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     Dünyadan Haberler

Ulaştırma altyapı şirketi olan Colas, INES (Fransa Ulusal Güneş Enerjisi
Enstitüsü) ve  Fransa Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı tarafından yapılan
işbirliği ile Fransa'da beş yıl içinde bin kilometrelik güneş enerjili yol
yapılacak. Bu güneş enerjili kara yolları projesini diğer güneş enerjili kara
yolları projelerinden ayıran başlıca fark;  Colas’ Wattway sisteminin yolu
yeniden yapmayı veya yol yüzeylerini sökmeyi gerektirmemesi, onun yerine
var olan asfaltın üstüne yapıştırılmak üzere tasarlanmış olması. Wattway
sistemleri aynı zamanda “direnç ve lastik kavramasını sağlayan”
materyallerden oluşuyor ve yalnızca 7 mm kalınlığında olmasıyla diğer
tasarımlardan ayrılıyor. Colas’a göre, materyal devamlı trafiğe, hatta ağır
vasıtalara dayanacak kadar sağlam. Wattway panellerinin 20 metrekaresinin
Fransa’daki ortalama bir evin elektriğini sağlayabileceği, 1 kilometrelik panel
döşemesinin ise 5000 kişilik bir şehrin kullanacağı elektriği karşılayabileceği
söyleniyor. (Yeşil Gazete)

Fransa’da 1000 km’lik Güneş Panelli
Karayolu Planı

Singapur Tüm Ülkeye Yayılan Bir
Doğrusal Park Yapmayı Planlıyor

Vietnam Kömürden Vazgeçiyor

Vietnam başbakanı, ülkede kömür santrali inşaatını durduracaklarını ve
elektrik ağına güç sağlamak için doğal gaz ve yenilenebilir enerji
kaynakları arayacaklarını söyledi. Hükümet sitesinde yaptığı
açıklamada Başbakan Nguyen Tan Dung, yeni enerji planlarının
kesinlikle çevrenin korunması ve emisyonların azaltılması için
uluslararası taahhütlere uyması gerektiğini belirtti. Dung, hükümetin
aynı zamanda tüm kömür yakıtlı santrallerin kalkınma planlarını gözden
geçireceğini söyledi. Bu duyurunun, 2015 yılında açıklanan ve kömür
payının toplam enerji kullanımındaki artışının 2030 yılında % 36’dan
%56’ya çıkacağını öngören enerji planlarıyla çeliştiği görülüyor. Yeşil
gruplar, çıkan bu haberler karşısında ihtiyatlı davranıyor.
Hanoi merkezli STK, Green-ID’ den Nguyen Thi Khanh başbakana
planlarını iletmek ve başbakanın söylemini desteklemek için kısa bir
ziyarette bulundu. “Eğer başbakan kömürden uzak durma konusunda
kararlıysa, hükümetin önerilen kömür santrallerini yeniden kapsamlı
olarak değerlendireceğini umuyoruz.” dedi. Buna ek olarak, tüm mevcut
ve yeni kömür santrallerin uluslararası uygulamalar doğrultusunda kirlilik
kontrolleri ve yüksek verimlilik standartları ile donatılmış olması
gerektiğini belirtti. (Yeşil Gazete)

Güney Kore'nin 2006 yılında geliştirdiği ilk manyetik raylı treni, dün
başkent Seul'un Incheon Havalimanı ve Yongyu İstasyonu arasında
çalışmaya başladı. Demiryoluna verilen elektrik akımı sayesinde
raylara değmeden hareket eden tren, birbirini iten mıknatıslar
yardımıyla rayların 8 milimetre kadar üstünde ilerleyerek geleneksel
trenlere göre daha gürültüsüz ve sarsıntısız yolculuk imkanı
sunuyor. Güney Kore'nin makinist olmadan seyahat edebilen ilk
maglev treni, 230 yolcu kapasitesine sahip ve Uluslararası İncheon
Havalimanı ile Yongyu İstasyonu arasındaki 6,1 kilometrelik
güzergahta hizmet veriyor. Dünyanın ilk maglev treni Japonya'nın
Nagoya kentinde 2005 yılında hizmete girmiş ve 603 kilometre hıza
ulaşarak bu alandaki kırılması güç bir rekora imza atmıştı. (Yapı)

Güney Kore'nin İlk Manyetik Raylı
Treni Hizmete Girdi

Tüm ülkeyi kapsayan bir yaya ve bisiklet yolu hayal edin. Küçük bir
şehir devleti olan Singapur için planlanan doğrusal park ülkenin
kuzeyinden güneyine 24 km boyunca uzanacak şekilde tasarlanıyor.
New York'taki terk edilmiş tren raylarını bir yaya cennetine dönüştüren
ünlü High Line Park'tan esinlenen proje ile Singapur, Keretapi Tanah
Melayu demiryolunu benzer bir dönüşüme hazırlıyor. Singapur'daki
versiyonda, yol yakınında kamp seçeneği olması gibi bazı özgün
unsurlar yer alması, aynı zamanda yaban hayatın ve tarihi binaların
korunması da hedefleniyor. 64 proje arasından seçilen tasarım, Tierra
Tasarım ve Arup Singapur işbirliğinde Tokyo merkezli mimarlık firması
Nikken Sekkei tarafından hazırlandı. İnteraktif ve çekici bir kamusal
alan yaratarak Singapur, daha bir canlı topluluk oluşturmayı, yerel
ekonomiyi canlandırmayı ve yurttaşları daha sağlıklı ve daha
sürdürülebilir gezintiler yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. (CityFix)

https://yesilgazete.org/blog/2016/02/03/vietnam-komurden-vazgeciyor/
https://yesilgazete.org/blog/2016/02/04/fransada-1000-kmlik-gunes-panelli-kara-yolu-plani/
http://www.yapi.com.tr/haberler/ilk-manyetik-rayli-tren-hizmete-girdi_142908.html
http://thecityfix.com/blog/friday-fun-singapore-new-high-line-transforms-abandoned-railway-green-space-ryan-winstead/


      Dünyadan Haberler

Son yıllarda yaşanan hava kirliliği dolayısıyla, Milano şehrinde, birçok
uygulama hayata geçirildi. Tarihi şehir merkezinin araç trafiğine
kapatılması, haftanın belirli günlerinde plaka numarası tek rakamlardan
oluşan araçlara diğer günlerde çift rakamlı araçlara trafiğe çıkma yasağı
uygulanması, şehrin belirli bölgelerine dizel motorlu araçların girişinin
yasaklanması bu uygulamaların başında geliyordu. Tüm bu
uygulamalara rağmen kirliliğin önüne geçilememesi üzerine halkın
bisiklet kullanımını artırma çalışmaları başlatıldı. Milano Belediyesi, şehir
merkezindeki işyerlerine özel otomobil yerine bisikletle gelenlere para
yardımı yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre işyerine dek kat edilecek
kilometre başına 25 sent verileceği kaydedildi. Ay sonunda yürürlüğe
girmesi beklenen uygulamanın günlük trafik denetimleri ve cezaların
artırıldığı şu günlerde ilgiyle karşılanması bekleniyor. (Kadıköy Akademi)

Venezuela'da Gıda Devrimi Yaşanıyor

Plastik Şişeler Kullanılarak Yapılan
Eko Hostel

Topraklarının büyük bir kısmı hiç el değmemiş, dünyanın en izole
ülkelerinden biri Bolivya’da, tam da göl kenarında konumlanmış doğa
dostu bir hostel var. Bu hostel bildiklerinizden biraz farklı, çünkü plastik
kullanılarak yapılmış bir “eko-hostel”. Hermana Libertad, kendi inşa ettiği ve
gezginlerin her zaman uğrayıp sadece 2,5 dolara geceyi geçirebilecekleri
bu eko-hostel’e “Kasa cultural Sol y Luna” (Güneş ve Ay Kültür Evi) adını
vermiş. Deneysel tasarlanmış bu hostel, Güney Amerika yerlilerinin yaşam
kültürünü yansıtıyor ve burada sadece yerel üretilmiş yiyecekler tüketiliyor.
Bütün o tüketim odaklı yaşam tarzının tersine, Sol y Luna’nın inşa ve tüm
günlük işlerinde geri dönüştürülmüş atık malzemeler kullanılıyor. Bu atık
malzemeler, 36 farklı yerel topluluktan çocuk, kadın ve yaşlılnın çalışarak
sahilleri  temizlerken topladığı atık plastik şişe ve lastiklerden oluşuyor. Bu
eko-hostelde yağmur suları toplanarak bitkilerin bakımı ve tuvaletlerde
kullanıyor. Ayrıca burada vegan yemek yapımı ve Güney Amerika
kültürünün tarihi gibi konularda atölyeler de düzenliyor. Tüm bunlar Sol y
Luna’yı; hem kültürel bakımdan zengin hem de çevreye karşı duyarlı
kılarak, Bolivya’ya gittiğinizde görmek isteyeceğiniz özel bir yer haline
getiriyor. (Gaia Dergi)

Evsiz bireyler Sürdürülebilir Yaşam
İçin Ekolojik Tarım Öğreniyor

Venezuela’nın ilerici Ulusal Meclisi, dağılmasından birkaç gün önce, gerçek
anlamda demokratik bir gıda sisteminin temellerini oluşturacak bir yasayı
geçirdi. Ülke, genetiği değiştirilmiş tohumları yasaklamakla kalmadı, aynı
zamanda tohumların özelleştirilmemesini ve yerel bilginin şirketlere
satılmamasını sağlayacak demokratik sistemi de kurdu. Başkan Maduro
öneriyi yasalaştıran imzayı, yeni yıldan hemen önce attı. Yasa, agroekolojik
üretim yöntemlerini, yani kimyasallardan, böcek ilalçlarından ve tek tip
üretimden uzak duran, doğa ile birlikte çalışan bir tarım biçimini destekliyor.
Ülkeyi uluslararası gıda pazarından bağımsız hale getirmeyi amaçlıyor ve
tohumların özelleştirilmesini yasadışı kılarken orta ve küçük ölçekli tarımı ve
biyoçeşitliliği destekliyor. Nihayetinde Venezuela gıda egemenliği hayalini
gerçeğe dönüştürmenin yolunun ekonomik demokrasiden geçtiğinin
farkına vardı ve tarım şirketleri ile mücadele eden tüm ülkeler için bir umut
meşalesi yaktı. (Yeşil Gazete)

Metro Atlanta Task Force, evsizlere ekolojik tarımı öğrenebilecekleri
bir fırsat yaratmak için kolları sıvadı. Evsizlerin sığınak yöneticilerinden
Anita Beaty’nin Atlanta Progressive News‘e yaptığı açıklamada,
toplumun zaten kendi içinde filizlenen yeşil girişimin dışında bırakılan
evsiz insanları yeşil teknoloji konusunda eğitmenin ve bu bilgileri
paylaşmanın oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Metro Atlanta Task
Force'un 2009’da bir çatı katında başlattığı evsizler için sığınak girişimi,
24 saat anında destek ve yardım hattı, geçici ev sağlama ve servis
merkezi de sunuyor. Bu sürdürülebilir bahçecilik sayesinde evsizler
bir yandan bahçe işleri pratiği yaparken bir yandan da kendi
topluluklarını besleme şansı elde ediyorlar. Program aynı zamanda
katılanlara çiftçilik ve pazarlama konusunda gelecekte kariyer imkanı
da tanıyor. (Kuzey Ormanları)

Belediye, İşe Bisikletle Gidene Para
Ödeyecek

https://yesilgazete.org/blog/2016/02/06/venezuela-gida-devrimi/
http://www.kadikoyakademi.org/belediye-ise-bisikletle-gidene-para-odeyecek/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/02/evsiz-bireyler-surdurulebilir-yasam-icin-ekolojik-tarim-ogreniyor/
https://gaiadergi.com/plastik-siseler-kullanilarak-yapilan-bu-eko-hostelde-gunluk-25-dolara-kalabilirsiniz/
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Slovenya'da Belediye Bira Çeşmesi
İnşa Edilecek

İtalyan Teknoloji Enstitüsü’nden biliminsanları, insan vücudunda olduğu
gibi ömrünü tamamlayan robotların da doğada çözünmesini sağlayacak
bir madde geliştirdiler. Günümüzde birçok robot biyolojik olarak
çözünebilir olmayan maddelerden, plastik ve metalden üretiliyor. Ancak
İtalyan Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları yiyecek artığını kullanarak
doğada çözünebilen plastik üretmeyi başardılar. Bu malzeme
önümüzdeki günlerde, doğada biyolojik olarak tamamen çözünebilen
robotların üretilmesinde kullanılabilecek. İtalyan Teknoloji Enstitüsü Akıllı
Malzeme Laboratuvarı yürütücüsü Athanassia Athanassiou,
biyoplastiğin hem sert hem de esnek yapıda üretilebildiğini ve bu
sebeple hem robotların dış/deri kısmı hem de iç parçalarının üretimi için
kullanılabileceğini ifade etti. Robotik Profesörü Jonathan Rossiter, Bristol
Üniversitesi’nde 2012 yılında vermiş olduğu demeçte  “Biyolojik olarak
çözünebilen bir robot görevinin sonuna geldiğinde, örneğin bir petrol
sızıntısından sonra çevresel temizlik faaliyetlerini tamamladığında,
zararsız bileşenlere çözünebilir”  şeklinde konuşmuştu. (Yeşil Gazete)

Slovenya’nın 5 bin nüfuslu Zalec kasabasının belediyesi, turizm yatırımı
olarak bira çeşmesi inşa etme kararı aldı. Biranın hammaddelerinden
şerbetçi otu üretimiyle meşhur olan kasabada belediye, bazı meclis
üyelerinin muhalefetine rağmen projeye onay verdi. Çeşmenin ne
zaman faaliyete geçeceği açıklanmazken, farklı bira türlerinin akacağı
Avrupa’nın ilk bira çeşmesinde bir bardak (30 cl) biranın fiyatı 2 avro
(yaklaşık 7 lira) olacak. 350 bin avroya mal olacak çeşmenin maliyeti
belediye bütçesi ve bağışlardan karşılanacak. Kasabanın belediye
başkanı Janko Kos, “Çeşmenin ucuza mal olmayacağı doğru ama bu bir
turizm yatırımı” derken, meclis oylamasında üyelerin üçte ikisi projeye
destek verdi. (BBC Türkçe)

Doğada Çözünebilir Robotlar Çağına
Hoşgeldiniz

Kanada'nın Québec kenti, Saint-Charles gölünün su havzasını ve içme
suyu kalitesini korumak için 246 belediye arazisini doğa rezervine
dönüştürecek. Böylece 6,8 km2'lik alanı kapsayan arazi, bütün
inşaatların yasaklandığı bir alan haline gelecek. Québec Belediyesi'nin
araziyi gayrimenkullerin yapılması için satması durumunda araziden
milyon eurolar elde edilmesi söz konusu. Ancak, Saint-Charles
Nehri'nin ve kollarının su kalitesini korumak için bu perspektifin üzerinin
çizilmesi gerekiyor. Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı
Régis Labeaume, böyle bir durumda bu topraklar üzerinde hiçbir şeyin
var olmayacağını vurgulayarak, 400.000 yurttaşı besleyen bu içme
suyu kaynağının korunması gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı, su
kaynaklarını daimi olarak korumak için fidan dikme, suyu ve bataklığı
filteleme gibi programlarının da olacağını söyledi. Belediyenin 246 arazi
için olan planı, önümüzdeki haftalarda Çevre Bakanlığı'na sunulacak.
Herbir arazi için Doğal Mirasın Korunması Kanunu'nun öngördüğü
üzere bir yönetim planı hazırlanması bekleniyor. (La Presse) 

Fransa’dan Süpermarketlerde Kalan
Ürünler Gıda Bankalarına Bağışlanacak

Fransa’da marketlerin istenmeyen gıdaları yardım kuruluşlarına ve gıda
bankalarına bağışlaması zorunlu hale geldi. Bazı süpermarketler, çöpten
yiyecek toplayanları engellemek için atılan gıdaların üstüne kimyasal
döküyor ya da çöp tenekelerini kilitli depolarda saklıyorlardı. Yasa,
Courbevoie yerel temsilcisi Arash Derambarsh’ın başlattığı imza
kampanyası üzerine Çarşamba günü Fransız senatosunda oy birliğiyle
kabul edildi. Kabul edilen yasa 400 metrekare ve üstünde alana sahip
bütün süpermarketleri kapsıyor ve eğer marketler yasaya uymazsa 3750
Euro’ya kadar ceza ödemek zorunda kalıyor. 
Banques Alimentaires isimli gıda bankası ağının yetkilisi Jacques Bailet,
The Guardian’a verdiği demeçte “En önemlisi de süpermarketler yardım
kuruluşlarıyla bir sözleşme imzalamak zorunda olacakları için yardım
olarak topladığımız ve dağıttığımız gıdanın kalitesi ve çeşitliliği artacak.
Dengeli beslenme bakımından şu anda et, meyve ve sebze bakımından
yetersiz durumdayız. Bu sayede bu tür gıdaları da elde edebileceğiz.”dedi.
(Yeşil Gazete)

