda kurulması planlanan ulusal parka
II. Dünya Savaşı sırasında ABD'nin nükleer bomba üretimi projesi
olan Manhattan Project adı verilecek. Burada kurulacak ulusal tarihi
parkın, yerel ölçekte Manhattan Projesi'nden etkilenen insanların
hikayelerini gün yüzüne çıkarması amaçlanıyor. Turist ziyaretine
açılması planlanan alan, hikayenin Japonya perspektifini de
yansıtacağı söyleniyor. Yetkililer radyoaktif atıkların parkın
kilometrelerce uzağında olduğunu belirterek projenin güvenli
olduğunu savunuyor. (Arkitera)

Çin Yeraltı Kenti Kuruyor

Çin'in orta kesimlerindeki Vuhan kentinde ülkenin en büyük yeraltı
şehri yapılıyor. Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer, merkezi
ABD'de bulunan "Skidmore, Owings and Merrill LLP (SOM)" adlı
mimarlık, iç tasarım ve planlama firmasını ,Hubey eyaletinin başkenti
Vuhan'da yeraltı kompleksi tasarlamak için görevlendirdi.
Proje İdaresi Kurulu Başkan Yardımcısı Cien Cienyong, "Optik Vadi"
adı verilecek yeraltı kentinin, arazi kaynaklarının etkili kullanılmasına
yardımcı olacağını belirterek, "Vuhan'ın güneydoğusunda inşa
edilecek Optik Vadi'nin, hem yaşam alanlarını artırması hem de trafik
sıkışıklığına çare olması bekleniyor" ifadesini kullandı. Optik Vadi,
metro ve toplu taşıma sistemine de dahil olacak.  Alışveriş alanları,
sinemalar, spor merkezleri, eğlence tesisleri ve yürüyüş yollarının da
yer alacağı yeraltı kentinin, 2018'te tamamlanması bekleniyor.
Yaklaşık 1,2 milyar dolara mal edileceği ifade edilen 3 katlı
kompleksin, toplam 72 futbol sahası (516 bin metrekare)
büyüklüğünde olacağı tahmin ediliyor. (Onedio)

http://www.arkitera.com/haber/26002/amerikada-nukleer-alan-ulusal-parka-donusecek
http://onedio.com/haber/cin-yeralti-kenti-kuruyor-646025
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/25/samda-kusatma-altinda-kendin-yapci-cati-bahceleri/
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/25/samda-kusatma-altinda-kendin-yapci-cati-bahceleri/
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Kanada’da Yetişkinler İçin Yapılmış
Müzikli ve Işıklı Tahterevalliler

Kanada, Montreal şimdilerde yetiştikleri “çocuklar gibi şen” kılan bir
çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Lateral Office ve CS Design adlı
tasarım stüdyoları tarafından hazırlanan “Impulse” adlı
enstelasyonda halka açık 30 tahterevalli bulunuyor. Place des
Festivals‘de kurulmuş bu tahterevalliler, hem ışık hem de güzel
melodiler çıkararak yetişkinlere harika bir oyun parkı sunuyor. Yukarı
aşağı hareket ettirilmeye başlayınca ışıkları açılan ve sesler
çıkarmaya başlayan tahterevalliler hep birlikte çalıştığında,
kendiliğinden garip besteler de yaratmış oluyor. Enstelasyonu
çevreleyen binaların üzerine ise tahterevallilerle senkronize hareket
eden görüntüler yansıtılıyor. (Nolm.Us)

2018'de Almanya'da Kömür
Çıkarılmayacak 

Dünyanın başlıca sanayi ülkeleri arasına girmesini aynı zamanda
kendi madenlerinden çıkardığı kömüre de borçlu olan Almanya
‘kara altına’ veda ediyor. 2018 yılından sonra Almanya'da
taşkömürü çıkarılmayacak. Elektrik üretiminde önemli yer tutan
taşkömürünün tamamı ithal edilecek.  (Yapı.Com.Tr)

Dünyanın 2.000 Yıllık Nüfus Değişimi
İnteraktif Haritada

1969 yılında kurulan haritalama şirketi Esri, dünya üzerindeki
kentlerin 2.000 yıllık nüfus değişimini interaktif bir haritayla gözler
önüne seriyor. Two Thousand Years of Urban Growth başlıklı
haritada, ülkelerin çeşitli şehirleri seçilerek zaman içindeki nüfus
değişimini grafik olarak ortaya koyuluyor. Çalışmada basitçe üç
boyutlu bir dünya haritası üzerinde seçilen şehirlere ait üç boyutlu
çubuk grafikler yer alıyor.
Haritanın en altında yer alan zaman çizelgesiyle oynayarak yıllara
göre dünya üzerindeki nüfusun değişimi görülebiliyor. Sağda
sıralanan şehirlere tıklandığında ise zaman içinde o şehirdeki nüfus
grafiğinin nasıl değişim gösterdiğini , kente dair coğrafi ve tarihi
bilgileri incelenebiliyor. (Arkitera)

İtalya'da Yere İzmarit Atana 300
Euro Ceza 

İtalya'da parlamentoda kabul edilen bir yasayla yere izmarit, sakız
gibi çöp atanlara 300 euro'ya kadar para cezası geliyor.
Kabul edilen "yeşil ekonomi" yasası kapsamında, sokak, park gibi
kamusal alanlarda "çöp kutusu olmayan" herhangi bir yeri kirletenler
para cezasına çarptırılacak. Yere sigara izmariti atarken
yakalananlara 300 euro'ya kadar para cezası kesilecek. Sakız, kağıt
parçası gibi çöpleri yere atanlara ise 30-150 euro arası ceza
verilecek. Belediyeler de, görev alanlarındaki açık alanlara yeterli
sayıda çöp kutusu ve kül tablası yerleştirmekle yükümlü olacak.
Yeni yasa sayesinde, çevre ve hava kirliliğiyle savaşılması ve fosil
yakıtlara bağımlılığın azaltılarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
yaklaşılması amaçlanıyor. (BBC Türkçe)

Dünya Yörüngesinde 60 yıllık ‘Çöp’

İngiliz akademisyen Dr. Stuart Grey, 1957’den bugüne Dünya
yörüngesinde biriken artıkları gösteren bir çalışmaya imza attı.
Grey’in araştırmasına göre Dünya yörüngesinde yaklaşık 60 yılda
500 bin artık parçacığı birikti. (Kuzey Ormanları)

http://www.yapi.com.tr/haberler/2018de-almanyada-komur-cikarilmayacak_141042.html
http://www.nolm.us/kanadada-yetiskinler-icin-yapilmis-muzikli-ve-isikli-tahterevalliler/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/12/28/dunya-yorungesinde-60-yillik-cop/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151226_italya_izmarit?ocid=socialflow_twitter
http://www.arkitera.com/haber/26008/dunyanin-2000-yillik-nufus-degisimi-interaktif-haritada
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İspanya'nın 135 bin nüfuslu Tarragona şehri, yerel bir üniversiteyle
işbirliğine giderek önemli bir uygulama başlattı. Köpek sahiplerinin
dışkıları toplamayıp  sokakta bırakması üzerine harekete geçen şehir
konseyi, DNA uygulamasına geçti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, şu
an şehirde yaklaşık 3000 kayıtlı köpek bulunuyor. Tüm köpeklerin
DNA'ları bir veritabanında toplanacak ve sokakta bulunan dışkılar
veritabanındaki DNA örnekleriyle karşılaştıralacak. Eşleşme çıkması
durumunda ise köpek sahibi ceza ile birlikte DNA test masraflarını da
karşılayacak. (Dailymail)

İspanyol Şehrinden Harika Uygulama Palazzo Italia: Ağaçlardan
Esinlenilerek Tasarlanmış Hava
Temizleyen Bina

Londra'da Granary Square'e yerleştirilen tasarım, kızakların üst üste
dizilmesiyle oluşturuldu. Enstalasyonda, yıllardır Noel zamanında
Londra kasabalarında kızakla kaymayı imkansız hale getiren iklim
değişikliğinin etkilerine dikkat çekiliyor. Hello Wood, bu projede
ağaçta ses ve ışık gösterisi için aydınlatma tasarımcıları
Creatmosphere ile çalıştı. Tasarım Noel'den sonra parçalarına
ayrılarak, ortaya çıkan 100 adet kızak çevredeki okullara dağıtılacak.
Hello Wood'un kurucularından mimar Andras Huszar, "Sadece
görsel olarak cazibesi ile değil temel elemanları birçok çocuk
tarafından kullanılabilecek geçici bir enstalasyon yapmak istedik."
şeklinde açıklıyor projenin çok yönlü yapısını.
Budapeşte'de tasarlanan ağaç enstalasyonu ise Macar kiliseleri
arası yardım desteğiyle oluşturuldu. "Bağış ağacı" adı verilen tasarım
16 metre yüksekliğinde ve 10.000 parça odundan yaratıldı. Geçici
enstalasyon, içine girilebilecek bir yapı gibi tasarlanmış, daire
şeklindeki pencereleri ise klasik Noel ağacı süslerine benziyor.
Enstalasyon daha sonra parçalanarak ailelere odun bağışı olarak
değerlendirilecek. (Arkitera)

Milan’da yapılan Expo 2015’te İtalyan mimarlık firması Nemesi &
Partners ödül alan, hava temizleyen Palazzo Italia adlı eserini
tanıttı. Bina mimarlarından Michele Molè “Ozmotik bir organizma
yapmak istedik, karbondioksidi içine çekip, oksijeni dışarı veren bir
ağaç gibi” diyor. Dış cephesi titanyum oksit içeren biyodinamik
çimento, yapısıyla nitrojen oksit kirliliğini yakalayıp zararsız tuza
çeviriyor. Bu zararsız tuz yağmurla beraber yüzeyden akıp gidiyor.
Italcementi şirketine ait bu malzeme, inşaat maliyetini sadece yüzde
4-5 arttırıyor. Ayrıca Palazzo Italia aynı zamanda geleneksel
yapılardan yüzde 40 daha az enerji tüketiyor ve havayı hiç
kirletmiyor. Hava temizleyen çimentonun yüzde 80’ni “Carrara
mermeri” gibi geri dönüşüm malzemelerinden elde edildi. Enerji
tasarruflu yapı Palazzo Italia’ya yerleştirilecek fotovoltaik cam çatı
sayesinde de gün boyu enerji üretilebilecek. (Gaia Dergi)