Saint-Charles Gölü Çevresindeki 246
Belediye Arazisi Doğa Rezervine
Dönüştürülüyor

https://yesilgazete.org/blog/2016/02/01/dogada-cozunebilir-robotlar-cagina-hosgeldiniz/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201602/01/01-4946011-lac-saint-charles-246-terrains-municipaux-transformes-en-reserve-naturelle.php
https://yesilgazete.org/blog/2016/02/07/fransadan-supermarketlerde-kalan-urunler-gida-bankalarina-bagislanacak-karari/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160210_bira_cesmesi
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Zimbabve’de Çocuk
Yaşta Zorla Evlendirme Yasaklandı

Zimbabve Anayasa Mahkemesi çocuk yaşta evliliği yasakladı. Karar,
çocukken evliliğe zorlanmış olan iki kadının başvurusu üzerine
gerçekleşti. Çocuk yaşta evliliğin, kadınları yoksulluğa ve hayat boyu
eziyete iten bir tür çocuk istismarı olduğunu söyleyen Loveness Mudzuru
ve Ruvimbo Tsopodzi, uygulamanın yasadışı olması için geçen sene
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdular. Kadınlara 16, erkeklere 18 yaşında
evlenme izni veren evlilik yasasının ayrımcı olduğunu belirten Mudzuru ve
Tsopodzi, yasanın çocuk yaşta evliliği yasaklayan bölgesel ve uluslararası
anlaşmalara uygun olması gerektiğini savundular. Zimbabve Anayasa
Mahkemesi, 20 Ocak 2016 itibariyle, ülkede hiçbir bireyin 18 yaşından
önce evlilik yapamayacağına karar kıldı.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na göre, Zimbabve Afrika’da en yüksek
çocuk yaşta evlilik oranına sahip dört ülkeden biri. Zimbabve’de kadınların
neredeyse üçte biri 18 yaşından önce, yüzde dördüyse 15 yaşından önce
evleniyor. (Gaia Dergi)

İzlanda’da 9. Yüzyıldan Beridir
Süregelen  Çim Ev Geleneği

Toprak ve bitki kökleriyle çevrili mağaralarda kış uykusuna yatan
hayvanlardan gelme bir yapı olan çim evler, soğuk havalarda yuva
sıcaklığı sağlıyor. Bu gelenek Kuzey Avrupa’da demir çağından beri
devam ediyor. Çimden evler yapma geleneği çok uzun zamandır pek
çok farklı yerde kullanılıyor. Norveç, İskoçya, İrlanda, Faroe Adaları,
Grönland, Hollanda ve hatta Amerika’nın büyük ovalarında bile. Fakat
diğer yerdeki çim evler oldukça basitken İzlanda‘daki çim evler
onlardan farklı. İzlanda’nın çim evleri 9’uncu yüzyılda İzlanda’ya Nordik
işgalciler tarafından getirilen uzun ince yapıdaki evlere göre geliştirilmiş.
İzlanda’daki çim evlerin bir bakıma eşsiz karakteristiği, ahşap yapısı ve
binayı çevreleyen çimleri desteklemek için kullanılan çatının yapısından
geliyor. Ahşap bulmak zor olduğundan, bazı evlerde suların taşıdığı
ağaç dalları ve ithal odunlar kullanılmış. Aday olduğu UNESCO’ya göre
çim evlerin dayanıklılığı evden eve, bölgeden bölgeye, kullanılan
malzemelerin yapısına, işçiliğin kalitesine ve iklim yapısına göre
değişiklik gösteriyor.  (Gaia Dergi)

Bu Köyde Yeni Doğan Her Kız
Çocuğu Onuruna 111 Ağaç Dikiliyor

Hindistan köylerinde geçmişten bu yana kızların doğumu aile için bir
yük olarak kabul ediliyor. Kırsal kesimde, evlenen kızların ailelerine
yüksek maliyeti olan drahoma – kızların eşlerine verdiği para –
geleneği devam ediyor.  Bu yüzden kızlara erkeklerden  daha az değer
veriliyor; çoğu 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor ve çok azı eğitim
alabiliyor. Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki Piplantri köyünde kız
çocuklarının doğumunu 111 ağaç dikerek kutlama geleneği tüm
bunlara karşın, tarihsel mirası reddediyor ve kadınlara karşı tutumların
değişebileceğine ilişkin umutları besliyor. Bu ilginç gelenek köyün daha
önceki yöneticilerinden Shyam Sundar Paliwal‘in genç yaşta ölen
kızının anısını onurlandırmak istemesiyle ortaya çıkmış. Paliwal
yönetimden ayrıldıktan sonra da gelenek devam etmiş. 

Bir kız doğduğunda, köyün sakinleri kız için bir fon oluşturmak amacıyla
birleşiyorlar. 31,000 Rupi, yani yaklaşık 500 ABD doları kadar bir
miktardan oluşan fonun üçte birini kızın ailesi karşılıyor ve bu para kızın
geleceği için 20 yıllık bir fon olarak kenara konuyor. Böylece artık kız
çocukları aileleri için mali bir yük olarak görülmüyor. Oluşturulan fon
karşılığında kızın ailesi bir belge imzalayarak onu 18 yaşına gelmeden
ve eğitimini tamamlamadan evlendirmeyeceklerine söz veriyorlar.  Aynı
zamanda 111 ağacın bakımını yapmayı da taahhüt ediyorlar. Ustaca
düşünülmüş bu sözleşmeyle, her çocuğun doğumuyla birlikte ağaç
dikilmesi, yerel doğal çevrenin sürekli büyüyen nüfusu
destekleyebilmesini sağlıyor. 
Bu güzel gelenek köyde kadınlara olduğu kadar doğal çevreye de
daha fazla değer verilmesini destekliyor. Köyün toplumsal sağlığıyla
doğal çevrenin sağlığının yakından bağıntılı olduğunu gören Paliwal’in
başlattığı gelenek, topluluğun üyeleri için gerçekten sürdürülebilir bir
gelecek yaratabilmiş. Geçen altı yıl içinde, Piplantri’de çeyrek milyon
ağaç dikilmiş. (Yeşil Gazete)

https://yesilgazete.org/blog/2016/02/15/bu-koyde-yeni-dogan-her-kiz-cocugu-onuruna-111-agac-dikiliyor/
https://gaiadergi.com/izlandada-9-yuzyildan-beridir-suregelen-bir-mimari-gelenek-cim-evler/
https://gaiadergi.com/zimbabvede-cocuk-yasta-evlilik-yasaklandi/
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Paris'te 23 Farklı Bölgenin Yeniden
Geliştirilmesi İçin Açılan Davetli
Yarışma Sonuçlandı

Paris Belediyesi tarafından belirlenmiş, kentin 23 farklı noktasının
geliştirilmesi amaçlanarak açılan üç aşamalı uluslararası davetli
yarışmada toplam 75 proje üretildi. Yarışmada, Sou Fujimoto Architects,
Dominique Perrault Architecture, David Chipperfield Architects gibi
tanınmış ofislerin önerileri de yarıştı.
Morland bölgesinin kazananı David Chipperfield Architects'in, Parisli
geliştirici Emerige'le işbirliği yaparak geliştirdiği projesi, 1957-1964'te
yönetim binası olarak inşa edilen tarihi binanın uzatılması ve kamuya
açılmasını öngörüyor. Yapının iki katı, Studio Other Spaces tarafından
tasarlanan oturulabilir sanat enstalasyonu ile entegre olacak ve bir bar ve
restoran bulunduracak. Yeniden geliştirilecek kompleks, konut, gençlik
hosteli, otel, ofisler, mağazalar bulundurarak karma kullanımlı bir proje
olacak. Yapının, Parisliler için yeni bir sosyal ve kamusal merkez olması
hedefleniyor. Gare Massena bölgesinde DGT Architecs'in kazanan
projesi ise sürdürülebilir bir tarım döngüsü öngören kule tasarımından
oluşuyor. Kulenin tepesinde, meyve sebze yetiştirilmesi ve aynı
zamanda yeni ekolojik yöntemler üzerine eğitsel çalıştayların yapılması
için oluşturulan bir çatı bahçesi bulunuyor. (Arkitera)

Londra Ulaştırma Dairesi (TfL)’nin hazırladığı yeni rapora göre, şehir
merkezindeki araç sayısı hızla düşerken bisiklet sayısı ciddi oranda
yükseliyor ve yakın zamanda bisikletler, trafiğin yoğun olduğu saatlerde
araç sayısını geçeceğe benziyor. Rapora göre, merkez Londra’da araç
sayısı milenyumdan bu yana yarıdan da aza indi. 2000 yılında her gün
ortalama 137 bin sürücü trafiğe çıkarken, 2014 yılında bu sayı 64 bine
geriledi. Trafikteki araç sayısındaki bu düşüş, büyük ölçüde 2003 yılında
yürürlüğe giren trafik yoğunluğu ücreti sayesinde gerçekleşti ve sayı,
ilerleyen yıllarda istikrarlı bir şekilde azalmaya devam etti. Bu arada,
bisiklet sayısında hızlı bir artış yaşandı. 2000 yılında trafiğin yoğun olduğu
saatlerde 12.000 insan bisiklet kullanmayı tercih ederken, bu sayı 2014'te
36.000'e yükseldi. 1990'da Londra'da 40 bin bisikletli mevcut iken, bugün
180 binden fazla bisikletlinin trafikte yer alması söz konusu ve bu sayı
gün geçtikçe artıyor. Bisikletlerin trafikteki araç sayısını geçmesi için
henüz birkaç yıl var gibi gözükse de, bu yükselişi sürdürülebilir kılmak
adına yerel yönetiminin bir şeyler yapması gerekiyor. (Kadıköy Akademi)

Londra’da Trafiğin En yoğun Olduğu
Saatlerde Yakında Arabadan Daha
Çok Bisiklet Olabilir

Hindistan'da Bir Ekoköy: Auroville

Auroville’in kurulduğu bölge, başlarda üzerinde hiç bitki örtüsü
bulunmayan çorak bir toprak parçasıydı. Hâlihazırda zayıf olan yüzey
toprağı, sık sık tekrarlanan fırtına ve muson yağmurlarının oluşturduğu
sellerle iyice erozyona uğramıştı. Muson sellerinin yüzeydeki toprağı alıp
götürmesini durdurmak için Auroville’in sakinleri ilk iş olarak su bentleri ve
sertler yapıp araziyi ağaçlandırdı. İlk yerleşenler su pompalaması ve
enerji üretmesi için araziye yel değirmenleri kurdu. Topluluk üyeleri
biokütle ve güneş enerjisi teknolojilerini geliştirmek için çok çalıştı ve tüm
çabalarının sonunda Auroville, Hindistan’daki en büyük alternatif enerji
sistemleri merkezi haline geldi. Bu alternatif teknolojiler arasında en dikkat
çekeni, monte edildiği mutfak çatısından günde bin öğün yemek
pişirmeye yetecek enerjiyi üretebilen 15 metre çapındaki güneş
toplayıcısı. Bugün Auroville sakinleri farklı kurumlarla ortaklıklar kurarak
aralarında 8 bin 700 ev aydınlatma seti ve güneş enerjisiyle çalışan 550
su pompasının da bulunduğu, kendi geliştirdikleri birçok teknolojiyi Kuzey
Hindistan’daki topluluklara ihraç ediyor. Çok çeşitli ağaç ve sebze
tohumlarından oluşan büyük bir tohum bankasına sahipler ve tüketilen
sebzenin ise neredeyse yarısını kendileri ürettiyorlar. (Gaia Dergi)

Kamikatsu, 2020 Yılına Kadar Sıfır
Atık Kasabası Olmayı Hedefliyor

Kamikatsu sakinleri atıklarını 34 ayrı kategoriye ayırıyor. Atıkların yüzde
80’i geri dönüşüm için kategorilendiriliyor geri kalan yüzde 20’i de atık
alanına götürülüyor. 2020 yılına kadar Kamikatsulular, ülkenin ilk sıfır-atık
topluluğu olmayı hedefliyorlar. Şehirde çöp kamyonları bulunmuyor.
Şehir sakinleri yiyecek atıklarını kompost yapıyorlar. Diğer atıkları da 34
ayrı kategori içine yerleştiriyorlar. Bunu yaparken de kutuları katlayıp, en
az yer kaplayacak şekilde koyarken pet şişe gibi atıkların dış kağıtlarını
da çıkartıyorlar. Bu ayırdıkları atıkları, geri dönüşüm merkezine kendileri
getiriyor; aynı zamanda bu merkezde çalışanlar atıkların doğru
kategorilendirilmiş mi değil mi diye de kontrol ediyor. Şehirde aynı
zamanda insanların bağış yapabileceği veya bedava alıp kullanabileceği,
yeniden kullanımı teşvik eden bir dükkân da bulunuyor. Kadınlar burada
yeteneklerine göre çeşitli ürünler çıkartıyorlar. (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/ilginc-hikayesiyle-goze-carpan-bir-ekokoy-auroville/
https://gaiadergi.com/kamikatsu-2020-yilina-kadar-sifir-atik-kasabasi-olmayi-hedefliyor/
http://www.arkitera.com/haber/26319/pariste-23-farkli-bolgenin-yeniden-gelistirilmesi-icin-acilan-davetli-yarisma-sonuclandi
http://www.kadikoyakademi.org/londrada-trafigin-en-yogun-oldugu-saatlerde-yakinda-arabadan-daha-cok-bisiklet-olabilir/
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Renzo Piano'nun Londra'da tasarladığı 254 metre yüksekliğindeki
silindirik kule, bir grup mimarın tepkisi üzerine revize edilecek. Projeyi
protesto eden ekipte yer alan, ofisi de proje alanının yanında bulunan
mimar Terry Farrel, Westminster Belediyesi'ne bir yazı ulaştırarak
projenin bu alanda yapılacak geniş çapta bir yenileme projesinin
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti. Historic England ve
Skyline Campaign isimli miras ve koruma grupları da Piano'nun yüksek
katlı projesini protesto etmiş ve Paddington bölgesindeki mevcut
mimari ve koruma alanlarındaki küçük ölçekli yapılar arasında fazla
göze battığını iddia etmişti. Gelen tepkiler üzerine Westminster
Belediyesi ve projenin geliştiricileri proje şemasında yapının yüksekliği
konusunda yeniden düzenlemeler yapılacağını bildirdi. (Arkitera)

Piano, Londra'daki Gökdelen Projesini
Gelen Tepkiler Üzerine Revize Edecek

İlginç ve teknolojik buluşlarla günlük yaşama kolaylık kazandıran
Japonlar, şimdi de dünyanın en yüksek binasını yapmak için kolları
sıvadı. Başkent Tokyo'nun güneybatı bölgesindeki Tokyo Körfezi'ne
inşa edilecek bin 700 metre uzunluğundaki 'Sky Mile Kulesi', şu an
dünyanın en uzun binası olan Dubai'deki 828 metrelik Burç Halife'nin
iki katı yüksekliğinde olacak. 2045 yılında tamamlanacağı açıklanan
devasa kulenin 500 bini aşkın kişiye ev sahipliği yapacağı tahmin
ediliyor. Sahile yakın yerlerde yaşayanların tayfun, deprem ve tsunami
gibi olaylarla karşı karşıya kaldığını belirten yetkililer, projelerine en
yüksek talebin bu bölgeden geldiğini açıkladı. (Arkitera)

İzlanda'nın Kırmızı Piramit Köprüleri

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'de Elliðaaŕ nehri üzerinde konumlanan
köprüler, kırmızı piramit formunda tasarlandı. İzlanda'lı Teiknistofan
Tröð'nun tasarladığı iki köprünün, kentlilere nehrin genişliğinde, yaya ve
bisiklet yolları sunması hedeflendi. Nehri ikiye ayıran bu iki köprünün,
birbiriyle birleşecek şekilde strüktür yaratması için genişlikleri aynı
tutuldu. Nehir kıyısındaki kazık temeller, eğimli yüzeyli beton plakalara
sahip yerin yağmur suyunu doğal akıtma imkanı verirken, köprünün de
yerleşim yerine oturmasını sağlıyor. (Arkitera)

Japonya Dünyanın En Yüksek
Binasını İnşa Edecek

Mimar Anders Berensson, Stockholm göbeğinde her zamankinden biraz
farklı bir yaklaşımla merkez tren istasyonununun hemen yanında yeni bir
mahalle tasarladı. Bu tasarım ile şehir hem daha yeşil hem daha da
yoğun olacak. Işıktan maksimum seviyede yararlanmak üzere farklı
yükseklikteki binaların önceden kullanılmayan bir arazi üzerinde, şehir
merkezindeki tren istasyonuna giden bir yolun kenarına dizilmesi
planlanıyor. Ve bu binaların çatılarından giden yollar ile şehir birbirine
bağlanıyor. Bu sıra dışı tasarım ile Stockholm’deki tipik bloklardan farklı
olarak, her bina mümkün olduğunca gün ışığından faydalanıyor. Yeni
tasarım önerisinde, uzun binalar ile kısalar birbiri ardına geliyor ve böylece
yer seviyesindeki dükkanlar ve sokaklar güneş ışığını günün belirli bir
bölümünde de olsa görebiliyor.Yerel halk şimdiye kadar sürpriz bir
şekilde projeye pozitif tepki gösterdi, yapılan ankette 5 bin kişinin yüzde
85’i bu fikri sevdiğini söyledi. İsveç’in karşıt görüşlü merkez partisi tasarımı
onayladı, ancak inşaatın 2018’den önce bitmesi beklenmiyor. (Gaia
Dergi)

Sıkışık ve Yoğun Şehirler İçin Çatıdan
Çatıya Yürümenizi Sağlayacak Şehir
Tasarımı

http://www.arkitera.com/haber/26330/japonya-dunyanin-en-yuksek-binasini-insa-edecek
https://gaiadergi.com/sikisik-ve-yogun-sehirler-icin-catidan-catiya-yurumenizi-saglayacak-sehir-tasarimi/
http://www.arkitera.com/haber/26277/piano-londradaki-gokdelen-projesini-gelen-tepkiler-uzerine-revize-edecek
http://www.arkitera.com/haber/26282/micscape
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Çocukların Çizimleri Mimari Projeye
İlham Oldu

Çin'in Değişen Kent Dokusu

Çin son yıllarda nüfus politikaları, ekonomik pazardaki yeri ve
değişen şehir planlamasıyla hakkında sıkça konuşulan bir ülke halini
aldı. Tüm bu gelişmelere paralel Çin Hükümeti kent merkezlerinde
sistematik bir soylulaştırma projesi yürütüyor. Her yıl Çin’in kent
dokusu yerini gökdelenlere ve yeni iş merkezlerine bırakırken
binlerce insan da zorunlu olarak yer değiştirmek zorunda kalıyor.
China Academy of Building Research tarafından açıklanan
rakamlara göre Çin genelinde 4.6 milyon metre kare alan yeniden
inşa edilmek üzere boşaltıldı.
Çin’de süregelen bu değişimi belgeleyen Paris’li sanatçı Ludo,
harabeye dönmüş sokakların duvarlarını yaptığı duvar boyamalarıyla
dolduruyor. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Çin’in farklı şehirlerinde seyahat
eden sanatçı, geri dönüşü mümkün olmayan kent dokusundaki ve
kent sakinlerindeki bu değişimi fotoğraflamış. Tamamen yıkılmadan
önceki o çok kısa zaman aralığında yaptığı duvar boyamalarının hala
orada yaşayan insanlarla birlikte bir süre daha var olacağını söyleyen
sanatçı, ziyaret ettiği mahallelerin hükümet tarafından harabeye
dönüştürüldüğünü söylüyor ve ekliyor; “İnsanlar mı çevrelerine
adapte oluyorlar yoksa çevre mi insanlara?” (Kot Sıfır)

BMW Guggenheim Lab tarafından düzenlenen tasarım festivali için
Van Bo Le-Mentzel, 1 metrekare büyüklüğünde mobil bir ev tasarladı.
1SQM House adındaki bu ahşap ev, sürgülü bir kapı ve pencereden
bir de masadan oluşuyor, ayrıca içinde 180×70 cm genişliğinde bir
yatak bulunuyor. 40 kilogram ağırlığındaki bu ev, altındaki tekerlekler
sayesinde şehirde istenilen yere kolayca taşınabiliyor. 1SQM House’u
satın almanız mümkün olmasa da kendi evinizi inşa edebiliyorsunuz.
1SQM House la ilgili kurguladığınız hikayenizi paylaşmanız
karşılığında evin planını ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. (Kot Sıfır)

Markthall Projesi Rotterdam
Mimarlık Ödülü'nü Kazandı

MVRDV tarafından Rotterdam'da tasarlanan, inşaatında Guardian
SunGuard® camı kullanılan Markthall projesi Rotterdam Mimarlık
Ödülü'nü aldı. MVRDV, yapı hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bir
kemerin altında, tipik bir pazar meydanının ve etrafını saran
binaların ters yüz edilmiş hali olarak tasarlanmış güvenli, üstü kapalı
bir meydan ortaya çıkıyor. Gündüz merkezi bir sebze meyve hali
olarak hizmet ederken, akşamları ilk kattaki restoranlar sayesinde
canlılığını koruyan devasa, üstü kapalı, aydınlık bir kamusal alan
haline geliyor." (Arkitera)

Danimarkalı ofis COBE, her biri çocukların resimlerindeki ev
çizimlerini andıran yapılarla Kopenhag'da bir anaokulu kompleksi
tasarladı. Frederiksvej Anaokulunun tasarlanması için 2011'de açılan
yarışmayı kazanan ekip, Kopenhag'da  küçük ev görüntüsündeki 11
adet bloktan oluşan projeyi hayata geçirdi. Her bir kütlenin
tasarımında öne çıkan özellik eğimli çatılar ve çerçevesiz pencereler
oldu. Projelerinde sadeliği öne çıkardıklarını ifade eden mimar Dan
Stubbergaard, "Bir çocuğun karikatürize ev çizimi gibi basit bir
anlatım yakalamaya çalıştık. Örneğin çatı hattında gizlenmiş boru
hattı ve titiz malzeme bağlantıları vasıtasıyla karmaşadan kaçınıldı,
pencereler çerçevesiz bir görüntü için özenle tasarlandı."
diyor. Geçirgen metalden inşa edilen duvarlar gün ışığının iç mekana
girmesini sağlıyor. Kompleksin ortasında oluşturulan iki avlu grup
odaları ile farklı katları bağlamak için kullanılmış. Bu salonlar aynı
zamanda enformel toplanmalar ve grup aktiviteleri için merkezi
buluşma noktası gibi işliyor. (Arkitera)

Kentin Her Yeri Yaşam Alanı: ''1 Sqm
House''

http://www.arkitera.com/haber/26350/cocuklarin-cizimleri-mimari-projeye-ilham-oldu
http://kot0.com/kentin-her-yeri-yasam-alani-1sqm-house/
http://kot0.com/cinin-degisen-kent-dokusu/
http://www.arkitera.com/haber/26364/mvrdvnin-markthall-projesi-rotterdam-mimarlik-odulunu-kazandi
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Amsterdam’ın “Nöbetçi Belediye
Başkanı” Gece Hayatını Dönüştürüyor

Kent-içi Trafik Nasıl Yavaşlatılır?
İngiltere’nin Londra ve Norfolk kentlerinde yol üzeri beyaz
çizgilerin, trafiği yavaşlatmak amacıyla kaldırılması gündemde.  Yol
üzerindeki beyaz çizgiler, 1921 yılından bu yana kullanılıyor.
Londra’da Belediyenin ulaşım birimi “Transport for London” (TfL),
son dönemde, Norfolk, Wiltshire ve Londra’daki yollardan beyaz
çizgilerin silinmesinin motorlu araç sürücülerinin daha dikkatli
davranmasını ve trafiğin yavaşlamasını sağlayıp sağlamayacağını
denemeye karar verdi. TfL, bu uygulama sonrasında birçok
noktada hızın düştüğünü tespit etti. Yol mühendisleri bu yöntemin
kent içi alanlarda işe yarayacağı konusunda hemfikir ancak
yalnızca motorlu taşıt kullanımı için tasarlanan anayollarda bu
uygulamanın güvenli olmayacağı görüşünde. Yol güvenliği
alanında çalışan bir şirket olan Hamilton-Baillie’ye göre yolların
lineerliğinin azaltılması da sürücülerin periferik görüş alanını daha
keskin bir hale getiriyor. Sarı çizgilerin azaltılması ve park
ceplerinin oluşturulması bir yolun düz çizgilerinin etkin bir biçimde
yol edilmesine yardımcı oluyor ve dolayısıyla sürücüleri
yavaşlatıyor. Bu uygulama Glasgow, Bury St Edmunds ve
Halifax’te gerçekleştirilmiş. Sürücüler engebeli ve çukurlu yollarda
yavaşlıyor. Ancak uzmanlar bunun aşırı olmaması gerektiği ve
böyle bir aşırılığın bisikletli ve motosikletliler için daha tehlikeli
olduğu konusunda uyarıyor. Ulaşım Araştırmaları Laboratuarı
(Transport Research Laboratory) “psikolojik trafik yavaşlatma”
yöntemini deniyor. Bu yöntem, hız azaltma uygulamasını yol
üzerindeki engellerle değil, yol riski algısını arttıran kavrayışsal
teknikler kullanarak gerçekleştiriyor. Latton Wiltshire Köyü’nde
alınan bir dizi psikolojik önlem incelendiğinde, bu konudaki en
etkin önlemlerin “ağaç dallarının yola uzanması” ve “kırmızı
tuğlayla yol daraltma” olduğu ortaya çıktı.  (Kadıköy Akademi)

Hamburg, Kahve Kapsüllerini ve
Plastik Şişeleri Yasaklıyor

Hamburg Belediyesi, içerisinde ekoloji ile ilgili önerilerin ve
düzenlemelerin yer aldığı  “Yeşil Tedarik Kılavuzu”nu yayınladı. 
Kuzey Almanya’nın en büyük liman kenti Hamburg’da,
işletmeler artık kahve kapsülleri kullanamayacak. Su ya da bira
tek kullanımlık plastik şişelerde içilemeyecek. Temizlik sadece
klorsuz deterjanlarla yapılabilecek. Bunlar, yerel yönetimin
ekolojik tedarik yönetimi konusunda  “Almanya’da bir model”
olmayı hedef olarak belirlemesi sonucu, kentte, Ocak ayı
sonunda yürürlüğe giren düzenlemelerden yalnızca birkaçı.
 Hamburg Belediyesi tarafından kabul edilen “Yeşil Tedarik
Kılavuzu”nun Almanya kapsamında eşi benzeri yok. 150
sayfalık belge, tüm kent hizmetlerinde kabul edilecek ekolojik
standartlara detaylı olarak yer veriyor. Makinelerin, iç ve dış
aydınlatma sistemlerinin, hijyen malzemelerinin ve ofis
bilgisayarlarının satın alınmasından ulaşım araçlarının kullanımı
ve üniformalardaki kumaş seçimine kadar izlenmesi gereken
kurallar kılavuzda yer alıyor. Rehber, çalışanların şirket aracı
yerine bisiklet ya da toplu taşıma aboneliği kullanması ile ilgili
de alternatifler sunuyor. Genel olarak, kentliler, satın alınan mal
ya da hizmetin çevreye olan maliyeti ve etkisi üzerinde
düşünmeye davet ediliyor. Önerilerin ötesinde kılavuzda,
 kahve kapsülleri, tek kullanımlık plastik şişeler, çatal ve bıçaklar
ve oda spreyleri gibi yasaklanan ürünlerin de kısa bir listesi yer
alıyor. (Le Monde)

Büyük kentlerde gece kültürü için ayrı bir mahalle mi olmalı?
Amsterdam’da yaşayan eski bir gece kulübü reklamcısı Mirik
Milan, bugünlerde bunu sorguluyor. 35 yaşındaki Milan’a göre,
gece yarısından sonra çalışan işletmeler için özel mahalleler
yaratılarak Amsterdam gibi kentlerde hem kent sakinlerinin huzur
ve sessizlik talebi hem de hareketli bir gece yaşamı talebi
karşılanabilir. Gecenin kenti ile gündüzün kenti arasındaki bu
boşluğu kapatmak da nöbetçi belediye başkanına düşen bir
görev. Görevlinin işi de, gece çalışan işletmeler, kent sakinleri ve
Belediye Başkanlığı arasındaki ilişkileri yönetmek ve iyileştirmek
olarak tanımlanıyor. Milan ve ekibi Amsterdam’da o kadar başarılı
olmuş ki, Paris, Toulouse ve Zürih gibi kentlerde de nöbetçi
belediye başkanlığı uygulaması başlamış. Londra ve Berlin’de de
buna yönelik planlar olduğu aktarılıyor. Hollanda’nın Gronningen
ve Nijmegen kentlerinde de gece nöbeti devralan profesyonel
yöneticiler bulunuyor. Aynı kapsamda, toplamda 15 Hollanda
belediyesinin, birbirine benzeyen böyle bir nöbetçi belediye
başkanı uygulaması bulunuyor. Bu yılın Nisan ayında bu konuda
tüm güçler bir araya gelecek ve Amsterdam’da dünyanın ilk
“Nöbetçi Belediye Başkanları” zirvesi gerçekleştirilecek. Böyle bir
uygulama başlatmayı düşünen tüm kentlere açık olan ve “düz
belediye başkanlarının” yapacağı bir zirvenin ertesinde
gerçekleştirilecek olan bu etkinliğin hedefi, önemli kentlerin
hepsinde nöbetçi belediye başkanlığı uygulamasının
uygulanmasını sağlamak. Bu sorunu çözmek için nöbetçi
belediye başkanı daha az değil daha fazla insanın gece hayatına
katılmasını öngördü. 10 gece kulübüne 24 saatlik lisanlar
çıkartılmasına önayak oldu. Önemli bir nokta, bu kulüplerin yoğun
kent merkezinde değil, Amsterdam’ın çeper çevre yolu üzerinde
ikametin az olduğu bir bölgede konuşlanmış olmasıydı. Bunun
sonucunda sokaklardaki sesler hissedilir ölçüde azalmış
oldu. Uygulamanın sonuçları yalnızca huzursuzluğu azaltmadı.
Aynı zamanda, Amsterdam’ın gece hayatının başkenti olmak
şeklindeki itibarını da yeniden canlandırdı. Nöbetçi Belediye
Başkanının görevi insanları elbette daha uzun süreler ve daha
gürültülü eğlenmek için teşvik etmek değil. Amsterdam’ın
merkezinde bulunan barlarla dolu Rembrandtplein Meydanı’nda,
nöbetçi belediye başkanlığı tarafından, sokak gürültüsünü
azaltmak ve denetlemek amacını taşıyan bir proje kurgulandı ve
bu kapsamda davranış kuralları ve “meydanın ev sahipleri” adı
verilen, “zabıtamsı” bir uygulama önerildi. (Kadıköy Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/amsterdamin-nobetci-belediye-baskani-gece-hayatini-donusturuyor/
http://www.kadikoyakademi.org/hamburg-kahve-kapsullerini-ve-plastik-siseleri-yasakliyor/
http://www.kadikoyakademi.org/kent-ici-trafik-nasil-yavaslatilir/
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Kaliforniya Vallejo Katılımcı Bütçeleme Projesi

Vallejo’da Ne Tür Projeler Desteklendi?

Vallejo’da katılımcı bütçelemeyle desteklenen projelerden bazıları
şöyle: yol üzeri çukurları ve sokakların tamiri, aydınlatmanın
iyileştirilmesi, parklar ve rekreasyon alanlarının iyileştirilmesi, Bilim,
Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik Programı, sokakların
ve kent alanlarının temizlenmesi, koleje gidecek öğrencilerin
desteklenmesi, kent bahçeleri ve sağlıklı beslenme eğitimleri, KOBİ
destekleri, hayvan kısırlaştırma projesi, Florence Douglas Kıdemli
Yurttaşlar Merkezi’nin iyileştirilmesi, Omega Boys & Girls Club Gym
Restorasyonu, asayiş önlemleri, dezavantajlı grupların ve
çocukların desteklenmesi, okullarda verilen yemeklerin
iyileştirilmesi, Gençler için Yaz Dönemi İstihdamı ve Staj Programı
(Summer Youth Employment & Internship Program), Yerel Müzik
Gruplarının Desteklenmesi Projesi. 