Kentlerde Geri Dönüşüm Fikrini
Benimseyen Yılbaşı Ağaçları

Kelt Topraklarında Yeşermiş Bir
Ütopya: Cloughjordan Ekoköyü

1999’da Dublin Central Otel’de ortaya çıkan İrlanda’nın ilk ekoköyünü
oluşturma fikri, Cloughjordan Köyü’nün bitişiğindeki 67 dönümlük
arazide meyvelerini verdi.  2009 öncesi burada sadece 1 ev varken
şimdi durum çok daha farklı. Şu anda 55 ev, bir işletme merkezi, bir
fırın, bir otel ve hobi bahçeleri var. Topluluğa ait çiftlik sonunda bitti ve
çalışmaya başladı. 16 dönümlük geniş yapraklı ormanları hoş bir
şekilde büyüyor; “çevre yaya yolu” olarak bilinen dolambaçlı bir
biyolojik çeşitlilik yolunda, ekoköylüler ve yerel halk her gün yürüyor.
Aynı zamanda bu topluluktan bir şeyler öğrenmeye hem
üniversiteden hem de diğer okullardan öğrenciler  geliyor. (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/palazzo-italia-agaclardan-esinlenilerek-tasarlanmis-hava-temizleyen-bina/
https://gaiadergi.com/kelt-topraklarinda-yesermis-bir-utopya-cloughjordan-ekokoyu/
http://www.arkitera.com/haber/26020/kentlerde-geri-donusum-fikrini-benimseyen-yilbasi-agaclari
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3201865/Spanish-city-plans-start-DNA-testing-dog-droppings-catch-owners-fail-clear-pets.html
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C40 Çevreci Otobüs Deklarasyonu, son olarak Changwon, Hong
Kong ve Los Angeles kentleri tarafından da imzalandı. Deklarasyonu
imzalayan kent sayısı bu sayede 26’ya yükselmiş oldu. Otobüs
filolarında bu uygulamaya geçen kent sayısındaki artış, üreticiler için
bu yeni teknolojilerin Pazar potansiyelini arttırarak üretimi teşvik edici
bir faktör haline geliyor. İmzacı kentler, 2020 yılına kadar toplam 175
bin otobüsü filolarına eklemiş olacak; aynı zamanda 45 bin otobüs de
düşük emisyon hedefiyle yeni teknolojiye uyarlanacak. 26 kent,
çevreci otobüs uygulaması hedeflerini tutturursa, sera gazı salım
oranlarındaki yıllık tasarruf miktarı 1.3 milyon tona olacak. Eğer aynı
kentler otobüs filolarının tamamını düşük emisyona geçirebilirse, bu
tasarruf miktarı yıllık 2.8 milyon ton olacak. (C40.Org)

C40 Kentleri “C40 Çevreci Otobüs
Deklarasyonu”na İmza Atmaya
Devam Ediyor

Utrecht Yerel Yönetimi Vatandaşlık
Geliri Ödemesi Yapıyor 

İsveç’te Kraliyet Teknoloji Enstitüsü tarafından önerilen bir uygulama,
arabalara bisikletleri tercih etmekte zorlanan Stockholm sakinlerini
bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacını güdüyor. Buna göre, trafik
sorunu olan yerlerde ve özellikle kent merkezinde araç
sürücülerinden toplanacak trafik sıkışıklığı ücretleri yoluyla elde
edilecek gelirler, bisiklet sürücülerine bisiklet tamiri, ekipman ekleme
veya kış için bisiklet lastiği gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
olarak, nakit yerine kontör sistemiyle verilecek.  (CityLab)

Hollanda’nın en büyük kentlerinden biri olan Utrecht ve 19 diğer
belediye yurttaşlara ayda 660 sterlin bedeline denk koşulsuz
vatandaşlık geliri ödemesi yapmaya başladı. Çalışan, çalışmayan tüm
yurttaşlar bu imkandan faydalanıyor ve herhangi bir önkoşula tabii
tutulmuyorlar. Yurttaşlar böylece iş arayarak bu gelire ekleme yapma
inisiyatifini elde ediyor. Bu uygulamanın sosyoekonomik bakımdan
sonuçları Utrecht Üniversitesi’nde Ekonomi bölümü öğretim üyesi olan
Loek Groot adlı bir uzman tarafından takip edilecek. Vatandaşlık gelirini
savunanların dikkat çektiği bir unsur, bu uygulamanın koşula bağlı
olmayışının refah devleti uygulamalarındaki bürokratik yükü de azaltıyor
olması.  (The Guardian)

Stockholm’de Tersine Trafik
Uygulaması 

Hindistan’dan Akıllı Kentler Atağı 
Hindistan, yüze yakın kentini akıllı kent haline getirmek istiyor. Bu
planlar uygulandığında nüfusun yaklaşık yüzde 35’ini ilgilendirecek ve
etkileyecek. Hükümet kurmayları ve şehir plancıları, konuyla ilgili
kültürel farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İfade edilene göre, akıllı
kentlerde hedeflenen vizyon, Hindistan’ın geleneksel kültürünü ve
mimarisini bir yandan muhafaza ederken diğer yandan kentleri daha
yaşanabilir kılmak için modern teknolojinin de kullanılması. Planlanan
hedefler arasında, sıhhi tesisat, eğitim, hareketlilik, düşük maliyetli
konut ve temel hizmetlerin iyileştirilmesi bulunuyor. Bu plana doksan
sekiz farklı kent dahil edilmiş durumda. Planları kaynaklandırmak için
yabancı sermayeye, Dünya Bankası’na ve Asya Kalkınma Bankasına
esneklik tanınması düşünülüyor.  (Citiscope)

São Paulo’da Kamu Görevlilerini
Halk Eğitecek 

São Paulo, belediye çalışanlarının yeniden eğitimden geçirilmesi için
halkın katkısını alarak ilginç bir deneme yapmaya hazırlanıyor. 150 bin
kamu görevlisi bu sayede yurttaşlar tarafından, şeffaflık ve sorunların
çözümü gibi konularda, farklı eğitim programları dahilinde eğitilecek.
Eğitim veren yurttaşlar verdikleri eğitimler karşılığında bir miktar ödeme
de alıyor olacak.  (Citiscope)

San Diego Yüzde Yüz Oranında
Yenilenebilir Enerjiye Geçiyor

Amerika’nın sekizinci en büyük kenti San Diego, güneş, rüzgar ve fosil
yakıtların diğer alternatiflerini kullanarak 2035 yılına dek yüzde yüzlük
yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedeflediğini açıkladı. Belediye Başkanı
Kevin Faulconer bu girişimi yerel ekonomiyi canlandırmanın bir yolu
olarak gördüklerini belirtiyor. Belediye kendi araç filolarının yarısını 2020
yılına dek elektrikli araçlara çevirmeyi planlıyor. Bir diğer hedef, atık ve
su arıtma tesislerinde ortaya çıkan metan gazının neredeyse tamamının
geri dönüştürülmesini sağlamak. Alınacak diğer önlemler arasında
kentsel ağaç örtüsünün arttırılması ve bazı kent alanlarının trafiğe
kapatılması bulunuyor. Belediye yönetimin aldığı bu kararlar, Paris İklim
Zirvesi sonrasında açıklandı. ABD’nin diğer kentleri de benzer taahhütte
bulunuyor ancak San Diego’yu diğerlerinden ayıran şey, bunu yasal
zorunlulukla taahhüt eden ilk ABD kenti olması. (Citiscope)

http://citiscope.org/citisignals/2015/sao-paulo-taps-citizens-train-civil-servants
http://www.c40.org/blog_posts/cities-continue-to-show-commitment-to-low-emission-bus-fleets-by-signing-onto-the-c40-clean-bus-declaration
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/26/dutch-city-utrecht-basic-income-uk-greens
http://citiscope.org/citisignals/2015/insights-indias-smart-cities-vision
http://www.citylab.com/cityfixer/2015/12/stockholm-reverse-congestion-charge-cyclists-driving/421767/
http://citiscope.org/citisignals/2015/san-diego-shift-100-percent-use-renewable-energy
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Emek'in Yerinde Madame
Tussauds Müzesi

Yıkılan tarihi Emek Sineması'nın yerine yapılan Grand Pera
adlı komplekste ünlü Madame Tussauds balmumu heykeller
müzesinin açılacağı resmen duyuruldu. Tarihi Serkildoryan
binasını da içine alan Grand Pera'nın Mart 2016'da açılması
bekleniyor. (Radikal)

Yıkamadılar Emsal Oldu
Tarihi yarımadaya hançer gibi saplanan 16:9 kulelerine
komşu olacak ve İstanbul’da yine siluet tartışması yaratacak
yeni bir proje geliyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şubesi, kentin silüetine zarar vereceği gerekçesiyle 70 metre
yüksekliğindeki projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından hazırlanan imar planlarına dava açtı. Bakanlık
hukuki süreç tamamlanmadan önceki gün askıya çıkardığı
yeni imar planında da yüksekliği düşürmedi. (Cumhuriyet -
Hazal Ocak)

Tarihi Han Satılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bu ay, Çevre Bakanlığı,
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlattırılan,
“İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı”nda yer alan ve
planlarda “Mera” olarak görülen Hadımköy’de 41 bin 791
metrekarelik araziyi imara açtı. Hadımköy Sanayi Bölgesi’nin
Meslek ve Teknik Öğretim Lisesi ihtiyacını karşılamak üzere
Hadımköy Mahallesi, 318 parselin bir kısmı “Meslek ve Teknik
Öğretim Tesisleri Alanı” olarak planlandı. Mülkiyeti Mahiye
Hazinesi’ne ait olan söz konusu parselin bir kısmında ağaçlar
bulunuyor. Teklife ilişkin işlem dosyasında; Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama
Müdürlüğüa şartlı olumlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü olumlu görüş bildirdi. Değişikliğe CHP’li
Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu karşı çıkarken AKP'li İmar
Komisyonu Başkanı Hadi Diler, alanın üst mera vasfını
kaybettiğini kaydetti. (Yapı.Com.Tr)

41 Bin Metrekare Mera İmara Açıldı

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Grand
Airpot (İGA) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özdemir,
havalimanının ilk etabının yüzde 15’inin tamamlandığını
söyledi. Özdemir, İstanbul’da yapımına devam edilen 3.
havalimanının birinci etap yatırımları için ayrılan 6 milyar
euroluk bütçenin yüzde 25’ine karşılık gelen 1.25 milyar
euroluk bölümünün Kasım sonu itibariyle harcandığını
söyledi. (Milliyet)

Karaköy Bankalar Caddesi’nin başında bulunan, ikinci
derece tarihi eser statüsündeki Union Han, onaylanmış özel
otel projesiyle birlikte yeni sahiplerini bulacak. Bölgede 12
yıldır özel bina satışlarıyla ilgilenen Coldwell Banker Angel
Gayrimenkul Broker’ı Demet Tüzün, satışa sunacakları bu
hanın yoğun bir ilgi göreceğine inandıklarını belirtti. Union
Han, 1905 yılında İtalyan mimar Edoardo De Nare tarafından
Fransız Union sigorta şirketi için yapıldı. 110 yıllık yapı 4 bin
metrekare kapalı alana sahip. (Yapi.Com.Tr)

3. Havalimanının Yüzde 15'i
Tamamlandı

Sur'daki Çatışmalar,
Kentsel Dönüşüme
Zemin mi
Hazırlıyor?