Katılımcı Sürecin İşleyişi

Fikirlerin Toplanması: Vallejo’daki yurttaşlar ve paydaşlar kentin
birkaç yerinde düzenlenen Bütçe Toplantılarına ve halk
toplantılarına katılarak, belediye bütçesi ve Katılımcı Bütçeleme
anahatları hakkında bilgi ediniyor, proje fikirleri üretmek üzere
küçük gruplar halinde toplanıyor ve fikir geliştirmek için gönüllü
oluyor.
Bütçe Delegelerinin Hazırlanması ve Görevlendirilmesi: Bütçe
delegeleri, diğer adıyla topluluk gönüllüleri, oryantasyondan
geçirilip, komiteler halinde toplandıktan sonra ilk önerilen proje
fikirlerini nihai tekliflere dönüştürüyor.
Proje Sunumu ve Oylama: En genci on altı yaşında olan yurttaşlar,
fon sağlanacak projelerin oylamasını yapıyor ve en çok oy alan
projeler kent konseyi gündemine gönderiliyor.
Değerlendirme ve Takip: Bütçe delegeleri ve diğer katılımcı
bütçeleme katılımcıları süreci değerlendirip geri bildirim sağlıyor ve
onaylanan projelerin uygulanmasını takip ediyor.

(Kadıköy Akademi)

Uluslararası katılımcılık portalı Participedia’da yer alan vaka
bilgisine göre, Vallejo, Amerika Birleşik Devletleri’nde kent
çapında katılımcı bütçeleme uygulaması yapan ilk kent olma
özelliğini taşıyor. 2012 yılının Eylül ayında, iflasının üzerinden bir
yıldan fazla süre geçmişken, Kaliforniya Eyaletinin Vallejo
belediyesi tarihi bir adım atarak kent çapında katılımcı bütçe
uygulaması başlatan ilk ABD kenti oldu. Vallejo Katılımcı
Bütçeleme Projesi kapsamında, yurttaşlar, toplanacak olan yeni
bir satış vergisi toplamından 3.2 milyon dolarlık bir bütçenin
katılımcı kullanımı için fikir ve projeler geliştirdi. 2013’ün Mayıs
ayında en genci 16 yaşında olan yaklaşık dört bin Vallejo sakini,
herhangi bir statü ayrımı olmaksızın12 farklı projeye fon
sağlanması amacıyla oylamaya katıldı. Projeler arasında kent
bahçelerinin oluşturulması, sokakların aydınlatılması ve yolların
tamir edilmesi, parkların iyileştirilmesi, gençler ve yaşlılar için
programlar ve hayvanlar için düşük maliyetli kısırlaştırma
programı bulunuyor. Vallejo yasalarına göre, New York ve
Chicago’dan farklı olarak hem sermaye yatırımlı proje ve
programlar hem de hizmet odaklı projeler için katılımcı bütçeleme
uygulanması mümkün. Başarılı geçen ilk pilot uygulama yılından
sonra, Kent Konseyi aynı katılımcı bütçeleme projesini bir sonraki
yıl için de onaylayarak sonraki on yıl boyunca toplanacak olan
satış vergisi miktarı üzerinde aynı katılımcı bütçeleme
uygulamasını devam ettirme konusundaki niyetini beyan etti.
Konsey ayrıca, katılımcı bütçeleme sürecini koordine etmek ve
oylamada kazanan projelerin uygulanmasını takip etmek üzere
tam zamanlı çalışanları işe aldı. Katılımcı bütçeleme projeleri
geliştiren ABD menşeli bir kuruluş olan PBP’nin (Participatory
Budgeting Project) web sitesinde yer alan haberde bahsi geçen
proje sonuçlarına göre, toplamda 6.6 milyon dolarlık bir bütçe
vergi mükellefleri tarafından sürece tahsis edildi, halk
oylamasından çıkan 25 farklı projeye bu sayede fon sağlandı,
4000’den fazla yurttaş katılımcı demokrasi sürecine katılım
sağlamış oldu. Vallejo Belediyesi, üçüncü katılımcı bütçeleme
döngüsünü 2015 yılında başlattı. Bu süreçte, yurttaşlar ve
paydaşlara halk tarafından geliştirilen fikirler için belediye
bütçesinin bir kısmının tahsis edilmesi talebini kent konseyinin
gündemine götürebilme fırsatı sağlandı. Önceki iki döngü
boyunca da, yurttaşlar kendi bütçe önceliklerini belirleyebilmiş ve
kent konseyine tavsiyelerde bulunabilmişlerdi. Her iki yıl boyunca,
Vallejo Kent Konseyi katılımcı yurttaşların belirlediği öncelikler için
bütçe tahsisi yapmış oldu.  

Vallejo Belediyesi’nin Katılımcı Bütçeleme projesi dört temel
hedefe dayanıyor: 1) kentin iyileştirilmesi; 2) halkın dahil edilmesi;
3) demokrasinin dönüştürülmesi ve 4) idari şeffaflık.

Vallejo’da Katılımcı Bütçelemenin Öğrettikleri

Herhangi bir katılımcı bütçeleme sürecinin takibi ve uygulanması,
önemli miktarda işgücü gerektiren ve planlanması gereken bir
şey.
Önerilen tüm projelerin kamusal fayda gereksinimini karşılayan
projeler olmasına özen gösterilmeli ve bu gereksinimi
karşılamayan projelerin yaratacağı zaman kaybı önlenmeli.
Katılımcı Bütçeleme süreci belediyenin kamusal imajında olumlu
etki yaratan ve yurttaşların yerel bütçe hazırlık sürecini daha iyi
anlamasını sağlayan bir şey.
Katılımcı Bütçeleme süreci, yurttaşlar ve belediye çalışanları
arasında olumlu ilişkilerin tesisine katkı sağlayabilmekte.

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-kaliforniya-vallejo-katilimci-butceleme-projesi/
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İtalya Reggio Emilia’da “Halkın Fikirlerine Dayalı Belediye Bütçesi”
Toplamda 256 kişi (188 erkek, 68 kadın olmak üzere) bu
toplantılara katıldı. Katılanların birçoğu 36 ile 60 yaş arasında
yurttaşlardı.

Toplantıların her birinde, katılımcılar kendi içlerinden ikişer kişiyi
delege seçti. Bu delegeler belediyeden uzmanlarla ve
belediyenin Ademi Merkeziyet, Katılım ve Müzakereci Süreçler
Birimini temsil eden idari komiteyle birlikte belirli konuların daha
detaylı ve teknik yönlerini tartıştı.

Katılımcı süreç, 3 aşamada gerçekleşti:

a) önerilerin ve ihtiyaçların toplanması
b) önerilerin değerlendirilmesi
c) sonuçların sunulması
Toplamda 5 halk toplantısı yapıldı ve her biri farklı bir mahallede
gerçekleşti (birinci aşama).  Seçilen mahallelerden her birinde
bir toplantı yapılarak, yurttaşların ihtiyaçları tespit edilmeye ve
önerileri toplanmaya çalışıldı.  Her katılımcıya en fazla 3 dakikalık
konuşma süresi ve ikişer öneri ve ikişer ihtiyaç ifade etme hakkı
verildi. Öneriler için önceden dört konu belirlendi:  kamu
operasyonları, çevre, spor/kültür/gençlik politikaları ve sosyal
politikalar. Talep ve öneriler daha sonra talep edilen
müdahalenin büyüklüğüne göre tasnif edildi (küçük ölçekli
bildirimler, mahalle çağındaki müdahaleler ve kent çapında
müdahaleler).

İkinci aşamaya geçildiğinde, belediye yetkilileri yurttaşların
önerilerini değerlendirmeye başladı. Daha sonra, Semt Konseyi
ile Kent Konseyi hangi tekliflerin 2008 bütçesine dahil edilmeye
“elverişli” olduğuna karar verdi. Projenin üçüncü ve son
aşamasında, aynı yıl düzenlenen bir halk toplantısında
sonuçların duyurusu gerçekleştirildi ve bu toplantıya yüze yakın
kişi hatıldı.

Süreç boyunca yurttaşlar tarafından ifade edilen önerilerin sayısı
123 ve bu önerilerden 17 tanesi 2008 bütçesine dahil edildi.
Öneriler genel olarak bölgenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
yayalar için daha fazla ve güvenli kullanım alanlarının
oluşturulması ve aydınlatmanın iyileştirilmesi konularında
yoğunlaştı.

Katılımcıların geneli, süreçten memnun olduklarını, katılımcı bir
süreç başlatılmasının olumlu olduğunu ve kendilerini sürecin bir
parçası gibi hissettiklerini ifade etti. (Kadıköy Akademi)

Participedia uluslararası katılım portalında yer alan aşağıdaki
katılımcı belediye bütçesi örneği, İtalya’daki Reggio Emilia
Belediyesi tarafından 2008 yılında uygulanmış.

Reggio Emilia Belediyesi, toplumu ilgilendiren konulara
yurttaşların ilgi düzeyinin düşük olması üzerine, 8. Bölge’de
katılımcı bütçeleme sürecini deneme kararı aldı. Katılımcı
bütçeleme, yurttaşlar arasında tartışma ve yapıcı diyalog yolları
açmak üzerinden şekilleniyor ve tarafların mutabık olduğu
önceliklerin belirlenmesi amacını güdüyor. Bu önceliklerin daha
sonra ön bütçe aşamasında kent yönetimi tarafından sürece
dahil edilmesi bekleniyor.

Proje, bölgedeki yurttaşların esaslı bir biçimde süreçlere dahil
olmasını ve bu sayede belediye yönetimiyle yurttaşların bireysel
olarak ilişkilenmesini hedefliyor.

Reggio Emilia Belediyesi, böyle bir projeyle, ademi merkeziyet
sistemiyle bölgesel politikadaki aktif rolünü kaybetme tehlikesi
altındaki mahalleleri yeniden süreçlere dahil etme
teşebbüsünde bulunmuş oldu. Katılımcı bütçeleme de Reggio
Belediyesi tarafından kullanılan en önemli katılımcı
yöntemlerden biri.

Ademi Merkeziyet, Katılım ve Müzakereci Süreçler Bürosu
(Belediyenin “Katılım ve Hesap Verebilirlik Bürosu”), yurttaşların
düşüncelerini dile getirebildiği halk toplantılarını koordine etti ve
kolaylaştırıcılığını üstlendi. Bu toplantıların duyurusu için poster
ve el ilanları dağıtıldı.

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-italya-reggio-emiliada-halkin-fikirlerine-dayali-belediye-butcesi/


Yaşlı Dostu Kentlerden...

Finlandiya Tampere’de Yaşlılar için Bilgi Edinme Bürosu “Kotitori”

Yaşlılar için bir bilgi ofisi olarak çalışan Kotitori (Fince kelime anlamı “pazaryeri”), kamu ve özel kaynaklı hizmetleri tek bir noktada
topluyor. Çoklu tedarikçi modeli olarak işleyen bu model, evde bakım hizmetleri ve evde bağımsız yaşama gibi kavramlara odaklı
hizmet veriyor. “Tek Nokta”, bilginin çoklu mecralardan iletilmesi anlamına geliyor: belediye binası bünyesinde ziyaretlere açık
fiziksel bir yer, telefonların yanıtlanması için çağrı merkezi ve bir internet portalı olarak erişime açık bir hizmet modeli.

Kotitori konsepti, yerinde yaşlanmayı destekleyen hizmetlerin organize edilmesi konusunda yeni bir yaklaşım ve kamu ve özel
sektör arasında bir ortak girişim olarak tarif ediliyor. Yurttaşlara hem kamu hem de özel sektör tarafından sağlanan bilgi ve
hizmetlere erişmek için entegre bir mecra sunuyor. Kotitori hizmeti servis birleştiricisi (Mawell Care Ltd and Nordic Healthcare
Group) kendi üretici ağından bakım hizmetlerini fason olarak alıyor. Kotitori’nin üstlendiği görevler arasında evde bakım hizmeti
alan 300 yurttaş için düzenli evde bakım hizmetlerinin yönetimi ve yaklaşık 2600 yurttaşa hizmet veren belediye hizmetlerinin
tamamının yönetimi ve desteklenmesi yer alıyor. Destek hizmetleri güvenlik ve emniyet, alışveriş ve kısa dönemli evde bakım gibi
konuları kapsıyor.

Kotitori 2009 yılında açıldı. Eylül 2015 itibariyle hizmet konularına refah teknolojisi, tüm yurttaşlara bilgi hizmeti ve aileler için geçici
evde bakım hizmetleri sağlanması da eklendi.

Bu inisiyatif ilk açıldığında Finlandiya Teknoloji ve Yenilikçilik Destek Fonu (Tekes) tarafından fonlandırılıyordu. Mevcutta, Kotitori’de
çalışan vaka sorumluları tarafından sağlanan (ihtiyaç değerlendirmesi ve danışmanlık ve servis planlama) gibi birleştirici hizmetlerle
ilgili masraflar Tampere Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hizmetin kullanıcıları, belediye tarafından belli kriterlere göre masrafları
karşılanan hizmetler haricindeki kişisel ve ev idaresi hizmetleri için ödeme yapıyor.

Tampere kentinde 60 yaş üzeri nüfus oranı yüzde 20 ila 24 arasında.

Fince ve İngilizce dillerinde hizmet sağlayan Kotitori’nin temel hedefleri aşağıdaki gibi kurgulanmış:

Yaşlıların mümkün olan en uzun süreler boyunca yaşamlarını evlerinde devam ettirebilmesini sağlamak;
Artan hizmet talebine doğru yanıtları verebilmek;
Kamu ve özel hizmetleri birey odaklı bir çerçevede birleştirerek hizmet memnuniyetini arttırmak. 

(Kadıköy Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/amsterdamin-nobetci-belediye-baskani-gece-hayatini-donusturuyor/


Türkiye'den Haberler

Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

İstanbul Maslak’ta, yüksekliği 235 metre olarak planlanarak
inşaatına 2003’de başlanan Hema Endüstri A.Ş’ye ait ‘Diamond of
İstanbul’, Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün ‘Diğer
gökdelenlerden yüksek olmasın’ talebi üzerine 191 metreye
indirildi. 6 yıldır çivi çakılmayan proje alınan kararla 44 metre
traşlanacak. ‘Diamond of İstanbul’un inşaatı, komşu gökdelen
Sheraton Oteli’nin mülk sahibi Yonca Turizm Yatırım ve
İşletmecilik A.Ş’nin açtığı davayla durdurulmuştu. Hema Endüstri
tarafından Hürriyet’e yapılan açıklamada, inşaatın komşu parselin
açtığı dava nedeniyle değil, İstanbul Teknik Üniversitesi
raporundaki değerlendirme nedeniyle durdurulduğu belirtildi.
İnşaatın devam etmesi için İBB İmar Müdürlüğü’ne sunulan Avan
Proje’nin onayı bekleniyor. (Hürriyet..Com.Tr)

44 Metrelik Siluet Ayarı

Gökçeada'nın Bağrındaki Hançer
Çıkıyor: Masi Otel Yıkılacak

Tartışmalı Arazi Kadıköylülere Kaldı
Göztepe’de bulunan Hazine’ye ait Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü arazisi 23 Ağustos 2004’te Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kat karşılığı ihale
edildi. İhale, üstü örtülen 17- 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet
soruşturmasında da ismi geçen Taş Yapı tarafından alındı.
Söz konusu alanın ihalesinde Kadıköy Belediyesi’ne terk
edilmesi gereken sosyal, kültürel tesis alanı da yer aldı.
Kadıköy Belediyesi söz konusu alan kendisine bırakılmadığı
için dava açtı. Kadıköy’e büyük bir yük getiren projenin
planları için mahkeme 11 Ocak 2008 tarihinde yürütmenin
durdurulması kararı verdi. Karşı tarafın itirazı üzerine dosya
Danıştay’a gitti. Bu süreçte 49’ar katlı 4 dev blok hızla
yükseldi ve inşaatlar bitti. Yaklaşık 45 bin metrekarelik arazi
üzerinde toplam 150 bin metrekarelik inşaat yapıldı. Danıştay
13. Dairesi kararında yaklaşık 9 bin metrekare
büyüklüğündeki sosyal kültürel tesis alanının da özelleştirme
kapsamına alındığı belirtti. Danıştay ihale satışına ilişkin
yürütmeyi durdurma kararı verdi. (Hazal Ocak- Cumhuriyet)

Kayseri'de 1 Milyar Dolarlık Proje için
Halk Oylaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyar dolarlık
bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan Sahabiye Kentsel
Dönüşüm Projesi için çalışmalar, tarihi doku ve kamuoyu
yoklamasıyla belirlenen halkın eğilimi dikkate alınarak
başlayacak. (HaberTürk)

Gökçeada eski Bademli köyünde sit alanında yapılan 5 katılı
otel için yıkım kararı nihayet kesinleşti. Danıştay 14. Dairesince
sit alanında kaldığı onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
uzmanlarınca da yıkılması yönünde karar verilen Masi otel
için, Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu 90 gün içinde
Gökçeada Belediyesi’nden otelin yıkılmasını istedi. (Radikal)