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 Eylül'den beri kısa aralıklarla kalkıp hala devam eden sokağa
çıkma yasağı sadece sivil ölümlere değil, ilçedeki tarihi eserler dahil birçok yapının da harap
olmasına neden oluyor. İlçede can güvenliği olmayan ve evleri harap olan en az 20 bin kişinin
göç ettiği söyleniyor. Tüm bunlar Bakanlar Kurulu kararıyla 2012'de riskli alan ilan edilen ilçede
zorla yerinden etmeye neden olacak bir kentsel dönüşüm tedirginliği yaratıyor. (Bianet)

http://bianet.org/bianet/toplum/170383-sur-daki-catismalar-kentsel-donusume-zemin-mi-hazirliyor
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/454146/Yikamadilar_emsal_oldu.html
http://www.milliyet.com.tr/3-havalimaninin-yuzde-15-i-tamam-/ekonomi/detay/2169377/default.htm
http://www.yapi.com.tr/haberler/tarihi-han-satiliyor_141101.html
http://www.radikal.com.tr/hayat/emekin-yerinde-madame-tussauds-muzesi-1495871/
http://sendika7.org/2015/11/hasankeyfteki-tarihi-eserler-gizli-ihale-ile-tasiniyor/
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Emek Sineması "Profesyonel"
Ekibe Devredildi

Emek Sineması’nın proje yürütücüsü Levent Eyüboğlu
Emek’ten çekildi. Eyüboğlu’nun ‘yoğunlaştığı farklı iş
alanları’ nedeniyle görevini devrettiği belirtildi.
Proje şimdi Özak Holding Başkanı Ahmet Akbalık’a
‘emanet’.Kamuoyunda yerinde korunması için büyük
mücadele verilen ancak yıkılıp yeni yerinde onarılan Emek
Sineması ve içinde Cercle d’Orient’ın da bulunduğu
parselin projesinin sahibi Kamer İnşaat’ın ortaklarından
Levent Eyüboğlu projeden çekildi. Cumhuriyet'ten Canan
Çoşkun'un haberine göre, Eyüboğlu, Emek Sineması’nın
da içinde yer aldığı Grand Pera projesi için kamuoyunu
ikna etmek için bugüne kadar projenin sözcülüğünü
yürütmüştü. (Yapi.Com.Tr)

Haydarpaşa Garı Trenlerine
Kavuşuyor

Haydarpaşa Garı için mücadelede sona yaklaşıldı. Gar aslına uygun
restore edilecek ve Ulaştırma Bakanlığı’nın planlarında trenler yine
gara girecek. Aslına uygun restore edileceği müjdesinin ardından
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hazırladığı yeni
planların ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yeni planlarda trenler
yine gara girecek. Bölgede planlanan birçok ticaret alanı ise iptal
edildi. (Cumhuriyet)

Yenikapı Limanının Devamı Bulundu
Avrasya Boğaz tüp geçit projesi kapsamında Yenikapı Meydanı’nda devam eden bağlantı yolu çalışmalarında Theodosius
limanının devamı ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde devam eden arkeolojik kazılarda 19. Yüzyıl mimari
buluntularının altından batık ve neolitik dönem gelme ihtimali ağır basıyor. Radikal'den Ömer Erbil'in haberine göre, diğer yandan
Theodosius limanına ait mendirek tartışması önümüzdeki günlere damgasını vuracağa benziyor. (Radikal)

TOKİ, Baruthane Alanını Şantiyeye
Çevirmeye Kararlı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dahil
Ataköy sahilindeki Baruthane'nin park olmasını istiyor ama
TOKİ bunu kabul etmiyor. (Yapi.Com.Tr)

İBB’den Trajikomik AKM
Savunması
7 senedir ‘tadilatta’ olan ve yenileme projesi yılan hikayesine
dönüşen Taksim’deki AKM’ye geçtiğimiz günlerde boydan
boya Ertuğrul 1890 filminin afişi asılmıştı. Beyoğlu Kent
Savunması aktivistleri de binaya reklam afişi asılmasına sert
tepki göstermişti. 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 istemişti. Avukat Can’ın
İBB’ye talep başvurusuna şu yanıt geldi: “Ertuğrul 1890 adlı
film afişinin farkındalığının artması ve filmin geniş kitlelere
ulaştırılması amacıyla AKM Binasının Taksim cephesine
Ocak 2016 sonuna kadar asılmasına dair İstanbul 2 numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13 Kasım 2015 -
3913 sayılı kararı bulunduğundan Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Birleşelim Kampanyası Kapsamında bahse konu
uygulamanın konulduğu anlaşılmaktadır.” (Yapı.Com.Tr)

AKM’nin
Seramikleri de  
‘Diren’iyor!

Seramik sanatında yeni bir anlayış çizen usta seramik sanatçısı Sadi Diren, ‘Seramikleri
koruduklarını hiç sanmıyorum’ diyor. Çürümeye terk edilen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM)
seramik panoları da AKM gibi direniyor. Diren’in AKM’nin iç ve dış mekânları için tasarladığı
modüler seramiklerin akıbeti ise belirsiz. (Cumhuriyet)

http://www.radikal.com.tr/turkiye/yenikapi-limaninin-devami-bulundu-1495207/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/452996/Haydarpasa_ya_iyi_haber.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/ibbden-trajikomik-akm-savunmasi_140827.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/toki-baruthane-alanini-santiyeye-cevirmeye-kararli-_140885.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/454300/AKM_nin_seramikleri_de__Diren_iyor_.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/emek-sinemasi-profesyonel-ekibe-devredildi_140887.html


Ankara’da Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’la görüşen
Başkan Ahmet Edip Uğur kente bir dizi müjdeyle döndü.
1. Raylı sistem: Otogar’dan başlayıp Sanayi, Gar ve
Yıldız’a uğrayıp OSB’ye uzanacak hattın işletmesini
Büyükşehir yapacak. İzmir’de olduğu gibi TCDD’yle
gerçekleştirilecek. 103 milyon dolara mal olacak. 2018’de
tamamlanacak. Ardından Kabakdere’ye uzanacak ikinci
etaba geçilecek. Yılda 12 milyon yolcu
taşınacak. (Yapi.Com.Tr)

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yarısı
Tamamlandı
Yaklaşık 8 bin personelin görev aldığı, bin 568 iş
makinesinin kullanıldığı projede çalışmalar son sürat
devam ederken, şu ana kadar projeye 11,2 milyar lira
harcandı. Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen
bilgilere göre, İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil
384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak
üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin çalışmaları
aralıksız sürüyor. (Yapi.Com.Tr)

O İle "Raylı Sistem" ve "Havalimanı
Terminali" Geliyor!

Şehrizar Konakları için Yargıdan
Dördüncü İptal
Türkiye’nin gündemini sarsan ve takipsizlikle sonuçlanan 17
Aralık Yolsuzluk Operasyonu’nun 2. yıldönümünde ünlü
“sıfırlama tapesi”nde geçen İstanbul Üsküdar’daki Şehrizar
Konakları’nın imar planı dördüncü kez iptal edildi. Mahkeme,
doğal sit alanında kalan ve Boğaziçi siluetini delen konaklar
için yapılan plan değişikliğini şehircilik ilkelerine, planlama
tekniklerine, kamu yararına aykırı buldu. Üsküdar sırtlarındaki
lüks konutlar için tüm şehircilik ilkeleri ihlal edilerek hazırlanan
imar planları daha önce üç kez iptal edilmişti. İptal kararlarına
karşın plan aynen uygulandı. (Sözcü - Özlem Güvemli)

Obama'ya Çevreci Baskısı: AOÇ’den
Vazgeçin

Antalya'da Rixos Oteller Grubu'nun en özgün halkası olarak
Beydağları Olimpos Milli Parkı içinde projelendirilen
'Dreams of Phaselis' otel projesi, tamamen rafa kalktı.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, mevcut
imar planlarının iptaline karar verdi. (Radikal)

Fettah Tamince'nin Phaselis
Rüyası Bitti

İstanbul Boğazı’nın altından iki kıtayı birbirine bağlayacak 3
Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine bütün dünyadan teklif
yağdı. Karayolu ve demiryolunu tek tüpte birleştirecek tünel
için 12 dev firma teklif verdi. Seçilecek 6 firmanın
belirlenmesinin ardından yapım modeli belirlenecek ve 1 yıl
içinde süreç tamamlanacak. (Yapi.Com.Tr)

Tripleks Tünele Teklif Yağdı

Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilmesi planlanan
ABD elçilik binası için mimarlar harekete geçti, ABD Başkanı
Barack Obama’ya mektup yazmaya
hazırlanıyorlar. (Cumhuriyet)

İstanbul'da Boğaz'dan Geçen
Teleferiğe Onay!
Mecidiyeköy-Çamlıca teleferik hattına belediyeden onay
çıktı!Mecidiyeköy Çamlıca teleferik hattı dışında yakın
zamanda planlanan Beykoz - Karlıtepe Arası ve Beykoz
Çayırı - Hz. Yuşa Tepesi arası teleferik hattı da bulunuyor.
Megakent için hazırlanan bütçede yüzde 44,7'lik kısım 5
milyar 510 milyon 66 bin lirası ulaşıma ayrılmış durumda.     
(Radikal)

http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-izmir-otoyolunun-yarisi-tamamlandi_140835.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/451236/Obama_ya_cevreci_baskisi__AOC_den_vazgecin.html
http://www.radikal.com.tr/turkiye/istanbulda-bogazdan-gecen-teleferige-onay-1495141/
http://www.yapi.com.tr/haberler/o-ilerayli-sistem-ve-havalimani-terminali-geliyor-_140953.html
http://www.radikal.com.tr/cevre/fettah-tamincenin-phaselis-ruyasi-bitti-1495650/
http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/sehrizar-konaklari-icin-yargidan-dorduncu-iptal-1010515/
http://www.yapi.com.tr/haberler/tripleks-tunele-teklif-yagdi_141011.html


TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bugün
İstanbul’da yaşanan hava kirliliğine ilişkin yazılı bir
açıklama yaptı. Açıklamada; 3. Köprü gibi  nüfusu ve özel
araç kullanımını artıracak projelerden vazgeçilmesi ve
toplu taşımanın özendirilmesi, İstanbul‘u bir toz bulutuyla
kaplayan ve şantiye alanına çeviren inşaat faaliyetlerinin
sınırlandırılarak mevcut rüzgar yönüne nefes olan Kuzey
Ormanları‘nın koşulsuz-şartsız-amasız ve çıkarsız
korunması ve şehrin yeşil alanlarının artırılması talep
edildi. (Atlas Dergisi)

Çevre Mühendisleri Uyardı:
İstanbul Nefes Almak İstiyorsa
Kuzey Ormanları’nı Korumak
Zorunda

    Doğal Kaynaklar ve Çevre

Çanakkale’de Hava Kara Bulutlu

'İnşaat 30 Gün İçinde Durmalı'

Bursa’da faaliyet gösteren, Çevre ve Ekoloji Hareketi
(ÇEHAV) avukatlarından Erol Çiçek’ın açtığı dava sonucu
mahkeme, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez
Geçişi Projesi’nin ÇED raporundan muaf sayılamayacağına
karar verdi. (Yapı.Com.Tr)

Finlandiyalılar Nükleer için Geliyor

Kuzey Ormanları’na Yeni Darbe:
Katil projeler için Yeni Taş
Ocakları Kuruluyor

3. Havalimanı projesi nedeniyle yoğun tahribata uğrayan
Ağaçlı ve Işıklar köylerine şimdi de maden ocağı
kuruluyor. 3. havalimanını yapan şirket inşaat için, 50
hektarlık orman alanına taş ocağı
kuracak. (Kuzeyormanlari.Org)

Kurbağalıdere'ye Çözüm:
Kaydıracaklarmış!

Dere ıslah çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yürütüldüğü Kurbağalıdere’nin yaklaşık 500
metrelik kısmı için hazırlanan imar planı değişikliği askıya
çıktı. Hasanpaşa ve Eğitim mahallelerinin bir kısmını
kapsayan değişiklikle, dere yatağı, şu anda otopark olarak
kullanılan alana doğru yaklaşık 30 metre kaydırılacak. Bazı
noktalarda ise dere yatağı genişletilecek. (Yapi.Com.Tr)

11 yeni termik santralın tehdidi altındaki kentin sakinleri
kara kara düşünüyor. Halk, deniz manzaralı santrallarin
Çanakkale’yi Dilovası’na çevireceğinden
korkuyor. (Cumhuriyet)

Akkuyu, Sinop ve 3.nükleer santral projelerinde yer almak
isteyen yabancı yatırımcılar Uluslararası Nükleer Santraller
Zirvesi’nde buluşuyor. (Yapı.Com.Tr)

Akkuyu için Çağrı: “Türkiye,
Nükleer Santral Anlaşmasının
Feshini İlan Etmelidir”
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), yaptığı basın açıklaması
ile Rusya ile Türkiye arasındaki Akkuyu anlaşmasının feshini
istedi. EMO’nun Rusya ile yapılan uluslararası anlaşmanın
“fesih” konusundaki düzenlemelerini incelediği belirtilerek
kurulum ve işletme aşamasına geçilmeden anlaşmanın
feshedilmesi halinde, anlaşmanın temel düzenlemelerinin
Türkiye açısından bağlayıcı bir yönünün kalmayacağının
tespit edildiği vurgulandı. (Yeşil Gazete)

http://www.kuzeyormanlari.org/2015/12/29/cevre-muhendisleri-uyardi-istanbul-nefes-almak-istiyorsa-kuzey-ormanlarini-korumak-zorunda/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/156475/Canakkale_de_hava_kara_bulutlu.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/insaat-30-gun-icinde-durmali_141071.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/12/16/kuzey-ormanlarina-yeni-darbe-katil-projeler-icin-yeni-tas-ocaklari-kuruluyor/
http://www.yapi.com.tr/haberler/finlandiyalilar-nukleer-icin-geliyor_140948.html
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/16/akkuyu-icin-cagri-turkiye-nukleer-santral-anlasmasinin-feshini-ilan-etmelidir/
http://www.yapi.com.tr/haberler/kurbalidereye-cozum-kaydiracaklarmis_140990.html


Karadeniz’de yaylaları birbirine bağlayacak olan ‘Yeşil
Yol Projesi’ne tepkiler dinmiyor. Yöre sakinleri şimdi de
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun geçtiğimiz
günlerde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
(Kuzeyormanlari.Org)

Kırşehir’in Mucur ilçesinde 200’e yakın kuş türünün ve on
binlerce göçmen kuşlarının konaklama ve üreme alanı olan
ve 1. derece SİT alanı olan Seyfe Gölü, geçen Eylül ayında
kendisini besleyen su kaynaklarından sondajlarla bilinçsizce
su çekilmesi sonucu tamamen kurudu. (DHA- Milliyet)

‘Yeşil Yol’a Tepki: Bakanın
Ağzından Sadece ‘Para, Para,
Para’ Sözleri Çıkıyor

  Doğal Kaynaklar ve Çevre

İşte Havası En Kirli İlçeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ölçümlerine göre, Türkiye’de
en kirli hava Edirne’nin Keşan İlçesi’nde. İstanbul’un havası
genelde “iyi - orta” düzey sınıfında yer alırken, Yenibosna’nın
“sağlıksız” havası alarm veriyor. (Yapı.Com.Tr)

Kuş Cenneti Olan Seyfe Gölü Issız Bir
Çöl Artık

Ekosistem ve Foklar da Tehlikede

İzmir’in Aliağa ilçesinde 7 yeni termik santralin kurulması
planlanırken, bu tesislerin çevreye, deniz ekosistemine ve
canlılara olumsuz etkileri de yeniden tartışmaya açıldı. Çevre
Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Kınay, santrallerin
denize geri verdiği sıcak suyun ekosistemi bozduğunu belirterek,
“Yüksek miktarda soğutma amaçlı su tüketen termik santraller
kulladıkları su oranının Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre
yüzde 98’ini denizden alıyor. Santrallerde soğutma amaçlı
kullanılan su ısınıyor, işlemin sonunda bu su denize ısınmış
şekilde geri veriliyor. Foça’da koruma altına alınan Akdeniz
fokları var. Aliağa’ya çok yakın. Mevcut termik santraller deniz
ekosistemini ciddi şekilde olumsuz etkilerken 7 adet daha
kurulması planlanıyor. Bunun sonucunda diğer balıklar gibi
Akdeniz fokları da ciddi zarar görür” dedi. (Kuzeyormanlari.Org)

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya
göre, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına
yönelik olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülen
orman rehabilitasyonu, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma
faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 28 Aralık 2015
tarihinde imzalanan anlaşmayla Avrupa Yatırım
Bankasından 120 milyon avro tutarında program kredisi
temin edildi. (Yapı.Com.Tr)

Ormanların Rehabilitasyonuna
Avrupa Yatırım Bankası'ndan
Kredi

Kapalıçarşı'nın Çatısı Baz
İstasyonu Yuvası
Tarihi Kapalıçarşı’nın çatısı adeta baz istasyonu
yuvasına döndü.Tarihi eserlerde bir çivi çakılmasının
dahi Koruma Kurulu iznine tabi olurken tarihi çarşının
çatısındaki baz istasyonları şaşkınlık yarattı. (Sol Haber)

Emlak Piyasası Haberleri

Rize'de Deniz Dolgusu Üzerinde
Oturan 70 Bin Kişi Tehlikede

Rize'de deniz doldurularak kazanılan alanda inşa edilen,
konut ve işyerlerinin bulunduğu iki binanın temelindeki
demirlerin tuzlu su nedeniyle korozyona uğradığı
belirlendi. Hazırlanan raporda, deniz dolgusu üzerinde
yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı alandaki binaların yıkılma
riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi. (Magma Dergisi)

İstanbul, 1 Milyon Metrekarelik
Ofis Stokuna Sahip
Dünya metropolleri arasında önemli bir yere sahip olan
İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarını bağlayan coğrafi
konumu neticesinde bugün dünyanın dört bir yanında
hizmet veren uluslararası birçok firmanın işlerini kolaylıkla
yürütebileceği liman şehri olma özelliği taşıyor.
 (Yapı.Com.Tr)

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro
endeksi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1,
inşaat üretim endeksi de yüzde 0,7 arttı. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK), 2015 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin
"İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" verilerini açıkladı.
(Yapı.Com.Tr)

İnşaat Sektöründe Üretim Arttı

http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-1-milyon-metrekarelik-ofis-stokuna-sahip_140846.html
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http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-1-milyon-metrekarelik-ofis-stokuna-sahip_140846.html


İstanbul’da konut satışları azalırken, Ankara ve İzmir’de
satışlar çift haneli artış gösterdi. EVA Gayrimenkul
Değerleme’nin her ay gerçekleştirdiği sektör analizine göre
Türkiye genelinde konut satışları son iki yılda yüzde 11
büyüme kaydetti. Habertürk'ün haberine göre, 2015 Ekim
sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul’da
konut satışları yüzde 3 azalırken, İzmir’de yüzde 11,
Ankara’da ise yüzde 13 artış yaşandı. Rapora göre ekim ayı
itibarıyla son bir yıllık süreçte, konut kredisi kümülatif
değişimi yüzde 17 artış gösterdi. (Yapı.Com.Tr)