Bilirkişi: Ankara Güneypark Kentsel
Dönüşümü Kamu Yararına Aykırı

Danıştay 6. Dairesi, Ankara Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm
Projesiyle ilgili hazırlanan 6 plan değişikliği ile 1 Bakanlar
Kurulu kararı hakkında açılmış 16 dava dosyasını birleştirerek
bilirkişi incelemesi istedi. Yapılan 6 plan değişikliği ile Bakanlar
Kurulu kararı hakkında ayrı ayrı hazırlanan bilirkişi raporlarında
kentsel dönüşümle ilgili, “kentsel dönüşüm yaklaşımı ve plan
bütünlüğü yönünden şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına,
kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri
kullanıldı. Raporlarda kentsel dönüşüm projesinin hayata
geçirilmesiyle trafik ve yapılaşmaya bağlı olarak Ankara’da
hava kirliliğinin artacağı da belirtildi. (Radikal)

Yargıtay Bakırköy 46 İçin İptal
Kararını Bozdu
Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, Aralık 2013'te
İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin kararıyla durdurulan projede
Yargıtay'ın plan iptal kararını bozduğunu açıkladı. Bakırköy
Belediyesi tarafından Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan
başvuruda Bakırköy 46 projesinin, yapı yoğunluğunu artırdığı,
ulaşımı engelleyeceği, tarihi yarımada siluetini etkileyeceği iddia
edilmişti. Mahkeme, 6 Aralık 2013 günü yürütmeyi durdurma kararı
vermişti. Projenin aynı planla yapılacağını belirten Ali Ağaoğlu,
"Proje durdurulunca bizden ev alan tüm müşterilere paralarını iade
etmiştik. Şimdi aynı projeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ancak projenin adını İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapılan parka komşu olduğu için Central Park olarak
değiştiriyorum. Geç de olsa hak yerini buldu. Proje gerçekten
bölgenin en masum planına sahip. Yoğunluğu arttıran bir plan söz
konusu değil. Maalesef aralık döneminin kurbanı olduk" diye
konuştu. Veliefendi Hipodromu'nun karşısında 45 bin 500
metrekarelik arazi üzerinde yükselecek proje 1 milyar dolar satış
değerine sahip. (Hürriyet.Com.Tr)

Plajlarda Milyonluk Kâr
Sayıştay 2014 Denetim Raporu’nda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nde (İBB) yaşanan usülsüzlüklere ilişkin çarpıcı
ayrıntılar yer aldı. İBB Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li Meclis
üyesi Tarık Balyalı raporu “İBB’nin yasalara uymama ısrarının
göstergesidir bu rapor. İBB şirketleri problemli. Gerçek bir
denetim yapılmadan kamuoyu tarafından net bilinmeyecek. İBB
böyle yönetilmez. İstanbullunun hakkı gasp ediliyor” diye
yorumladı. (Cumhuriyet Gazetesi)

http://www.hurriyet.com.tr/yargitay-bakirkoy-46-icin-iptal-kararini-bozdu-40049616
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3. Köprüde İki Yakanın Birleşmesine
247 Metre Kaldı

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve
Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

Yapımına 2013 yılında başlanan 3 milyar dolar maliyetli 3.
Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinde iki
yakanın birleşmesine 247 metre kaldı. 2016 Temmuz ve
Ağustos ayı içinde açılması planlanan Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'nde tabliyelerin döşenme işlemi devam ederken,
otoyol ve bağlantı yollarının yapımı da hızla
sürüyor. (Arkitera)

İTÜ’lü gençler, Silikon Vadisi’nin çılgın mucidi Elon Musk’un
son hayalini gerçekleştirdi. Gençler, Elon Musk’ın yüksek hızlı
kara aracı ‘Hyperloop’ için düzenlediği yarışmada finale
kalarak projelerini ABD’de ünlü bilim insanlarına tanıttı. Zorlu
Holding’in destek verdiği Türk gençlerinin projesi
gerçekleşirse  İstanbul-Ankara arası 25 dakikaya kadar
düşecek. (Hürriyet.Com.Tr)

25 Dakikada İstanbul-Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, "Yapısal çelik ve çelik-
betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin,
kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle
tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair
usul ve esasları düzenlemek" amacıyla çıkarılan yönetmeliği
yayınlandı. (Arkitera)

Dubai Port Projesinde Hukuksuzluk
Sürüyor
Kocaeli'nin Körfez ilçesi, Yarımca sahilinde, tüm yürütmeyi
durdurma kararlarına rağmen yapımı süren "Dubai Port Limanı
ve Konteyner Terminali" projesinin, 2000 yılında çizilen ve hiç
kullanılmayan imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından askıya çıkarılması gözleri yeniden Dubai Port
projesine çevirdi. (Evrensel)

Kanal İstanbul Güzergahını Yeniden
Ele Alma İhtiyacı Doğdu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili, “Kanal güzergahında jeolojik
yapılar var. Doğal sitler, tarihi sit alanları, yer altı su kaynakları,
meraları dikkate aldığımızda uzmanların yaptığı çalışmalarda
sit bölgeleri için bazı tereddütleri oluştu. Bu yüzden de
güzergah konusunu yeni baştan ele almak ihtiyacı doğdu”
dedi. (Hürriyet.Com.Tr)

Danıştay’dan Bağcılar Meydanı için
Kritik Karar

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olarak bilinen
İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bazı mahaller için alınan
‘yürütmeyi durdurma kararı’nın bir benzeri Bağcılar için alındı.
Bakanlar Kurulu kararı gereği riskli alan ilan edilen bölge
Bağcılar Meydanı ve çevresini kapsadı. Anılan bölge ile
komşu olan mahalleler ise Çınar, İnönü, Sancaktepe,
Yavuzselim ile Merkez Mahallesi olarak kayıtlara
geçti. (Yapi.Com.Tr)

Türkiye'nin İlk "Sürücüsüz" Metrosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre,
Anadolu Yakası'nda toplu ulaşımı kolaylaştıracak yeni metro
hattıyla Üsküdar-Sancaktepe 24 dakikaya inecek. Hat, 20
kilometre ve 16 istasyon ile depo sahası ve depoya bağlanan 2
bin 750 metre tünelden oluşacak. Hatta 126 vagon hizmet
verecek. Çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü metro
inşaatında 2 bin 430 personel, 11 istasyonun bir an önce
tamamlanması için hizmet veriyor. Şu anda istasyonda
elektromekanik sistemlerle tavan ve yan duvarların kaplaması
yapılıyor.Üsküdar-Çekmeköy hattının tamamlanmasıyla
Anadolu Yakası'nın ana ulaşım ağının önemli bir aksı
tamamlanmış olacak. Türkiye'nin ilk "sürücüsüz" metro hattı
olma özelliğiyle dikkat çeken Üsküdar–Ümraniye-Sancaktepe-
Çekmeköy hattı, yıl sonunda hizmete girecek. (Yapi.Com.Tr)

http://www.hurriyet.com.tr/25-dakikada-istanbul-ankara-40049109
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Ataköy sahildeki
arazilerden bir kısmını içeren 2010 yılındaki satış ihalesinin iptali
yönündeki kararına Başbakanlık Toplu Konut İdaresi itiraz etti.
TOKİ kararın tashihini isteyerek yerel mahkemenin ehliyet
yönünden davanın reddine kararının onanmasını istedi. Ataköy
sahilde inşaatlar bitmesine rağmen arazinin satışına yönelik
ihaleyi Danıştay'ın iptal etmesi ortalığı karıştırdı. Perdeleri bile
takılan konutlarla ilgili Danıştay arazide betonlaşma tehlikesi olur
gerekçesi ile mahkemenin yetkisizlik kararını bozmuştu. Ancak
davalı arazide 16 katlı 5 blok inşa edildi ve konutların satışları
bile tamamlandı. (Radikal)
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Yassıada’da Yeşil’in Y’si Kalmadı

Yassıada’da talanın boyutları ortaya çıktı. 1. derece doğal
ve tarihi Sit, III. derece arkeolojik Sit alanı olan Yassıada’da
otel ve kongre merkezi in- şaatı tüm hızıyla sürüyor.

TOKİ'nin Ataköy Çırpınışı

Türkiye Kızılay Derneği’nin İstanbul Etiler Nispetiye Caddesi
üzerindeki 2 bin 134 metrekare büyüklüğündeki arsasına 10
katlı otel yapılacak. (Hürriyet.Com.Tr)

Projenin yüklenisici MESA da konuyla ilgili bir basın
açıklaması yayınlayarak, proje tamamlandıktan sonra alandaki
yeşil alan miktarının 3 katına çıkarılacağını ifade etti. (Arkitera)

Akmerkez’e Komşu 10 Katlı Kızılay
Oteli

DATİ'nin Kıyı ile İmtihanı

DATİ Yatırım Holding tarafından Ataköy sahilde yapılmak
istenen İstanbul Turizm Merkezi projesi için hazırlanan ÇED
raporuna Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği
itiraz etti. İtirazda projenin yapılacağı parsellerin kıyı kanunu
yönetmeliğine aykırı olduğu vurgulandı. ÇED raporunda yer
alan İstanbul deprem haritasında da proje sahası 1. Derece
deprem alanında gösterildi. (Radikal)

Türkiye ve KKTC Arasındaki Su Krizi
Çözüldü
KKTC hükümetinden 4 bakanın Ankara’da pazartesi ve salı
günleri yaptığı görüşmeler sonucunda, ‘asrın projesi’ diye
adlandırılan suyun KKTC’deki işletmesi konusunda orta yol
bulundu. Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, KKTC’de
tarımsal ve kullanım amaçlı işletme konusunda kamu-özel
işbirliğinde 2 ihale yapılacak. Tahsilatı, ihaleyi kazanan şirket
yapacak ve KKTC devleti ile belediyelere pay verecek.
İşletmeyi alan şirket KKTC içindeki 600 milyon lirayı aşan alt
yapı yatırımlarını yapacak. (Yapi.Com.Tr)

Bodrum'a Yeni Hastanede İlk Adım
Bodrum Devlet Hastanesi’nin ihalesi yapıldı. Açıklamada, iki yıldır
bekleyen Bodrum Devlet Hastanesi projesinin geçtiğimiz Aralık
ayında onaylandığı belirtilirken, ihalenin 1 Şubat 2016 tarihinde
yapıldığı açıklandı. (Yapi.Com.Tr)

Çukurova Bölgesel Havalimanı
Devlet Bütçesiyle Yapılacak
Türkiye'nin en büyük havalimanı projeleri arasında yer alan
Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili yeni bir süreç başlıyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Serdar
Hüseyin Yıldırım, müteahhit firmanın içine düştüğü mali kriz
sebebiyle geçen yıl ağustosta sözleşmesi feshedilen Çukurova
Bölgesel Havalimanı'nın, devlet bütçesiyle yapılmasına karar
verildiğini belirtti. Projenin değeri 357 milyon Euro olarak
açıklanmıştı. (Yapi.Com.Tr)

http://www.radikal.com.tr/turkiye/datinin-kiyi-ile-imtihani-1508691/
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Bodrum’u Bitirdiler
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Sur'un Korunması için UNESCO'ya
Çağrı

Ankara'da Bitmeyen Bina için
Bakanlık Harekete Geçti

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Gününde ülkemizin iki ayrı
yöresinden gelen iki ayrı açıklama kaybettiklerimizin yanı
sıra kaybetme tehlikesi içinde olduklarımızı da
gösterdi. (Evrensel)

Marmara Denizi Kadar Sulak Alanı
Kaybettik!

Ankara’nın simgelerinden biri olmaya hazırlanan, dünyada
ilkler arasında bulunan yapım tekniklerinin uygulandığı yeni
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasının yapımını
Kültür ve Turizm Bakanlığı devraldı. 1995’te ihalesi yapılan ama
yıllardır bitmeyen CSO binası için bütçeden 100 milyon TL
ayrıldı. İstanbul ve Ankara’da yeni opera binaları planladıklarını
belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, uzun süredir
bitmeyen CSO binasını devraldıklarını, 100 milyon liralık
bütçeyle hızlı bir şekilde bitireceklerini söyledi. CSO binası,
mevcut binanın arkasında, 154 bin metrekarelik arazi üzerinde
inşa ediliyor.  (Yapi.Com.Tr)

İstanbul-İzmir Otoyolu 2 Yıl Daha
Erken Bitecek

Türkiye’nin gözde tatil beldesi, 190 kilometre uzunluğundaki
Bodrum Yarımadası’nda sadece 15 kilometre boş sahil kaldı
Türkbükü ile Torba arasındaki kıyı şeridine göz diken rantçılar
zamanında aldıkları alanlarda otel inşaatlarını
sürdürüyor. Bodrum’un antik çağlardan günümüze ulaşan
doğal ve tarihi değerlerinin üzerinde inşaatlar yükseliyor. İmar
planlarını, ilçe belediyesi, Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve
Muğla Büyükşehir Belediyesi yapıyor. (Sözcü Gazetesi)

Diyarbakır Sur’da 5. kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve
operasyonlar 64. gününe girerken tarihi ilçe operasyonlarda
yerle bir oldu, en az 20 bin kişi evlerini terk etti. Yaşananlara
karşın Başbakan Davutoğlu’nun “Sur’u Toledo yapacağız”
açıklaması büyük tepki çekti. Hukukçular, yerel yöneticiler ve
uzmanlar böylesi bir dönüşümün Sur’un çok kültürlü kimliğini
yok edeceğini, göç ve asimilasyona neden olacağını belirterek,
kentsel dönüşümün en kanlı biçimde gerçekleştirilmek
istendiğini vurguladı. (Cumhuriyet)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçiş Köprüsü projesinin iki
yıl erken bitirileceğini açıkladı. Yıldırım, “Proje fiilen başlayalı 3
yıl oldu ama 2 yılımız daha var, tamamen bitmesi için. Aslında
sözleşmede öngörülen bitirme zamanı 7 yıl. Dolayısıyla 2 yıl
erken, yani 5 yılda projeyi tamamlamış olacağız. Bu da bir
başka rekor olacak” dedi. (Yapi.Com.Tr)

Çan’da Yaşayanların Vay Haline..!

13 milyon TL'lik yatırımla kurulan Marmara Bölge Temiz Hava
Merkezi'nin ilk verileri çarpıcı sonuçları ortaya çıkarıyor. Gelen
verileri değerlendiren MBTHM'nin, ilk verileri Çanakkale’nin Çan
ilçesindeki hava kirliliğini gözler önüne serdi. Çan ilçemizde çıkan
kirli hava Türkiye’deki en kirli ikinci bölgeyi işaret etti. Uzmanlar bu
oranın çok yüksek olduğunun altını çizerken Çan ilçemizdeki
havanın teneffüs edildiğinde solunum yolları rahatsızlıklarına
sebep olduğuna işaret etti. Astım, kronik akciğer hastaları ve
çocuklar için SO2 kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde yüksek
SO2 konsantrasyonlarının astım krizlerine de yol açabileceği
vurgulandı.Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki
etkilerini önlemek, hava kalitesi ile ilgili bilgi toplamak ve halkı
bilgilendirmek amacı ile Marmara Bölgesi'ndeki 11 ayrı ilde 39
adet hava kalitesi izleme istasyonunda en son teknolojiyle
ölçümler yapan ve merkezi İstanbul'da olan MBTHM'nin, ilk verileri
ile ilgili değerlendirme sonuçları açıklandı. (Troaimedya.Com)

Doğal Kaynaklar ve Çevre

“COP21 Paris İklim Konferansı
İzlenimleri”

Paris İklim Zirvesi’ni yerinde takip eden akademisyenlerden biri olan Semra Cerit Mazlum, Kadıköy Belediyesi Akademi’de yaptığı
sunumda, iklim konusunda küresel çapta önlemler almak üzere Paris’te gerçekleştirilen uluslararası işbirliği zirvesinin anahatlarını ve
zirvenin sonuçlarının ülkeler, yerel yönetimler ve dünya yurttaşları için ne anlama geldiğini anlattı.Zirvenin dikkat çeken noktalarından
birinin katılımcılar için farklılaşmış katkı yollarının ortadan kalkmış olması olduğunu ama belirli ülkelerin önemli katkılarda
bulunduğunu belirten Mazlum, bu noktada, İngiltere’nin iklim uyumu konusunda öncü adımlar atan bir katılımcı olduğuna dikkat çekti.
(Kadıköy Akademi)
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US News’ün WPP Group – BAV Consulting ve Wharton School
of Business ile ortak çalışmasının sonucu olan 2016’nın en iyi
ülkeleri raporu yayınlandı. Yıl boyunca yayınlanan haberlerin
yanında yarısı uzman, girişimci ve eksperlerden oluşan 60
ülkeden 16.000’in üzerinde kişinin katıldığı anket sonuçlarını da
baz alan raporda 60 ülkenin 24 farklı kategori ve 75 farklı
alandaki puan ve sıralamaları yer alıyor. 2016’nın en iyi ülkeleri
genel sıralamasında Türkiye 100 üzerinden 60 puanla 30.
sırada. Türkiye’nin ‘çevre koruma’ alanında aldığı puan ise 100
üzerinden 1. Bu puanla 60 ülke içerisinde 59. sıradayız. 60.
sırada ise 0 puanla Cezayir bulunuyor. (Deniz Aytekin-
Yesilist.Com)

Türkiye hava kirliliğinde 23 yıl öncesine döndü. Türkiye son
aylarda hava kirliliği için alarm veriyor. Özellikle 1990’lı yıllarda
artan nüfus ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle hava kalitesi
canlı sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşmıştı. Çevre
Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından geçen günlerde açıklanan
raporda, hava kirliliğinin birçok ilde “tehlike sınırlarını kat kat
aştığı”na dikkat çekildi. (Cumhuriyet)

Türkiye’nin Çevre Notu 100
Üzerinden 1

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Türkiye Hava Kirliliğinde 23 Yıl
Öncesine Döndü

Amasra’da İçme Suyunun
Ortasına Kömür Hazırlama Tesisi
Bartın Amasra’da Hattat Holding’in kurmak istediği “Hema
Termik Santrali”nin bir parçası olan lavvar (kömür hazırlama)
tesisi yüz bine yakın insanın günlük içme suyunu ücretsiz
olarak karşıladığı kaynak olan kavşak suyunun ortasına
yapılmak isteniyor. Hema Termik Santrali'ne ait ÇED dosyası
iki yıla yakın bir süredir Çevre ve Şehircilik Bakanı'nınönünde
bekliyor. Halk ÇED raporuna karşı 42 bin imzayla itiraz
etmişti. (Nilay Vardar- Bianet)

Bakanlığın değiştirdiği yeni yönetmeliğe göre artık, ÇED
raporundaki taahhüdü yerine getiremeyen bir fabrikaya 3 ay
değil 1 yıl süre tanındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Danıştay’ın
iptal kararının ardından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Ancak yapılan değişiklikler
tartışma yarattı. Değişiklik ile ÇED Raporu’ndaki taahhütlere
uymayan proje sahiplerine 1 yıl süre tanındı. “Yargı kararının
arkasından dolanıldığına” dikkat çeken Çevre Mühendisleri
Odası (ÇMO), ÇED raporunda bacasına arıtma filtresi takacağını
taahhüt eden fabrikanın eğer bunu yapmazsa 1 yıl daha çevreyi
kirleteceğine dikkat çekti. (Cumhuriyet)

Bakanlıktan Fabrikalara Çevreyi 1
Yıl Kirlet İzni!

ÇED’de İnatlaşma

ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dün
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yalnızca bir
maddede geri adım atan Bakanlık, projelerde denetimi yatırım
sahibi şirketlere bırakan, projelerin ilanlarını yurttaşlardan
uzaklaştıran ve projelerin kapasitelerindeki artışları yönetmeliğe
takılmadan değerlendirmeye yarayan maddeleri öncekinden farklı
şekillerde yeniden ÇED Yönetmeliği'ne ekledi. Yürütmesi
durdurulan maddelerdeki içeriğin farklı maddelerle yeniden
Yönetmeliğe sokulmasıyla, ÇED Yönetmeliğine yine dava yolu
gözüktü. (BirGün)

UNESCO'dan Hasankeyf Açıklaması:
"Türkiye Adaylık Başvurusu Yapmadı''

İztuzu Plajı’nda Şaşırtan Doğa Olayı

İztuzu Plajı’na Dalyan Kanalı’ndan yolcu getiren teknelerin
iskelesi, 2002 yılında görülen kuraklık ve bu doğa olayı
nedeniyle denizin getirdiği kumların boğazın önüne
kapatması nedeniyle karada kaldı. Kış aylarında denizden su
girişi azaldığı için mevcut iskelenin bulunduğu yerde sular 25
metre kadar çekildi. Bunun üzerine yeni bir iskele
yapılmasına ihtiyaç duyuldu. 3 yıl sonra mevcut iskeleninin
yanına kaymakamlık tarafından şu an halen kullanılmakta
olan ahşap iskele yapıldı. Türkiye’nin denize açılan tek gölü
olan Köyceğiz’in, Dalyan Kanalı’yla yla buluştuğu noktadaki
kum hareketliliği nedeniyle yaşanan doğa olayı görenlerin
ilgisini çekerken, bilim adamları tarafından da inceleme
konusu oluyor. (Milliyet.Com.Tr)

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya
Mirası Merkezi Direktörü Mechtild Rössler, Türkiye'nin Ilısu Barajı
göl suları altında kalma tehlikesi bulunan antik kent Hasankeyf için
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne başvurmadığını açıkladı.
Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ise, 'Dünya
Kültür Mirası Listesi' için belirlenen 10 kriterinden 9'unu taşıyan
Hasankeyf için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS)
Türkiye Milli Komite Yönetim Kurulu 2'nci Başkanı İTÜ Mimarlık
Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Zeynep Ahunbay'ın yıllar önce başvuruda bulunduğunu söyledi.
(DHA)

İstanbul Suyu Önergesi: Melen’le
Yüz Bile Yıkanmaz!

İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Çayı’nın atık sularla
kirletildiği iddiası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşındı.
CHP’li İBB Meclis üyeleri, verdikleri soru önergesinde,
mahkemenin iptal kararına rağmen faaliyetine devam eden
Düzce’deki katı atık bertaraf tesisinin İstanbulluların içme suyunu
kirletmeye devam ettiğini ileri sürüp “Melen Çayı’ndan gelen
suyla yüz bile yıkanmaz” dedi. (Yapi.Com.Tr)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/473860/Turkiye_artik_nefes_alamiyor.html
http://www.milliyet.com.tr/iztuzu-plaji-nda-sasirtan-doga-gundem-2191161/
http://www.yesilist.com/cms.php?u=cevre-notumuz-100-uzerinden-1&id=2372
http://www.birgun.net/haber-detay/ced-de-inatlasma-103408.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/478542/Bakanliktan_fabrikalara_cevreyi_1_yil_kirlet_izni_.html
http://www.cnnturk.com/dunya/unescodan-hasankeyf-aciklamasi-turkiye-adaylik-basvurusu-yapmadi
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-suyu-onergesi-melenle-yuz-bile-yikanmaz_143001.html
https://bianet.org/bianet/toplum/171975-amasra-da-icme-suyunun-ortasina-komur-hazirlama-tesisi


BirGün'ün 'Kopyala- Yapıştır Santral
Raporları' Haberi Mecliste

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep
Altıok, geçtiğimiz hafta gündeme gelen Çanakkale –
Karabiga’daki dört termik santralin bilirkişi raporlarının
‘kopyala-yapıştır’ usulüyle hazırlanmalarını meclise
taşıdı. Karabiga’daki termik santral projelerinden CENAL,
Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun termik santrallerine
karşı açılan davalara atanan bilirkişi heyeti, 4 santral için de
aynı raporları hazırlamış, raporlardaki bariz hatalar durumu
açığa çıkarmıştı. CHP Milletvekili Zeynep Altıok, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya bilirkişi heyetinin, 4
santral için de aynı raporu hazırladığı iddialarını
sordu. (BirGün)

55 Gündür Doğrudan Denize
Boşaltılıyor
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde yap-işlet-devret modeliyle
yapılıp, 3 yıl önce devreye giren atık su arıtma tesisinin 17
Aralık'tan bu yana çalıştırılmayarak günlük 4 bin metreküp
kanalizasyon atığının doğrudan denize bırakıldığı ortaya çıktı.
Arıtma tesisini işleten şirket, Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi'nden hakedişlerini alamadıkları için
faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı. Balıkesir Su ve
Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Ayvalık- Gömeç Müdürü
Saadettin Gezen, "Korkulacak bir şey yok. Talimat gelsin 1
saat sonra düğmeye basar çalıştırırız" dedi. 
(Milliyet Yerel Haber)

Efemçukuru Altın Madeni İçin Acele
Kamulaştırmaya İptal

Doğal Kaynaklar ve Çevre

İzmir’in tek temiz yüzeysel su toplama havzası olan ve kente 20
kilometre uzaklıktaki Efemçukuru köyünde bulunan altın
madenine tarlasını satmayan tek köylü Ahmet Karaçam, bir
hukuki kazanım daha elde etti. Danıştay 6. Dairesi, altın madenine
karşı tek kişilik direniş gerçekleştirdiği için yörede “Yalnız Efe”
olarak tanınan Ahmet Karaçam’ın arazisine acele kamulaştırma
yoluyla el konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Danıştay, Bakanlar Kurulunun “Kamu yararı var” gerekçesini
yeterli görmeyerek, neden acele edildiği ile ilgili gerekçelerin
ortaya konmadığının altını çizdi. (Evrensel)

Kirlilik 'Azap'ı!

Aydın'ın Söke ilçesindeki Azap Gölü'nün köpürmesi tedirginlik
yarattı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği
(EKODOSD), çok sayıda su canlıları ve kuş türüne evsahipliği
yapan göldeki köpürmenin en büyük nedeninin aşırı zirai ilaç
kullanımına bağlı kirlilik olduğunu açıkladı. (Yapi.Com.Tr)

Türkiye Rüzgar Enerjisinde Sınıf
Atladı

Petrol fiyatlarının düşmesi enerji piyasalarında hesapları alt
üst etse de, güneş, rüzgâr ve diğer temiz enerji çeşitlerine
yönelik yatırımlar devam ediyor. Dünya Rüzgar Enerjisi
Birliği’nin (WWEA) açıkladığı ön sonuçlara göre, 2015 yılında
dünyada yeni rüzgar enerjisi tesislerinin kurulu gücü 63 bin
690 megavat (MW) olurken, böylece dünyadaki toplam
rüzgar kapasitesi 435 gigavata (GW) ulaştı. Yüzde 17.2 ile
rüzgar enerjisinde küresel büyüme hızı, 2014’teki yüzde
16.4’lık büyümeden daha yüksek oldu. Rüzgar enerjisindeki
en önemli 15 piyasa içinde Brezilya, Polonya, Çin ve Türkiye,
en güçlü büyüme hızlarının görüldüğü, en dinamik ülkeler
oldu. Hürriyet'ten Merve Erdil'in haberine göre, WWEA Genel
Sekreteri Stefan Gsänger, Türkiye’nin rüzgar enerjisinde
uluslararası sıralamada 16.’lıktan 15.’liğe yükselerek, bir
basamak atladığını söylerken, “Türkiye, 2015’de rüzgar
kapasitesine 955 MW ekledi. Bu, 2015 yılında yeni rüzgar
türbinleri için Türkiye’yi 10. en büyük pazar yaptı”
değerlendirmesinde bulundu. (Yapı.Com.Tr)

Derenin Suyunu da Altıncıya
Vermişler!
İzmir’in 20 kilometre yakınında, kente su sağlayan barajlar
havzasında 4 yıldır üretime devam eden TÜPRAG altın
madenine yöredeki derelerin suyunun verildiği ortaya çıktı. 300
bin İzmirlinin içme suyunu karşılaması planlanan Çamlı Barajına
altın madeni işletilsin diye izin vermeyen hükümet, madenin
talebi üzerine Kokarpınar deresinin suyunu da madenciye tahsis
etmiş. İzmir’in sularından sorumlu İZSU’nun itirazlarına rağmen
madenin yıllardır Kokarpınar deresinin suyunu kullandığı şirketin
son dava dosyasına sunduğu mahkeme kararı ile ortaya
çıktı. (Evrensel)

Türkiye İklim Senaryoları Korkutuyor
Hızlı kentleşme, artan nüfus, sanayileşme, ormanların yok
edilmesi, kömür gibi fosil yakıtların kullanılması, karbondioksit
ve metan gazı gibi sera gazlarının atmosferdeki miktarını
arttırdı ve böylece yerkürenin de sıcaklığında değişiklik oldu.
Sera gazı arttıkça ortalama sıcaklıkta da artış meydana geldi.
Şüphesiz ki; artık insan iklimi değiştiriyor, hem de jeolojik
evrelerde hiç gözlenmemiş kadar hızla değiştiriyor. Bu
yüksek ısınma yüzünden de yeryüzünde tropikal fırtınalar,
kuraklık ve ani seller şeklinde alarm zilleri çalıyor. 
(Kadıköy Akademi)

http://www.yapi.com.tr/haberler/kirlilik-azapi_142978.html
http://www.birgun.net/haber-detay/birgun-un-kopyala-yapistir-santral-raporlari-haberi-mecliste-103294.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/turkiye-ruzgar-enerjisinde-sinif-atladi_143051.html
http://www.kadikoyakademi.org/turkiye-iklim-senaryolari-korkutuyor/
http://www.evrensel.net/haber/272637/derenin-suyunu-da-altinciya-vermisler
http://www.evrensel.net/haber/272295/yalniz-efe-yine-kazandi-efemcukuru-altin-madeni-icin-acele-kamulastirmaya-iptal
http://www.dha.com.tr/55-gundur-dogrudan-denize-bosaltiliyor_1132974.html


"Uçurumdan Döndük!"

Kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 25 ek emsal sağlayan ‘ek
emsal hakkı’ geçtiğimiz günlerde Danıştay tarafından iptal
edilmişti. Ancak çok geçmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 yaptığı yönetmelik değişikliğiyle bu hakkı geri getirdi. 1 Ocak
2017’ye kadar ruhsatını alan inşaat firmaları, kentsel dönüşüm
projelerinde ek emsal hakkını alacak.Sektör son anda
uçurumdan döndü’ diyen Dap Holding Başkanı Ziya Yılmaz,
“Düşünün insanlar belli bir emsal üzerinden anlaşmış, sonra
bu yıkılıyor. Ben 30 bin metrekare inşaat yapacağım, yarısını
hak sahibine vermeyi taahhüt etmişim ama bunu ek emsal
hakkıma göre planlamışım, o zaman 3+1’in 1 odası gidecekti”
dedi. (Milliyet Gazetesi)

Müteahhitler: “2016 Zor Bir Yıl
Olacak”

Türkiye Müteahhitler Birliği, “2016 zor bir yıl olacak” başlıklı
2016 yılı ilk çeyrek analizini açıkladı. Raporda, 2016 yılında
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, ana pazarlardaki
çalkantıların yanı sıra, Rusya kaynaklı risklerin etkisi
altında kalmayı sürdüreceği değerlendirildi.İnşaat
sektörünün lider kurumu Türkiye Müteahhitler Birliği’nin
(TMB) periyodik olarak 3 ayda bir hazırladığı “İnşaat
Sektörü Analizi-Ocak 2016” yayımlandı. Ekonomi çevreleri
ve sektör tarafından merakla beklenen analizde 2015'in
dördüncü çeyreğindeki göstergeler ile 2016 yılına ilişkin
veriler değerlendirildi. (Yapi.com.tr)

Konut Neden Pahalı? İstanbul'da 100 Metrekarelik Evin
Aidatı 1.800 Lirayı Buluyor

              Emlak Piyasası Haberleri

Aidat bedelleri hem ev sahiplerinin hem kiracıların en büyük
kabusu olmaya devam ediyor. Adeta kira ile yarışan aidatlar
özellikle yeni lüks projelerde hızla yükseliyor.İstanbul, Ankara ve
İzmir’i kapsayan son araştırmaya göre bugün en yüksek aidat
bedeli metrekare başına 18.83 lira ile İstanbul Şişli’de.
Ankara’da en yüksek aidat 16 TL’ye aşarken, İzmir’de
maksimum aidat metrekare başına 4.3 TL. (Yapi.Com.Tr)

Merkez Bankası 2010-2014 yılları arasında Türkiye’de konut
fiyatlarının yüzde 50’nin üzerinde nominal artış gösterdiği ve
bazı bölgelerde fiyatların iki katına çıktığından hareketle bir
çalışma yaptı. Çalışmada, son 5 yılda İstanbul’da konut
fiyatlarının yüzde 95.3, İzmir’de 63.6 ve Ankara’da da yüzde
53.2 oranında arttığı ortaya çıktı. Çalışmada, konut
fiyatlarındaki nominal artışların dörtte birinin, reel artışların ise
yaklaşık yarısının kalite artışından kaynaklandığı belirtildi.
Merkez Bankası uzmanları Timur Hülagü, Erdi Kızılkaya, Ali
Gencay Özbekler ve Ponar Tunar, “Türkiye Konut Fiyat
Endeksi’nin Kalite Değişimi Etkisinden Arındırılması: Hedonik
(detaylı fiyat) Konut Fiyat Endeksi” başlıklı bir çalışma yaptı.
Çalışmada, son yıllarda yaşanan artıştan dolayı konut
piyasasındaki dinamiklerin dikkatle takip edilmesi gerektiği
belirtilerek, kalite etkisinin ölçülmeye çalışıldığı ve bu etkiden
arındırılmış bir fiyat endeksi üretilmeye çalışıldığı kaydedildi.
İstanbul Küçükçekmece üzerinden yapılan analize göre,
kalitenin konut fiyatını artırıcı etki yaptığına dikkat çekildi. 
(Milliyet Emlak Piyasası )

İstanbul’da 181 bin konutu kapsayan 335 konut projesi
incelendi. Marka bilinirliliği yüksek projelerde ortalama
metrekare fiyatı 8 bin 700 TL, marka bilinirliliği düşük
projelerde ise 5 bin 400 TL’yi aştı. İstanbul’da üretim ve stok
ortalama metrekare fiyatı 9 bin 655 lira olan lüks konutta
yoğunlaşırken, metrekaresi 2 bin lira ve altındaki evler
pastadaki en küçük dilimi kapsadı. (Yapi.Com.Tr)

İstanbul'da Ev Almak İsteyenler Dikkat!