50 Milyon Dolar Yatırıp Van’a
AVM’yi Kurdular!

Global Yatırım Holding tarafından hayata geçirilen Van
Alışveriş Merkezi hizmete açıldı.Holdingin 50 milyon dolar
yatırım yaptığı AVM aynı zamanda Van’ın ilk AVM’si olma
özelliğini taşıyor. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş
merkezi olan Van AVM ilk gün kapılarını açtığında Vanlıların
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mağazalar ve AVM içinde yer alan
eğlence alanları ilgi odağı oldu. (Yapı.Com.Tr)

İzmir ve Ankara Konut Satışında
İstanbul'u Geçti

Konut Satışlarında Artış
Bekleniyor
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme
Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, yıl sonu itibariyle 1 milyon
250 bin ile 1 milyon 300 bin arasında konut satışı
gerçekleşeceğini belirterek, "2015'te geçen yıla göre konut
satışlarında yaklaşık yüzde 12'lik büyüme bekliyoruz" dedi.
(Yapı.Com.Tr)

TOKİ ‘Denizi’ Gördü
TOKİ, ‘yerel mimari uygulamaları’ kapsamında Çeşme’de,
yöre mimarisi ve Alaçatı taşlarını kullandığı Çeşme Sosyal
Konutları’nı hayata geçirdi. Deniz gören projede 1075 konut
yer alıyor.Başbakanlık Toplu konut İdaresi (TOKİ), piyasa
koşullarında ev sahibi olması zor olan dar ve orta gelirliler
için ‘yerel mimari uygulamaları’ kapsamında İzmir Çeşme’de
1075 konutluk İzmir Çeşme Sosyal Konutları’nı hayata
geçiriyor. İki etaptan oluşan projede yörenin yerel
mimarisinden esinlenerek, taş uygulamalara yer verildi.
(Yapı.Com.Tr)

Beşiktaş İnovasyon Merkezi Açıldı!

Sivas Belediyesi iki proje için ulusal proje yarışması düzenliyor.
Üniversite ile şehri bağlayacak "Yeni Kızılırmak Köprüsü" ve
Sivas ile Kızılırmak'ı buluşturacak "Kızılırmak Kıyısı ve Çevresi
Düzenlemesi" yarışmaları için harekete geçildi. (Arkitera)

Sivas Belediyesi'nden 2016'da 2
Ulusal Yarışma

Özel Tasarım Merdivenler
Kullanıma Açıldı

         Yerel Yönetimler

Engelsiz bir Beylikdüzü için çalışan Beylikdüzü Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü’nde yenileme
çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Marmara Mahallesi
İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Ada Mevkii’ndeki çarpık
merdivenler yeniden düzenleyen Müdürlük ekipleri, bu
civardaki çocuk oyun grupları, spor aletleri ve spor alanları
zeminlerini de düzenledi. Ortasından uygun eğimle rampa
geçirilen merdiven engelli, yaşlı ve çocuk arabası kullanan
vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği şekilde yeniden
tasarlandı ve hizmete sunuldu. (Beylikdüzü Belediyesi Web
Sitesi)

Emlak Piyasası Haberleri

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş'ta toplumsal, kültürel, ekonomik ve
çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata
geçirmek adına Beşiktaş İnovasyon Merkezi'ni hizmete soktu.
Beşiktaş Belediyesi, vatandaşın sorunlarını daha kolay çözüme
kavuşturmak ve toplum odaklı projeleri gerçekleştirmek adına
Beşiktaş İnovasyon Merkezi’ni açtı.Açılış, Beşiktaş Belediye
Başkanı Av. Murat Hazinedar ve vatandaşların yoğun katılımıyla
gerçekleşti. Ulusal Gençlik Parlamentosu ve HABİTAT ile
gerçekleştirilen İnovasyon Merkezi'nin açılışında Başkan
Hazinedar, "Beşiktaş İnovasyon Merkezi'nin geleceği yaratıcı fikirler
ışığında inşa etmek adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Beşiktaş İnovasyon Merkezi'nin amacı ise; var olan toplumsal,
kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üreterek
toplumsal yenileşme odaklı projeler gerçekleştirmek…
Bu amaçla Beşiktaş İnovasyon Merkezi, projeleri için uğraş veren
birey, grup ve kurumların bir araya geldiği bir buluşma noktası
olacak. (HaberTürk)

http://www.yapi.com.tr/haberler/toki-denizi-gordu_140917.html
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http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/41872126-baskan-hazinedar-inovasyon-merkezini-acti


Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'ne bağlı Çatalağzı Beldesi'nde
yapılması planlanan termik santrale karşı çıkan Belediye
Başkanı CHP'li Adnan Akgün, 'Çevresel Etki
Değerlendirmesi' (ÇED) toplantısının yapılacağı salona tabut
içinde omuzlarda taşınarak geldi.Toplam 1760 megavat
gücünde 3 termik santralin faaliyette olduğu Çatalağzı'nda
1300 megavatlık 4'üncü santralin yapımı sürerken, 660
megavatlık 5'inci santralin yapılmasına da onay verildi. 8 bin
nüfuslu beldede özel bir maden şirketi tarafından yapılması
planlanan 165 megavatlık 6'ncı santral için ÇED toplantısı
düzenlenmek istendi. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan
Akgün, Ulu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından
üzerine kefen giyerek tabuta girdi. 'Terör değil, madenci
değil, termik santral şehidi' yazılı Türk bayrağına sarıla tabut,
omuzlara alındı. Yaklaşık 500 kişilik grup, omuzlardaki
tabutla toplantının yapılacağı Belediye Düğün Salonu'na
yürüdü. CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Kilimli
İlçe Belediye Başkanı CHP'li Ali Arslankılıç ve Muslu
Belediye Başkanı Sebahattin Adıyaman da kalabalığa
destek verdi. (Cumhuriyet)

Belediye Başkanından Tabutlu
Termik Santral Protestosu

CHP’li Nilüfer Belediyesi, ‘LGBTİ
Dostu Kentler’ Protokolünü
İmzaladı
Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey, Sosyal
Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları
Derneği’nin (SPoD) yerel yönetimlere yönelik hazırladığı
‘LGBTİ Dostu Kentler‘ protokolünü imzaladı. Bozbey, “Her türlü
ayrımcılıktan uzak, kültürel, sosyal, cinsiyet kimliği, cinsel
yönelim, etnik ve ekonomik farklılıkların gözetildiği ve bu
farklardan kaynaklanabilecek eşitsizlikleri bertaraf edecek bir
yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Hiçbir vatandaşın kentsel
yaşam kalitesinin zarar görmediği ve belediye hizmetlerine
erişimde ayrımcılığa uğramadığı bir Nilüfer oluşturmayı ve
bunu sürdürülebilir kılmayı taahhüt ediyoruz” dedi.
(Diken.Com.Tr)

Pendik Sahil Projesi Görücüye Çıktı

Keçiörenlilerin yaşamını kolaylaştıran düzenlemelere devam eden
Keçiören Belediyesi, kent estetiğine yönelik de önemli çalışmalara
imza atıyor.Keçiören Belediyesi 2015 yılında vatandaşların
çıkmakta zorlandığı dik yokuşlu 37 sokakta toplam 1506 m
merdivenli yol imalatı gerçekleştirdi. (Keçiören  Belediyesi Web
Sitesi)

Kent Estetiğinde de Önde

Pendik Sahil Parkı Kentsel Tasarım Projesi Pendik Belediyesinin
giriş katında vatandaşlara sergilenmeye başlandı.İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek Pendik Sahil Parkı
Kentsel Tasarım Projesi, görücüye çıktı. Bütçesi onaylanan ve
önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak olan projenin maketi Pendik
Belediyesinin giriş katında vatandaşlara sergilenmeye
başlandı. (Pendik Belediyesi Web Sitesi)

Dilovası’nın Yeşil Vadi’si Artık
Siyah Vadi Oldu

Geçtiğimiz haziran ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile
Dilovası Belediyesi tarafından hizmete açılan Dilovası-
Tavşancıl Yeşil Vadi Mesire ve Park Alanı 6 ay sonra çöplük
alanına dönüştü. Vadinin içinden geçen Eynarca Deresi’nin
suyu da artık siyah akıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile
Dilovası Belediyesi tarafından ortak yapılan Dilovası-
Tavşancıl Yeşil Vadi Mesire ve Park Alanı geçtiğimiz haziran
ayında hizmete açılmıştı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski
Bakanı Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, “Dilovası bir değer
daha kazandı. Bu çevre projesi için kurumlara teşekkür
ediyorum. Doğal güzelliğiyle halkımıza hizmet edecek bu
eser hepimize hayırlı olsun” diye projeyi öve öve anlatmıştı.
Yeşil Vadi, 30 bin metrekarelik alanda yürüyüş parkurları ve
piknik alanları da olan bir alan.  (Evrensel)

Esenler'in Tarihi Projesine
YTÜ'den Destek!

Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği dünyanın en büyük
kentsel dönüşüm ve dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük
şehir parkı projesine, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim
üyeleri ve öğrencileri de katkı verecek. (Arkitera)

         Yerel Yönetimler

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/449292/Belediye_baskanindan_tabutlu_termik_santral_protestosu.html
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılına ilişkin belediye atık su
istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bin 396 belediyeden bin
309'una kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi.
Kanalizasyon şebekeleri ile toplanan 4,3 milyar metreküp atık
suyun yüzde 44,6'sı denize, yüzde 44,2'si akarsuya, yüzde 2,8'i
baraja, yüzde 2,2'si göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 5,8'i
diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.Kanalizasyon şebekesinden
deşarj edilen 4,3 milyar metreküp atık suyun 3,5 milyar metreküpü
atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Bu deşarj edilen atık suyun
yüzde 81'ine karşılık geldi. Arıtılan atık suyun yüzde 41,6'sına
gelişmiş, yüzde 33,2'sine biyolojik, yüzde 25'ine fiziksel ve yüzde
0,2'sine doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atık suyun yüzde 50,5'i
denize, yüzde 40,5'i akarsuya, yüzde 1,8'i baraja, yüzde 1,4'ü göl-
gölete, yüzde 0,2'si araziye ve yüzde 5,6'sı diğer alıcı ortamlara
aktarıldı. (Yapı.Com.Tr)