Yeşil Binalarla Enerji İthalatı
Frenlenecek

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından
Ceylan Intercontinental Otel'de düzenlenen "ÇEDBİK Yeşil
Binalar Kongresi 2016" etkinliği başladı. Ana teması,
"Dayanıklı Şehirler İçin Düşünsel Dönüşümler" ve "Binadan
Yerleşkeye Bütünsel Tasarım için Diyalog" olarak belirlenen
ve sürdürülebilir binalar konusunda önemli konuları ele alan
kongrenin açılışında konuşan Çalıkoğlu, kalkınmakta olan
Türkiye'de artan nüfus ve refah düzeyi, sanayileşme gibi
nedenlerden dolayı enerji kullanımının hızla arttığından
bahsetti. Enerjide dışa bağımlılığın yüzde 75'lerde olduğunu
dile getiren Çalıkoğlu, "Enerji ithalatının faturası ise 55 milyar
dolar seviyelerinde. Enerji ihtiyacımızın artmasına karşılık
enerji üretiminde kullanılan kaynakların giderek azalması,
enerji kullanımından kaynaklı sera gazlarının iklim
değişikliği ve küresel ısınma üzerindeki etkisi, acil ve etkin
tedbirler alınmasını zorunlu kılmakta" diye konuştu.
(Yapi.Com.Tr)

Ev Satışında 5 Yıl Muafiyeti Kalkıyor

Üç yıldır Meclis’te olan Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nda
gayrimenkul değer artış kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili
önemli değişiklikler yer alıyor. Genel olarak mevcut mevzuatta
gayrimenkullerin satışında oluşan değer artış kazançları gelir
vergisine tabi. Bu temel kurala karşılık mevcut Gelir Vergisi
Kanunu’nun Mükerrer 80/1-6 maddesine göre ise 5 yıldan
uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde
edilen kazançlar gelir vergisinden muaf.  (Yapi.Com.Tr)

http://www.milliyet.com.tr/ucurumdan-donduk-/ekonomi/detay/2190594/default.htm
http://www.yapi.com.tr/haberler/ev-satisinda-5-yil-muafiyeti-kalkiyor_143049.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/yesil-binalarla-enerji-ithalati-frenlenecek_142898.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/-istanbulda-100-metrekarelik-evin-aidati-1-800-lirayi-buluyor_142909.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/muteahhitler-2016-zor-bir-yil-olacak_142820.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbulda-ev-almak-isteyenler-dikkat_142883.html
http://www.milliyet.com.tr/konut-fiyatlari-neden-yuksek--konut-1969568/


İzmir Körfezi’ne hakim Buca sırtlarında inşa edilen OYAK Buca
Konutları, MuuM kurucuları Y. Mimar Murat Aksu ve Y. Mimar
Umut İyigün tarafından tasarlandı.Türkiye’nin birçok kentinde
birbirinden farklı ölçeklerde önemli mimari ve iç mimari projelere
imza atan MuuM tarafından tasarlanan ve İzmir Körfezi’ne hakim
Buca sırtlarında bir vadinin iki yamacına yayılmış, farklı etaplarda
hayata geçirilecek bir konut yerleşimi olarak ele alınan OYAK
Buca Konutları’nın 1. etabında yerleşim başladı. (Yapi.Com.Tr)

Keçiören Belediyesi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için
yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.  Subayevleri Botanik
Parkı içine yapılacak yatay asansörle vatandaşlar dik yokuşu
tırmanmak zorunda kalmadan rahat bir şekilde ulaşımlarını
sağlayacaklar.Subayevleri Mahallesi Gezi Sokak-Kuşadası Sokak
arasında dik bir araziye sahip Botanik Parkı içerisinde ulaşımı
kolaylaştırmak için tek kabinli 12 kişi taşıma kapasiteli yatay
asansör yapım çalışmalarına başlanıldı. İki nokta arasında hizmet
verecek asansör özellikle, yaşlı ve engelli vatandaşların ulaşımını
rahat bir şekilde yapmasını sağlayacak. 
(Keçiören Belediyesi Web Sitesi)

MuuM’dan İzmir Körfezi'ne Konut
Projesi

Petkim’in Lojman Projesine
TMMOB’tan İtiraz!

Türkiye'de geçen yıl yabancılara yapılan konut satışlarında ilk
sırada 4 bin 228 konut ile Irak vatandaşları yer aldı.Türkiye
İstatistik Kurumunun (TÜİK) basın bültenine göre, 2015 yılında
yabancılara 22 bin 991 konut satıldı.Söz konusu dönemde
yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 4 bin 228 konut ile Irak
vatandaşları aldı. Iraklıları, 2 bin 704 konutla Suudi Arabistan, 2
bin 130 konutla Kuveyt, 2 bin 36 konutla Rusya Federasyonu ve
bin 54 konutla İngiltere vatandaşları izledi. (Yapi.Com.Tr)

Petkim’in Aliağa’daki lojman alanını turizm tesis ve küçük sanayi
alanı olarak değiştirilmesi konusunda aldığı imar değişikliği
vizesine TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İdare
Mahkemesi’ne dava açtı.Petkim’in Aliağa’da lojman alanı olarak
kullandığı, 1.17 milyon metrekarelik alanın ticaret, turistik ve
konut amaçlı kullanımı için imar değişikliği başvurusu, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. (Egedesonsöz.com)

Emlak Piyasası Haberleri

"İki Aşamalı Yarışmaların Şansı
Jüri Raporundaki Bir Paragraf
Değil, Kazanılmış 3 Aydır"

Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Mimari
Proje Yarışması'nın kolokyumu ve ödül töreni 30 Ocak
Cumartesi günü Muratpaşa Belediyesi'nde yapıldı.Jürinin
değerlendirme kriterlerini açıkladığı ve yarışma
katılımcılarının sorularının cevaplandırıldığı toplantının
moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Başkanı Yrd.Doç. İbrahim Bakır yaparken asli jüri üyeleri
Prof.Dr. Celal Abdi Güzer, Prof.Dr. Alper Ünlü, mimar Emre
Arolat, mimar Ertuğ Uçar, inşaat mühendisi Mustafa Balcı
ile yedek jüri üyelerinden mimar Eşref Şeneler ve inşaat
mühendisi Selçuk Yılmaz hazır bulundu. (Arkitera)

Türkiye'de En Fazla Konut Iraklılar'a
Satıldı

Yerel Yönetimler

Parka Özel Asansör

Küçükçekmece Belediyesi’nden
Okullara Bilgisayar Desteği

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kartaltepe
Ortaokulu’nun bilgisayar laboratuvarlarını yeniledi.
Küçükçekmece Belediyesi eğitime destek vererek,
Küçükçekmeceli öğrencilerin yanında yer almaya
devam ediyor. (Milliyet.com)

Gönüllüler Kimsesizlerin İçini Isıttı
Toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve dayanışma duygusunu
geliştirmek amacıyla kurulan Keçiören Belediyesi Gönüllü
Akademisi, örnek bir uygulama ile yine kalpleri kazandı. Sosyal
belediyecilik uygulamalarıyla takdir kazanan Keçiören
Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren Gönüllü Akademisi'ne
üye gönüllüler, AŞTİ'deki kimsesizler, yardıma muhtaçlar,
evsizler için bir araya geldi. Komşusu açken tok yatan bizden
değildir" düsturunu ilke edinen gönüllüler, yardıma muhtaç
insanlara sıcak bir tas çorba ikramıyla yalnız olmadıklarını
hissettirdi. Şehirler arası yolculuk yapan ve otogarda
otobüslerinin hareket etmesini bekleyen yolculara da çorba
dağıtan gönüllüler, yolcuların da içini ısıttı.
(Haberler.com)

http://www.yapi.com.tr/haberler/muumdan-izmir-korfezine-konut-projesi_143059.html
http://www.kecioren.bel.tr/PARKA_OZEL_ASANSOR-1877-haber.html
http://www.milliyet.com.tr/kucukcekmece-belediyesi-nden-okullara-istanbul-yerelhaber-1210050/
http://www.egedesonsoz.com/haber/petkim-in-lojman-projesine-tmmob-tan-itiraz/919164
http://www.yapi.com.tr/haberler/turkiyede-en-fazla-konut-iraklilara-satildi_143042.html
http://www.haberler.com/gonulluler-kimsesizlerin-icini-isitti-8120321-haberi/
http://www.arkitera.com/haber/26270/iki-asamali-yarismalarin-sansi-juri-raporundaki-bir-paragraf-degil-kazanilmis-3-aydir


Başkentin, sokak hayvanları konusunda duyarlı kurumları ve
özel işletmeleri Çankaya Belediyesi ile koordineli çalışmaya
devam ediyor. Belediye ekipleri, toplu yemek tüketimi
gerçekleştirilen kurumlardan aldığı yemekleri, sokak
hayvanları için her gün farklı bir noktaya ulaştırıyor.
Çankaya Belediyesi, duyarlı esnaf ve kurumlarla işbirliği
yapıyor. Sokak hayvanları için müşterilerinin tabağında kalan
yiyeceklerini biriktiren esnaf ve yemekhanede artan
yemeklerini paylaşan kurumlar, kış günü sokak hayvanlarının
aç kalmaması için Çankaya Belediyesi ile koordineli hareket
ediyor. Belediye ekipleri rutin olarak topladığı yemekleri,
belirlenen besleme noktalarına hayvanseverlerle işbirliği
içerisinde bırakıyor. (Hürriyet Yerel Haber)

Yenimahalle Belediyesi’nin, Karşıyaka bölgesinde 3 ay önce
temelini attığı kapalı pazar yeri ve sosyal tesisinde inşaat
çalışmaları dört koldan devam ediyor.Haftanın belirli günleri
dışında atıl ve boş alanlar olarak kalan pazar yerlerini, sosyal
donatı alanlarıyla zenginleştiren ve özel bir komplekse
dönüştüren Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka’da da projeyi
gün yüzüne çıkardı.Yaklaşık 28 bin m2’lik kapalı alana sahip
olan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi A,B,C,D,E ve
F Blok olmak üzere 6 bloktan oluşuyor. E ve F bloklarda katlar
yükselmeye devam ederken diğer bloklarda da iksa sistemleri
çalışması yapılıyor. Proje 2017 yılı sonunda hizmete açıldığında
pazar alanı ihtiyacına çözüm getirmenin ötesinde, bölge halkına
farklı hizmetler sunabilecek özellikte olacak. 
(Yenimahalle Web Sitesi)

Karşıyaka Pazarı Gün Yüzüne
Çıkıyor

Onlar Sokak Hayvanları İçin Topluyor

Çankaya Belediyesi Gençlerin
Avrupa Köprüsü

Yerel Yönetimler

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden
Ücretsiz Servis Hizmeti
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki diyaliz hastaları, engelliler
ve yaşlı hastaların hastaneye gidebilmeleri için ücretsiz servis
hizmeti veriyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç
sahibi vatandaşlara her alanda destek olmaya devam ediyor.
Özellikle diyaliz hastaları, engelliler ve yaşlı hastalara yönelik
ücretsiz servis hizmeti sağlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu
alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. Diyaliz hastalarını
haftada 3 gün olmak üzere engelliler ile diğer hastalara ihtiyaç
duyulduğu her an hizmet sunan Gaziosmanpaşa Belediyesi,
bunun yanı sıra engelli vatandaşları okullarına ve havuz
etkinliklerine de ücretsiz götürüyor. Hastalar ve engelli
vatandaşlar evlerinden alınarak yine evlerine sorunsuz bir
şekilde bırakılıyor. (Hürriyet Yerel Haber)

Çocuk Sokağı Cıvıl Cıvıl

Çankaya Belediyesi, parçası olduğu Avrupa Gönüllü Hizmeti
(European Volunteering Service-EVS) aracılığıyla 18 – 30 yaşları
arasındaki başkentli gençlerin çeşitli sürelerle Avrupa’da gönüllü
hizmetlerde çalışmasına aracılık ediyor.Ev sahipliği yaptığı 114
büyükelçilikle diplomatik misyonun merkezi ve başkentin
başkenti olan Çankaya Belediyesi, bu değerli konumunu
Ankaralı gençlerin avantajına sunuyor. Uluslararası projelere
büyük önem veren ve işbirliği ağlarının aktif bir parçası olan
Çankaya Belediyesi, son olarak Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS)
akreditasyonuyla gençlerin Avrupa’ya gidebilmesinin önünü
açmıştı. (Çankaya Belediyesi Web Sitesi)

Yarıyıl tatilini fırsat bilen Esenlerli çocuklar, Esenler Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Esma Biltaci Anne
Çocuk Oyun Kampüsü ve Çocuk Sokağı'nda gönüllerince
oynayıp keyifli vakit geçiriyorlar. Minikler, oyun moderatörleri
eşliğinde gün boyu çeşitli etkinlikler yaparak ve oyunlar
oynayarak tatilin tadını çıkarıyorlar. Çocuk Sokağı sayesinde
Esenlerli çocuklar, hem tatilin keyfini çıkarıyor hem de evlerinde
televizyon, bilgisayar ve cep telefonunun esiri olmaktan
kurtuluyorlar. Sokakta, sokak basketi oynayan çocukları da
görmek mümkün, mendil kapmaca için ter dökenleri de. İp
atlayanların da, birdirbir oynayan çocukların da sevinç çığlıkları
yankılanıyor sokakta. Böylece kaybolmaya yüz tutmuş sokak
oyunları, Türkiye’nin ilk Çocuk Sokağı’nda
yaşatılıyor. (Esenler Belediyesi Web Sitesi)

Beylikdüzü Belediyesi'nden Kadın
İstihdamı
Beylikdüzü Belediyesi’nin, İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 yılı
Kadın İstihdamının Arttırılması Mali Destek Programı
kapsamında hazırladığı "İş'te Destek" projesi belediye,
üniversite, STK ve iş dünyasını buluşturarak Beylikdüzü'nde
yaşayan 18-45 yaş arası iş arayan 350 kadını 60 kadar
işletmede istihdam edecek. Kadının sosyal konumuna her
zaman öncelik veren Beylikdüzü Belediyesi, toplumun kanaat
önderlerini de yanına alarak İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Kadın
İstihdamının Arttırılması Mali Destek Programı’na bir proje
geliştirdi. Oldukça başarılı bulunan İş’te Destek programı
tamamen Beylikdüzü’nde yaşayan ve çalışmak isteyen
kadınların ekonomik refaha kavuşmalarını amaçlıyor. (Çankaya
Belediyesi Web Sitesi)

Sporseverlerin Yeni Buluşma Noktası
“Betontaş Pazaryeri”
Betontaş Pazaryeri Bucalı sporseverlerin yeni buluşma
noktası oldu. Buca Belediyesi, sadece Çarşamba günleri
Pazar kurulan ve haftanın diğer günleri atıl duran Betontaş
Pazaryeri’ni yeniden düzenleyerek sporseverlerin
hizmetine açtı. “Haftada 1 gün değil, her gün yaşayan
Pazar alanı” sloganıyla yürütülen çalışmalar ile Pazaryeri
içerisine voleybol, tenis, basketbol ve futbol sahaları
kuruldu. (Buca Belediyesi Web Sitesi)

http://www.cankaya.bel.tr/news/3418/Cankaya-Belediyesi-Genclerin-Avrupa-Koprusu/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/gaziosmanpasa-belediyesi-nden-ucretsiz-servis-h_236857/
http://www.yenimahalle.bel.tr/Haber/karsiyaka-pazari-gun-yuzune-cikiyor/33887
http://www.gercekgundem.com/istanbul/139198/beylikduzu-belediyesinden-kadin-istihdami
http://www.buca.bel.tr/Haberler/635/sporseverlerin-yeni-bulusma-noktasi--betontas-pazaryeri--.html
http://www.esenler.bel.tr/tr/icerik/32/3581/cocuk-sokagi-civil-civil.aspx
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/onlar-sokak-hayvanlari-icin-topluyor_236815/