Belediyelerden 4.3 Milyar
Metreküp Atık Su

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca ve
Narlıdere metro hatlarının hazırlık süreçlerinin devam ettiğini,
2019 yılına kadar 190 kilometresi çalışır durumda, 250
kilometreye ulaşan raylı sistem yatırımına imza atacaklarını
açıkladı. Kocaoğlu, Alsancak Stadı’nın yapımı için gereken,
kentin en değerli bölgesindeki 4 bin metrekare arazinin
tahsisine hazır olduklarını da söyleyip, "Ocak ayındaki
meclisten bu kararı çıkaralım, proje çizilsin, İzmir statsız
kalmasın" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
Ege TV’de yayımlanan "Yüzyüze" programında gazeteci
Mehmet Karabel’in konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları
yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, Alsancak ve Göztepe’de sahip
oldukları değerli arazileri kentin statsız kalmaması adına
bedelsiz tahsis ettiklerini, kendi imkanlarıyla da iki yeni stat
yaptıklarını söyledi. Kente hizmet konusunda maddi kaygıları
hiçbir zaman ön plana çıkarmadıklarını kaydeden Başkan
Kocaoğlu şunları söyledi: "Stadın orada yapılmasına karşı
olmak, karar verildikten sonra bunun yanlışlığını söylemek
başka bir şey, yeri vermek, bunu pazarlığa dökmemek, paraya
dönüştürmemek farklı bir şey. Biz İzmir’in en kıymetli yerindeki
1400 metrekare yerimizi götürüp seve seve verdik. ’Göztepe
Stadı yapılsın’ dedik. Aynı şekilde İzmir’in en kıymetli
bölgesinde, Alsancak Stadı’ndaki 4 dönüm yerimizi de hiç para
pul konuşmadan ’stadın yapılması için veriyoruz’ dedik.
Arazinin tahsisinden önce Alsancak Stadı’nın projesini görmek
istedik. Ancak proje çiziminin tahsisin ardından yapılacağı
yanıtını aldık. Biz Ocak ayındaki meclisten bu kararı çıkaralım,
tahsisi yapalım, projeleri de çizin, dedik. Yani iş görülsün, İzmir
statsız kalmasın."  (Yapı.Com.Tr)

İzmir'in Raylı Sistem Planı Açıklandıİzmir'de Bisikletli Otobüs Dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü,
otobüslerin önüne takılan bir düzenek sayesinde, bisiklet
sürücülerini de toplu ulaşıma katmayı hedefliyor.
(Yapı.Com.Tr)

Yeni Kent Krizine Kısmi Çözüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılında İzmir’in Turan-
Alsancak arası kıyı kesimini kapsayan Yeni Kent Merkezi’nin
1/5000’lik planı notlarında yer alan "Turizm ve ticaret" ile
"Turizm, ticaret ve kültür" tanımlarında yaptığı değişiklikleri
İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 30 Eylül tarihle kararıyla iptal
edildi. 2013 yılında yapılan değişiklikte "Turizm, ticaret ve
kültür" plan notuna "yüksek nitelikli konut", "recidence"
eklendi."Turizm ve ticaret" plan notunda varolan üçte bir
oranında recidence koşulu korundu. Turizm-ticaret tanımında
malikleri aynı olan ve bir bütünlük oluşturan imar adası ve
parsellerinde yapılaşma koşulları ve kullanım kararı oranları
değişmemek kaydıyla kullanımlar arası transfer yapılabilmesi,
bir parselde birden fazla kullanımın yeralmasının önü açıldı.
Böylece, örneğin çok katlı mağaza olan bir parselin, turizm
kullanımlı başka bir parselle değiştirilmesi sağlandı. Yeni
Kent Merkezi’ndeki üçte bir olarak belirlenen turizm koşulu
ise yüzde 15’e düşürüldü. Konut kullanımlarının üçte bir
oranından fazla olamayacağı maddesi korunurken, parseller
arası kullanım transferi olanağı sağlandı. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul’da "Zeminüstü Cami",
"Zeminaltı Otopark" Dönemi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir planlama terimi
icat etti: Zeminüstü cami. Okmeydanı’nda yapılan yeni plana
giren terimin nedeni zeminaltına yapılacak otoparkı
açıklayabilmek. Hastanelerin ortasında kalan Maliye’ye ait
arazinin üstünde cami yükselirken altında otopark işletilecek. 
(Yapı.Com.Tr)

         Yerel Yönetimler
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Galatasaray Üniversitesi'nin
Tarihi Binası Üç Yıldır
Restorasyon Bekliyor

Galatasaray Üniversitesi’nin 142 yıllık tarihi binası, 22 Ocak
2013’te çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Binanın restorasyonu yaklaşık üç yıldır bekliyor. Birinci
derece kültür varlığı statüsündeki binanın restorasyonu için
3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan
onaylı proje çıkması gerekiyor. Ancak hazırlanan projeler
kurulca onaylanmadı. Kurul ve mimar arasındaki görüş
ayrılıkları süreci daha da belirsiz hale getirdi.
 (Yapı.Com.Tr)

1,5 yıl önce Basmane bölgesinde kurulan ve çeşitli etkinliklerle
bölgeyi çekim alanı getirmeyi hedefleyen İzmir Tarih Tasarım
Atölyesi, 2015'in Şubat ayında, bölgedeki çocuklara,
yaşadıkları çevreyi benimsetmek, aidiyet hislerini güçlendirmek
ve oyun alanları yaratabilmek amacıyla katılımla yürüyecek bir
program kurgulamayı düşünüyor ve KA- Katılım Atölyeleri
olarak bizi davet ediyor. İlk görüşmelerimizin sonucunda,
eğlenceli bir tarih eğitim programı ile başlamaya, sonrasında
ise birlikte tasarımla oyun alanları düzenlemeye ve birlikte
uygulamaya karar veriyoruz. (Arkitera)

İzmir'de Katılımlı Mimarlık Deneyi:
Agora Benim Parkım Projesi

             Kent, Tasarım ve Planlama

İmarda Büyük Değişimler Geliyor
Hükümet, seçimlerde gündeme getirdiği Yerel Yönetim
Reform Paketi’nin ana unsurlarını belirledi.İmar değişiklikleri
ile sağlanan rant kontrol edilecek. Belediyeler, imar
değişikliklerini vatandaşa önceden haber verecek.
Değişiklikler, dev panolara asılarak duyurulacak. Parka bakan
ev satın alıp, belediyenin yaptığı imar değişiklikleriyle önüne
dev binalar dikilen kişilere, itiraz ve dava açma hakkı
getirilecek. (Yapı.Com.Tr)

Bisikletli Ulaşım İmkanları Masaya
Yatırıldı

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 18 Aralık 2015 Cuma günü
İETT’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Transist kapsamında
“Bisikletli Ulaşım Planlaması Çalıştayı” ile 9 farklı şehirden 22
yerel ve merkezi yönetim temsilcisini bir araya getirdi. İstanbul,
İzmir, Ankara gibi üç büyük şehirden de temsilcinin yer aldığı
çalıştayda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3 Kasım 2015’te
bisikletli ulaşım hakkında yürürlüğe koyduğu yönetmelik ele
alınırken güvenli bisiklet yolu planlamasında bütüncül yaklaşımın
gerekliliği ile bisiklet kültürü eksikliğinin altı çizildi. Bisikletli
Ulaşım Planlaması Çalıştayı’nın ilk kısmı Ulaşım Art’ın kurucusu
Erhan Öncü, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Projeler
Koordinatörü Pınar Köse , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
Mustafa Tekin, Trakya Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama
ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Karaman  ve WRI
Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Şehir Plancısı Merve Akı’nın
yaptığı sunumlar ile başladı. (Yapı.Com.Tr)

Alternatif Kentleşme Pratikleri
Küçükarmutlu'da Sorgulandı
İstanbul'da gecekondu tipolojisi korunmuş bir mahalle olan
Küçük Armutlu Mahallesi için fikir yarışmasına katılan mimarlar,
burada yaşayan halkla birlikte projelerini ilerlettiler. Rantın en
yüksek olduğu Boğaziçi'nde hala barınma ihtiyaçları süren
Küçük Armutlu Mahallesi sakinleri, 20 Aralık Pazar günü Pir
Sultan Abdal Derneği Cem Evi şantiyesinde düzenlenen
kolokyumda sunulan projeleri inceledi. Alternatif kentleşme
pratiklerini sorgulamayı amaçlayan fikir projelerinin ortak derdi
dışarıdan biri gibi değil mahalleden biri gibi düşünmek,
beraber karar vermek, beraber çalışmak oldu. Yarışmanın
amacı, yüksek toplumsal değer ve kentsel-mimari potansiyeller
barındıran bu mahallenin, rantsız, yıkımsız, mevcut sosyal
bütünlük (mahalle kültürü) bozulmadan ve kendiliğinden bir
dönüşümün olanaklılığını kanıtlayan örnek bir "Yerinde ve
Yerlisiyle İyileştirme Projesi" ortaya koymaktı. Mimar Meclisi,
sadece Küçük Armutlu için değil tüm yoksul mahalleler için bu
çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. (Arkitera)

Gülsuyu ve Gülensu Koalisyonla Dönüşüyor!
Adı uyuşturucu çeteleri ve 'terör' operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Maltepe'nin Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri dönüşüme
giriyor. 40 yıldır yapılamadığı için kangren haline gelen imar planları Maltepe Belediye Meclisi'nde CHP ve AKP'li üyelerin oylarıyla
kabul edildi. Yaklaşık 35 bin kişiyi ve 7 bin binayı ilgilendiren 'yerinde dönüşüm modeli'nin CHP'nin diğer belediyelerine de örnek
olması bekleniyor. Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri İstanbul’un ilk gecekondu bölgelerinden biri. Gülsuyu mahallesi son olarak
Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesiyle çokça tartışılmıştı.  Maltepe Belediyesi buradaki sağlıksız yapıları dönüştürmek için harekete
geçti. Yerinde dönüşüm çalışmaları için iki mahallede bilgilendirme ofisleri açıldı. 20 ay boyunca mahalle sakinleri, mahalle halkının
kurduğu dernekler ve diğer sivil toplum örgütleriyle 25’den fazla toplantı gerçekleştirildi ve sonunda herkesin ortak noktada
buluştuğu bir plan çıktı ortaya. Planlar işler ve süreç tamamlanırsa Gülsuyu ve Gülensu mahallerindeki dönüşümün CHP’li diğer
belediyelere de örnek uygulama olarak gösterileceği belirtiliyor. (Radikal - Ercan Sarıkaya)
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Koruma Kurulu, Üsküdar'da bulunan 1. derece sit alanı
olan Validebağ Korusu'nda bulunan kaçak yapıların
belediyece yıkılmasını ve Öğretmenevi önünde bulunan
mermerlerin kaldırılmasını istedi. Üsküdar'da içerisine
izcievi yapılması ve buna karşı başlatılan nöbetle tekrar
gündeme gelen Validebağ Korusu ile ilgili Koruma Kurulu
önemli kararlara imza attı. Kurul, Koru'da bulunan kaçak
yapılara ilişkin belediyece işlem yapılmasını isterken,
ağaçların köklerine zarar veren mermerlerin kaldırılmasını
talep etti. (İleri Haber)

Kuşdili Çayırı Yeniden Yeşerecek:
AVM ve Otopark Değil, Yeşil Alan
Olacak 

Koruma Kurulu'ndan 'Validebağ
Korusu' Kararı

Kadıköy’ün, İstanbul’un ve
Marmara Denizi’nin En Önemli
İhtiyacı Biyolojik Arıtma Tesisidir

Karadeniz'de yaylaları birbirine bağlayaca olan 'Yeşil Yol
Projesi'ne tepkiler dinmiyor. Yöre sakinleri şimdi de Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı
açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Eroğlu, Yeşil Yol’a karşı
çıkanları ‘devlet arazisine kaçak ev, pansiyon’ yapan kimseler
olarak itham etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Fırtına
İnisiyatifi, idarenin bu tavrının; ‘yöre insanını Fırtına’dan,
Kaçkarlar'daki yaylalarından, meralarından sürme çabası’
olduğunu söyledi.  (Yapı.Com.Tr)

Kadıköy’deki tarihi Kuşdili Çayırı’na yapılması planlanan
Alışveriş Merkezi (AVM) ve otopark planına iptal kararı çıktı.
İstanbul 1. İdare Mahkemesi alanın yapılaşmaya açılması yerine,
'çayır özelliği koşullarında yeşil alan’ olarak kullanılması
gerektiğinin altını çizdi. Kadıköy Belediyesi, Kuşdili Çayırı’na
Alışveriş Merkezi(AVM) ve otopark yapılmasının önünü açan
1/bin ölçekli Uygulama Amaçlı İmar Planı ve 1/5 bin ölçekli
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının iptalini yargıya taşımış,
Kadıköy’de vatandaşların toplanma ve dinlenme ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bir alan yerine Kuşdili Çayırı’nda yapılaşmayı
öngören planların iptalini talep etmişti. (Hürriyet)

         Yerel Mücadeleler

Kentin kaldıracağı kapasiteyi dikkate almadan, teknik alt yapı
hizmetlerini geliştirip iyileştirmeden kent nüfusunu arttıracak
projelere izin veren kamu kurumları kent suçu işliyor. Kentsel
dönüşüm projeleri sonucu daha da plansız ve düzensiz
yapılaşan İstanbul, sadece kendi bulunduğu bölgeye zarar
vermiyor, Marmara Denizi’nin yok olmasına da neden oluyor.    
(KuzeyOrmanlari.Org)

Rizelinin inadı inat: Köylüler, Dokuz
Yıllık HES Mücadelesini Kazandı

'Yeşil Yol'a Tepkiler Sürüyor

Rize’de Çataldere köyü sakinlerinin hidroelektrik santrali
(HES) projesine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesi dokuz yıl
sonra lehte sonuçlandı.   (Diken.Com.Tr)

Artvinliler Karadeniz’in Talanına
Karşı TBMM Önünde

Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği, özelde Artvin genelde
ise Karadeniz Bölgesi’nin rant uğruna talan edilmesine ve
yağmalanmasına ilişkin TBMM Dikmen kapısı önünde basın
açıklaması gerçekleştirdi. “Artvin’i yok ettirmeyeceğiz”
pankartı ile “Maden yapma boşuna yıkacağız başına”, “Yeşil
yola dur de” dövizlerinin taşındığı alanda açıklamayı yapan
dernek yöneticisi Sabriye Tuncay; Karadeniz Bölgesi’nin,
rant uğruna yağmalandığını belirtti. (KuzeyOrmanlari.Org)

Hasankeyf’i AİHM Kurtaracak
Yapılacak baraj sonrası sular altında kalacak Hasankeyf ile
ilgili AİHM’de açılan davada önemli bir karar çıktı. Yapılacak
baraj sonrası sular altında kalacak Hasankeyf ile ilgili
AİHM’de açılan davada önemli bir karar çıktı. Davayı
açanlardan avukat Murat Cano, “İç hukuktaki gelişmeler,
Hasankeyf’i kurtarmaya yetmedi. (GazeteVatan)
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Hatay’ın Samandağı ilçesinde Musa Dağı’ndan inip
Teknepınarı (Batı Ayaz), Yaylıca, Fidan ve Uzunbağ
(Üç Rıdvan) mahallelerinden geçerek Asi Nehri’ne
ulaşan Büyükkaraçay Nehri kuruma riski ile karşı
karşıya. Bölge halkı, doğal kaynakların sermayeye
peşkeş çekilmesine tepkili. (Gaia Dergi)

Samandağlı Çiftçilerin Hayat
Kaynağı Büyükkaraçay Nehri
Kuruyor!

İzmir’in Aliağa ilçesi, Nemrut Sanayi Bölgesi’ndeki demir çelik
işletmelerinden ve İzdemir Termik Santrali’nin faaliyette olan
birinci ünitesinden çıkan cüruflarla toza, küle, dumana
boğulan Aliağa ve Foça’da yıllardır süren hukuk
mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. Denizi, zeytin
ağaçları, Akdeniz fokları, doğası, antik çağlardan günümüze
uzanan kalıntıları ile İzmir’in göz bebeği Foça ile Aliağa
arasında kalan Ilıpınar, Kozbeyli, Horozgediği köylerinin
çevirdiği alanda Gölyazı mevkii olarak bilinen vadide yıllardır
depolanan milyonlarca ton cürufa, hukuk dur dedi.  (Güneş
Değirmenci - Yeşil Gazete)

Çanakkale’nin Biga Yarımadası’na kurulması gündemde
olan ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleri devam
eden termik santrallerin yerlerinin doğru tespit edilmediği öne
sürülüyor. Çevre konusunda önde gelen araştırma ekipleri ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri “Enerjiye ihtiyaç olabilir
ancak santrallerin yer seçimi yanlış” diyorlar. (Yurt Gazetesi)

Çeşme RES Kuşatmasında:
‘Yaşam Alanlarımızda Santral
İstemiyoruz’
İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’yi çevreleyen tüm tepelerin, rüzgar
enerji santralleri (RES) türbinleriyle dolacak olması, bölge
sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yaşam alanlarında RES
istemediklerini dile getiren Çeşme Turizm ve Tanıtım Derneği
Başkan Yardımcısı Hüseyin Boyacı, “RES’ler, insanlarımızda
rüzgar sendromu gibi sağlık sorunları yaratmasının yanı sıra,
yüksek gerilim hatlarıyla da ilçe tehlike yaşayacak”
dedi.  (Diken.Com.Tr)

Karaot Tohum Derneği’nin Yerli
Tohumu Yaşatma Mücadelesi

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.
(Yeşil Gazete)

Kadınların Azmi Yerel Tohumları
Yok Olmaktan Kurtardı

Yerel tohumların satışına kanunen yasak getirilince atalık
tohumların yok olmasını önlemek için 3 yıl önce harekete
geçen Fethiyeli kadınlar, köy köy dolaşarak topladıkları
tohumları üreticilere dağıtarak üretim yapılmasını sağladı.
Yerel tohumlardan üretilen ürünleri köylüler adına satışını
yapan kadın gönüllüler, 19 Aralık'ta Fethiye'de
gerçekleşecek şenlikte sahneleyecekleri tiyatro oyunuyla
yerel tohumların direnişini anlatacaklar. (Magma Dergisi)

Foça ve Aliağa’daki “Cüruf
Dağları”na yürütmeyi durdurma

Biga Yarımadası’na Ölüm Yağacak

Su Kuşlarının Nesli Tehlikede

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, ‘Kış Ortası Su Kuşu Sayımı’ eğitiminde
yaptığı konuşmada, bir çok su kuşunun neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. OMÜ Ornitoloji (Kuş bilimi) Araştırma Merkezi ve
OMÜ Kuş Gözlem Topluluğu’nun öncülüğünde organize edilen ‘Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Eğitimi’ yapıldı. Kızılırmak Deltası’nda
gerçekleştirilecek ‘Kış Ortası Su Kuşu Sayımı’ için hazırlık niteliğinde olan eğitime Ornitoloji Merkezi Yönetim Kurulu’ndan Yrd.
Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, yüksek lisans öğrencisi Ömral Ünsal Özkoç, kuş gözlemcisi Nizamettin Yavuz, OMÜ Kuş Gözlem
Topluluğu üyeleri ve öğrenciler katıldı. Genel Kış Ortası Su Kuşu Sayımı teknikleri ve su kuşu tanımlama alt başlıklarıyla verilen
eğitimde Yrd. Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, metot, standart yöntemler ve sonuçların değerlendirilmesi hakkında bilgiler
aktardı. (Yeşil Gazete)

         Yerel Mücadeleler

http://www.magmadergisi.com/direndoga/kadinlarin-azmi-yerel-tohumlari-yok-olmaktan-kurtardi
http://www.yurtgazetesi.com.tr/yasam/biga-yarimadasi-na-olum-yagacak-h101073.html
https://gaiadergi.com/samandagli-ciftcilerin-hayat-kaynagi-buyukkaracay-nehri-kuruyor/
http://www.kuzeyormanlari.org/2015/12/28/su-kuslarinin-nesli-tehlikede/
http://www.diken.com.tr/cesme-res-kusatmasinda-yasam-alanlarimizda-santral-istemiyoruz/
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/23/karaot-tohum-derneginin-yerli-tohumu-yasatma-mucadelesi/
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/22/foca-ve-aliagadaki-curuf-daglarina-yurutmeyi-durdurma/


Dünyanın pek çok kentinde başarıyla uygulanan bisiklet
paylaşım projelerinin bir yenisi şimdilerde ODTÜ öğrencileri
tarafından başlatılmaya çalışılıyor.ODTÜ öğrencilerinin
Change.org üzerinden başlattığı kampanyanın muhattabı
ODTÜ yönetimi. Projenin başarıya ulaşması durumunda,
kampüs içi ulaşımda kolaylık ve sürdürülebilirlik sağlanması
hedefleniyor. “Campus Bike Sharing” ismiyle başlatılan
projede, öğrenciler 5 adet güneş enerjili bisiklet istasyonu
kurmayı hedefliyor. Her bir istasyonda 15 bisiklet için yer
bulunacak projenin ilk hedefi 50 adet bisiklet. Bu sayede
öğrenciler otostop çekmek ya da otobüs kullanmak zorunda
kalmayacaklar. (KuzeyOrmanlari.Org)

ODTÜ Öğrencilerinden Kampüste
Bisiklet Paylaşım Projesi

Öğrenciler, Güneş Enerjisi ile Cep
Telefonlarını Şarj Ediyor
Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda
kurulan yenilenebilir enerji ünitesi sayesinde
öğrenciler cep telefonlarını güneş enerjisi ile şarj
ediyor. (CHA)

          Kent ve Yaşam

Kadıköy Tüketim Kooperatifi’nin
“Kış Paketi” Siparişlerinizi Bekliyor

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kooperatif çalışmaları devam
eden Kadıköy Tüketim Kooperatifi Girişimi’nin 4. Sipariş
Paketi çalışmaları başladı. 2015 Mart ayından itibaren
“sipariş paketi” biçiminde çalışmalar yapan ve daha önce 3
farklı sipariş paketi hazırlayan girişim, 4. sipariş paketiyle
birlikte çalışmalarına devam ediyor.  (Yeşil Gazete)

Yeşilin Savaşçıları’nın Projesi, “Yeşil
Hayattır”
Dr. Hayal Köksal koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 12.
Bilişimci Martılar Projesi kapsamında İstanbul Hacı Sabancı
Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Kübra Karahanoğlu ve
İngilizce Öğretmeni Nurcan Keskin liderliğinde öğrenciler Ömer
Yavuz Ekşioğlu, Mustafa Eren Halil, Mert Eren Çamurali, Tuğçe
Bayram, Metehan Mirza Baytöre, Fatmanur Şeker ve Eylül
Nihan Kamun‘dan oluşan ‘Yeşilin Savaşçıları’ tarafından
yürütülen “Yeşil Hayattır” projesi, uluslararası alanda en iyi 2.
lise projesi seçildi.  (Yeşil Gazete)

Kuzey Ormanları Savunması,
İstanbul Köyleri Forumu’na
Çağırıyor

Yeniköy’ün bostanlarını, Ağaçlı’nın kumullarını, Gümüşdere’nin
seralarını, Karaburun’un balıkçılarını duydunuz mu?
Gitmeseniz de gelmeseniz de orada bir köy var. 3. köprü, 3.
havalimanı projeleri ve Kuzey Ormanları’nın talana açılması
sebebiyle bostanlarını, seralarını, köyünü kaybetme ihtimali
olan köylüler var.Buna rağmen, köylerde köyünü, toprağını,
yaşamını savunanlar var.Kuzey köylerindeki yaşam
savunucuları, ilk defa “KOS -İstanbul Köyleri Forumu” için
biraraya geliyor. (KuzeyOrmanlari.Org)

Haliç Dayanışması'ndan 2016
Venedik Bienali Türkiye Pavyonu
Tasarımcılarına Çağrı
Haliç Dayanışması, kent hakkı mücadelesinde görev alan
gönüllü bir sivil örgütlenme olması sıfatıyla, Teğet
Mimarlık'tan Bienal ve Haliç Port projelerine dair bilgi
istedi. (Arkitera)

Yedikule Bostancıları Barakaları
Kalkmasın İstiyor
Yedikule Bostanları’nda imar planı tadilatına ilişkin adım
atılmazken bostancıların barakalarının kaldırılması gündemde.
Bostancılar yemek ve soğuktan korunmak için kullandıkları
barakaların kalkmasını istemiyor.Yedikule Bostanları’ndaki
bostancılar barakalarının kaldırılması tehlikesiyle karşı karşıya.
Bu sabah gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri
kaldırıma koydukları üç satış tezgahını kaldırdı. (Yapı.Com.Tr)
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İETT, Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri kapsamında Uluslararası
Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı’nın sekizincisini
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde  İstanbul
Kongre Merkezi’nde düzenliyor.Bu yıl hem sempozyum hem
de fuar organizasyonu ilkleri yaşatacak. Daha önce 5 nostaljik
otobüsü İstanbullularla buluşturan İETT nostaljik otobüslere bir
yenisini daha ekleyecek. Yeni nostaljik otobüsün yanı sıra bu
yıl bir ilki gerçekleştirerek tematik otobüsler üreten İETT, ilk
tematik otobüslerini 8’inci Uluslararası Ulaşım Teknolojileri
Sempozyum ve Fuarı’nda görücüye çıkaracak.  (Yapı.Com.Tr)

İETT’de Bir İlk: Tematik Otobüsler
Geliyor

          Kent ve Yaşam

İstanbul Okurken: Otobüs
Yolculuğunuz Kaç Sayfa Sürüyor?

Bu yıl müze ve ören yerlerini ziyaret eden sayısında
büyük düşüş yaşanmasına rağmen 2016 fiyatlarında
yüzde 400’e varan zamlar tepki çekti. Efes, Topkapı
Sarayı, Ayasofya Müzesi giriş fiyatları 30 TL’den 40 TL’ye,
Olympos ve Side ören yerleri ziyaret ücreti 5 TL’den 20
TL’ye yükseltildi.  (Hürriyet)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye
göre, 2009-2014 dönemindeki toplam göç rakamı, 12 milyon
313 bin 628 olarak belirlendi.Türkiye'de 2009-2014 döneminde
12 milyon 313 bin 628 kişi, yaşadığı yerden başka bir şehre
taşındı. En fazla net göçü, İstanbul aldı, en fazla göç veren şehir
ise Van oldu. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul'a Göçen de, İstanbul'dan
Kaçan da Çok!

Roboskî Müzesi Derneği tarafından 2014'te düzenlenen ve
Ozan Öztepe, Derya Ekim Öztepe ekibinin projesinin
seçildiği Roboski Müzesi ve Anma Yeri Projesi
Yarışması'nın ardından süreç devam ediyor ancak kesin
tarihler şu an için belirsiz.  (Burcu Bilgiç - Arkitera)

Deloitte’un raporuna göre, sürücüsüz ve paylaşılan araçlarla
yapılan birim ulaşım maliyeti, sürücülü ve bireysel sahipliğe
dayalı araçlarla yapılan ulaşım maliyetine oranla neredeyse
yüzde 70 daha az olacak.
 (Yapı.Com.Tr)

Araç Paylaşım Yöntemiyle Ulaşım
Maliyeti Yüzde 70 Azalabilir

İstanbul denince akla gelenlerden biri, şüphesiz ve ne yazık
ki, dert dolu trafiği. İstanbul’da kiminin günde iki-iki buçuk saati
trafikte geçiyor. Bazıları vakit geçirmek için müzik dinliyor,
bazıları oyun oynuyor, bazıları ise kitap okuyor. İstanbul’da bir
otobüs veya metrobüs yolculuğu süresi İETT verilerine göre
yaklaşık 32 dakika. İşine, okuluna tek vasıta ile ulaşanlar için
bu süre cazip gelse de İstanbulluların çoğunluğu için böyle bir
durumdan pek söz edilemiyor. Başka bir araştırmaya göre ise
İstanbul’da yaşayanlar günlerinin yaklaşık 100 dakikasını
yolda geçiriyor. Bu da günde en az 30 sayfa okunabileceği
anlamına geliyor.  (Gaia Dergi)

Kültür Bakanlığı'ndan Müze
Ücretlerine Astronomik Zam

Roboski Müzesi Süreci Ne Noktada? Tahir Elçi adı Diyarbakır’ın Kent
Ormanında Yaşayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kayapınar ilçesi
sınırlarında bulunan Kent Ormanı’nın ismini oybirliğiyle “Tahir
Elçi Kent Ormanı”; Yenişehir ilçesi sınırlarında bulunan
İstasyon Caddesi’nin ismini ise oyçokluğuyla “5 Haziran Direniş
Meydanı” olarak değiştirdi.Kent Ormanı’nın isminin “Tahir Elçi
Kent Ormanı” olarak değiştirilmesi ve tescil edilmesine ilişkin
talebi görüşen Meclis, Tahir Elçi Kent Ormanı ismini 5393 sayılı
Yasa’nın 81. Maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliği’nin 13. Maddesi’nin b bendine göre oyladı. 65
üyenin katılımıyla yapılan oylamada, mevcudun oybirliğiyle,
Kent Ormanı’nın ismi Tahir Elçi Kent Ormanı olarak değiştirildi
ve kesinleşti.  (Yeşil Gazete)

Türkiye’de bir ilk: Çamlıhemşin’deki
Köye Lazca İsmi İade Edildi
Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde yer alan Murat Köyü’nün ismi,
Lazca eski ismi Komilo ile değiştirildi. Türkiye’de ilk defa bir köye
Lazca ismi iade edilmiş oldu. Murat Köyü sakinleri tarafından
köyün isminin değişmesi için İçişleri Bakanlığı’na yapılan başvuru
onaylandı. Köyün ismi Lazca eski ismi olan Komilo ile değiştirildi.
Komilo Lazca’da “tanrıça” anlamına geliyor.  (Gaia Dergi)

http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbula-gocen-de-istanbuldan-kacan-da-cok_140830.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/arac-paylasim-yontemiyle-ulasim-maliyeti-yuzde-70-azalabilir_140897.html
https://yesilgazete.org/blog/2015/12/25/tahir-elci-adi-diyarbakirin-kent-ormaninda-yasayacak/
http://www.yapi.com.tr/haberler/iettde-bir-ilk-tematik-otobusler-geliyor_140838.html
http://www.arkitera.com/haber/26036/roboski-muzesi-sureci-ne-noktada
https://gaiadergi.com/istanbul-okurken-otobus-yolculugunuz-kac-sayfa-suruyor/
https://gaiadergi.com/turkiyede-bir-ilk-camlihemsindeki-koye-lazca-ismi-iade-edildi/
http://www.hurriyet.com.tr/kultur-bakanligindan-muze-ucretlerine-astronomik-zam-40030501