Çankaya Belediyesince semtlerde açılan Çankaya Evleri,
düzenlenen kurslar ve vatandaşlardan gelen talepler
doğrultusunda gerçekleştirilen seminer programlarıyla ilgi
odağı olmaya devam ediyor. Halkın talepleri doğrultusunda
açılan kurslar ve uzman düzeyinde gerçekleştirilen seminerler
dolayısıyla büyük ilgi gören Çankaya Evleri, her yaştan ve
kesimden Çankayalının ikinci adresi oldu. Çankaya Belediye
Başkanı Alper Taşdelen’in de bölge inceleme gezilerinde ilk
durağı olan Çankaya Evleri, belediye vatandaş buluşmasına
da vesile oluyor. (Çankaya Belediyesi Web Sitesi)

200’den fazla artçı depremin yaşandığı Açıkgüney Köyü’nde
evleri yıkıldığı ve hasar gördüğü için dışarıda kalan vatandaşlar
için Maltepe Belediyesi tarafından hazırlanan 10 adet konteyner,
5 tırla Maltepe’den yola çıktı. Konteynırlarda 2 oda, tuvalet,
banyo ve mutfak bulunuyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
“Bu toprakların insanına sahip çıkmak boynumuzun borcu.
Acılar, zorluklar, nerede yaşanırsa yaşansın, elimizin uzandığı
her yere yardım etmeye devam edeceğiz. Bugün Bingöl’ün
Açıkgüney Köyü’ndeki insanlarımızın bizim desteğimize,
kardeşliğimize, dayanışmaya ihtiyacı varsa onların yanındayız.
(Maltepe Belediyesi web sitesi)

Çankaya Evlerine İlgi Her Geçen Gün
Artıyor

Maltepe’den Bingöl’e Deprem Yardımı

Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı kamu binasında hizmet veren
Küçükçekmece Belediyesi, hizmet binasına yerleştirdiği
bisikletli şarj cihazlarıyla, örnek teşkil edecek bir
uygulamaya imza attı. Küçükçekmece Belediyesi, hizmet
binasına yerleştirdiği bisikletli şarj cihazlarıyla örnek bir
uygulamaya imza attı. Bu kapsamda, vatandaşlara spor
yapma imkanı sunan Küçükçekmece Belediyesi, bisikletli
şarj cihazıyla aynı zamanda enerji tasarrufu sağlıyor.
Bisikletli cihazı kullanan vatandaşlar, pedal çevirerek spor
yaparken, telefonlarını da şarj ediyor. (Greenact2020)

Pedal Çevirerek Telefonlarını Şarj
Edecekler

Yerel Yönetimler

Pursaklar Belediyesi Halkla
İlişkiler Kendi Rekorunu Kırdı
Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2015 yılında
kendi rekorunu kırarak 3 bin kişiye kültür gezisi yaptırdı, 23 bin
kişiye de ücretsiz sinema hizmeti verdi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü
tarafından açıklanan 2015 yılı faaliyet raporunda Pursaklar
halkına sunulan ücretsiz sinema ve kültür gezilerinin bir önceki
yıla oranla artması dikkat çekti. Çok sayıda etkinliğe imza atan
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kültürden sanata, spordan sağlığa
birçok alanda halka hizmet ederek Pursaklar’ın takdirini
kazandı. (Hürriyet Yerel Haber)

Dijital Varlıkları En İyi Kullanan İlçe
Belediyesi ’Beşiktaş’

Beşiktaş Belediyesi, ’Dijital Kent 2015 Yerel Yönetimler Dijital
Varlık Reytingi’ verilerine göre, dijital çağa en çok ayak
uyduran ilçe belediyesi seçildi.
Dijital Kent 2015 Yerel Yönetimler Dijital Varlık Reytingi
sonuçları açıklandı. Beşiktaş Belediyesi, 2015 yılında dijital
varlıkları en iyi kullanan ilçe belediyesi oldu. İstanbul’un 39
ilçesinin belediyeleri, Dijital Varlık 2015 kapsamında
incelendi. 2015 yılında İstanbul ilçe belediyeleri arasında
dijital varlıkları en doğru kullanan belediye 77 puan ve
A-reytingiyle Beşiktaş Belediyesi oldu. (Milliyet Yerel Haber)

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’ne
Gençlerin İlgisi Yoğun

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kepez Belediyesi işbirliği ile
inşa edilen Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençleri sosyal ve
nitelikli bir birey olarak hayata hazırlamaya devam
ediyor. Akdeniz Üniversitesi’ne yakın bir yerde bulunan
Kültür Mahallesi’nde hizmete giren ve kayıtlı öğrenci sayısı
7 bin 200 olan Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’nin
faaliyetlerinden her ay aktif olarak 3 bin 600 öğrenci
faydalandığı açıklandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan
Tütüncü’nün, ilçeyi gençlik şehri yapma hedefine katkı
sağlayan merkez, 13-29 yaş arası bireylere ücretsiz olarak
hizmet veriyor. 
(Hürriyet Yerel Haber)

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/pursaklar-belediyesi-halkla-iliskiler-kendi-rek_237252/
http://www.cankaya.bel.tr/news/3425/Cankaya-Evlerine-Ilgi-Her-Gecen-Gun-Artiyor/
http://www.milliyet.com.tr/dijital-varliklari-en-iyi-kullanan-ilce-istanbul-yerelhaber-1197376/
http://www.maltepe.bel.tr/haber/maltepeden-bingole-deprem-yardimi/1013/49980
http://tr.greenact2020.org/?post_type=portfolio&p=19300&preview=true
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya-haberleri/ozgecan-aslan-genclik-merkezi-ne-genclerin-ilgi_237795/


Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almasını amaçlayan
Altındağ Belediyesi, kadınlar için başlattığı girişimcilik
kurslarıyla da Altındağlı kadınların hayatını değiştiriyor.
KOSGEB, İSKEB ve İŞKUR ortaklığıyla Altındağlı kadınlara
verilen “girişimcilik” eğitimi, mezunlarını verdi. Mevlana
Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim
programını tamamlayan kadınlar, sertifikalarına kavuşmanın
sevincini yaşadı. (Altındağ Belediyesi Web Sitesi)

Belediye Hastanesi İçin Meclisten
Sözen’e Tam Yetki
Zeynel Şenol’un Belediye Başkanlığının son döneminde inşaatına
başlanan ve kaba inşaatı bittikten sonra kaderine terkedilen
Manavgat Belediye Hastanesi inşaatının geleceği hakkında somut
adımlar atılmaya başlandı. MATSO tarafından düzenlenen Ne
varsa Manavgat’ta var etkinliğinin açılışında Manavgat
Kaymakamı Nazmi Günlü’nün Belediye Hastanesi inşaatının
Akdeniz üniversitesine devrinin yapılacağı ve binada 2 ayrı
fakültenin açılmasının planlandığını açıklamasının ardından konu
Manavgat Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısında
gündem maddesi olarak görüşüldü. Mülkiyeti Maliye hazinesine
ait olan Manavgat Belediyesine tahsisli Emek Mahallesi 1766 ada
1 parsel üzerinde ki Belediye Hastanesi inşaatının Akdeniz
Üniversitesine devri konusunda yapılacak protokol ve Bakanlıklar,
ilgili kurum ve kuruluşlarda gereken işlemleri gerçekleştirmek
üzere Manavgat Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle
karara bağlandı. (Hürriyet Yerel Haber)

Edes Proje Sözleşmesi İmzalandı
Engelliler Destek Programı kapsamında 4 kurumun proje
sözleşmeleri imzalandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
desteklediği Engelliler Destek Programı (EDES) programı
kapsamında yer alan 4 proje hayata geçirildi. Çanakkale
Valiliği koordinasyonunda yürütülecek olan Biga İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünün ‘Engellerin Farkındayım’, Ayvacık SYDV
Başkanlığının ‘Engelim Sosyal Hayatıma Engel Değil’,
Çanakkale AFAD Müdürlüğünün ‘Engelsiz Afet Eğitimi’, Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin ‘Engelsiz Sağlık
Akademisi’ proje Finansman Sözleşmeleri, Biga İlçe Milli
Eğitim Müdürü Erdal Aslan, Ayvacık SYDV Müdürü Nilüfer
Tekbıyık, Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Tezcan Sezgin, Çanakkale AFAD Müdürü Erdoğan Çabuk ile
Vali Yardımcısı Cezmi Batuk tarafından imzalandı. Projenin
uygulama süreci, imzaların atılmasıyla birlikte
başladı. (Hürriyet.com)

Yerel Yönetimler

Maltepeli ve İranlı Kadınlar El Ele
Verecek

Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent
Konseyi Yeni Projeler İçin Toplandı
Tepebaşı Belediyesi encümen salonunda Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın ve Başkan Yardımcısı
Melih Savaş’ın katılımlarıyla gerçekleşen Tepebaşı
Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi Yönetim Kurulu
Toplantısında yapılan faaliyetler ile yeni projeler
tartışıldı.Üretilen projelerden ilki sosyo-ekonomik
alanda;Kadın istihdamının önemiKadının işgücüne katılım
oranlarıKadının ekonomik büyümede rolüTürkiye'de kadının
işgücüne katılımının düşük olmasının nedenleri,Müslüman
ülkelerdeki sıramızKadın iş hayatında neden olmalı?
Konularında çalışmalar yapacak.Tepebaşı Belediyesi
Sağlıklı Kent Konseyi’nin bir diğer çalışma başlığı ise çevre
konusunda. Bu alanda;Hobi bahçeleri için bitki koruma ve
ilaçlama uygulamaları Tepebaşı Belediyesi “Karbon Ayak İzi
Ormanı” konularında planlamalar yapılarak uygulamaya
geçilecek. (Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Web Sitesi)

Altındağ’ın Girişimci Kadınları
Sertifikalarını Aldı

Kadın sorunları, karşılıklı dayanışma ve işbirliği konularının
konuşulduğu toplantıda, iki toplumun kadınlarının el ele
vermesi ve ortak projeler üretmesi noktasında görüş birliğine
varıldı. Kültürel çalışmalar yapmak, kadınları derneklere, çeşitli
faaliyetlere katılmaya teşvik etmek ve uluslararası kermesler
düzenlemek amacıyla 1995 yılında İran’da kurulan İran
Dışişleri Bakanlığı Diplomat Eşleri Derneği, Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Vahideh
Rahimpour ve İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Mohsen Mortezaeifar’ın eşi Fatima Mortezaeifar’un da
aralarında bulunduğu heyetin ziyaretinde, Maltepe Belediye
Başkan Yardımcısı Canan Döner, Dış İlişkiler Müdürü Hasan
Hüseyin Yıldız, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Serdar Kızılay ve
Başkan Kılıç’ın eşi Çiğdem Kılıç da hazır bulundu. Yaptıkları
çalışmalardan, hayır faaliyetlerinden ve işbirliklerinden söz
ederek konuşmasına başlayan Diplomat Eşleri Derneği
Başkanı Vahideh Rahimpour, “Burada bulunma amacımız,
kadınlarımızı motive etmek ve onları uluslararası işbirliğiyle
toplumsal hayata katmaktır. Bunu kermes ve yardımlaşma
faaliyetleriyle sürdürüyoruz. Sayenizde, bizlere karşı olan ön
yargılar kırılacak” dedi. (Maltepe Belediyesi Web Sitesi)

Büyükçekmece Belediyesi'nden
Engel Tanımayan Hizmet
Büyükçekmece Belediyesi Aile Danışma Merkezi evinde
psikolojik destek almak isteyen yatalak ve engelli hastalara
evlerinde hizmet veriyor. "Evde Psikolojik Danışmanlık Hizmeti",
randevu sistemi ile mesai saatleri içerisinde hizmet verilirken,
ziyaret sıklığı ise hastalığın durumuna göre
belirleniyor. (Büyükçekmece Belediyesi Web Sitesi)

Muratpaşa’dan Psikolojik Danışman
Hizmeti
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Al Yazma Projesi
kapsamında Muratpaşa’da yaşayan kadınlara ve çocuklara
psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.
Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Al
Yazma projesi kapsamında Muratpaşa’da yaşayan kadın ve
çocuklara ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.
Proje kapsamında Turunç Masa üzerinden başvuruda
bulunan ailelere randevu verilerek psikolojik destek veriliyor.
Randevulu sistemle çalışan Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü, başvuruda bulunan aileleri evlerinden alarak
psikolojik danışmanla biraraya getiriyor. Ailelerin arzu
etmeleri halinde Psikolojik Danışman vatandaşlara evlerinde
de hizmet veriyor. (Hürriyet Yerel Haber)

http://www.tepebasi.bel.tr/haberler/HaberDetay.aspx?hid=5020
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya-haberleri/belediye-hastanesi-icin-meclisten-sozen-e-tam-y_237977/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/canakkale-haberleri/edes-proje-sozlesmesi-imzalandi_238957/
http://www.altindag.bel.tr/haber.asp?islem=1&haber_ID=5338
http://www.maltepe.bel.tr/de/haber/maltepeli-ve-iranli-kadinlar-el-ele-verecek-/1013/35837
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya-haberleri/muratpasa-dan-psikolojik-danisman-hizmeti_239178/
http://www.bcekmece.bel.tr/tr-tr/Buyukcekmece/Haberler/Sayfalar/buyukcekmece-belediyesinden-engel-tanimayan-hizmet.aspx


Beyoğlu Kent Savunması’nın sosyal medya
hesaplarından paylaştığı bilgiye göre, İBB, Tophane
Parkı’ndaki ağaçların dibine çevre düzenlemesi
bahanesiyle beton döktü. (Kuzeyormanlari.Org)

İBB’den Dahiyane Çevre
Düzenlemesi: Ağaçların Dibine
Beton Döktüler

Kadıköy Altıyol'daki Kafeler Yıkıldı
Her gün yüzlerce kişinin uğrak yeri olan Kadıköy Altıyol
Meydanı'ndaki bazı kafeler sabah saatlerinde Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yıkıldı. Ünlü
markaların bulunduğu arsanın yeşil alan olarak
düzenleneceği belirtildi. (Haberler.Com)

Kent Tasarım ve Planlama

Kütahya’da Tarihi Sütun Başı Pvc
ile Kaplandı

Tavşanlı ilçesi, Kemal Zeytinoğlu Caddesi, Odunpazarı
Sokak’ta yer alan ve uzun süredir çeşme olarak kullanılan
tarihi sütun başı, şimdi de pvc ile kaplandı. Etrafına ise çiviler
çakıldı.İyon düzeninde yapılmış ve tahminen yaklaşık MÖ. 4.
yüzyıldan kalma sütunun başı gün geçtikçe tahrip ediliyor.
Günümüzde hala çeşme olarak kullanılan sütun başı,
önceden demir parmaklıklarla kaplıydı. Geçtiğimiz
haftalarda ise demir parmaklıkların yerini pvc kaplama aldı.
Tarihi sütun başı her geçen gün işkenceye maruz
kalıyor. (Arkeofili.Com)

Denizli`deki Taş Atölyeler Müze
Olacak

DENİZLİ Mimarlar Odası, taş atölyelerin korunarak müze
projesinin uygulanması için alternatif proje hazırlayacak.
Denizli`de Valilik binası yanındaki Şehit Yusuf Batur Endüstri
Meslek Lisesi, 2010 yılında yıkıldı. Meslek lisesinin 77 yıllık taş
binalarının da yıkılıp, yerine Arkeoloji Müzesi yapılması için
2012`de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay,
müzeyi yaptıracak hayırsever Zorlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Denizli`de protokol imzaladı.
Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Cumhuriyet Tarihi döneminin
bir parçası olan taş binaların yıkılmaması için mücadele
başlattı. (Sözcü Gazetesi)

Sultanahmet Camisi'nde Restorasyon

Sultanahmet Camisi'nin kayma nedeniyle sökülen bir minaresi,
külahı ile petek ve gövdesinin bir bölümündeki ağırlıkları 400
ila 700 kilogram arasında değişen 532 taşının
konservasyonunun ardından yeniden örülüyor. (Yapi.Com.Tr)

Antep’te Ağaçlar Kesilip Beton
Parklar Yapılıyor
Antep’te uzun bir zamandır belediye tarafından ağaçlar
kesilirken, yerine beton parklar yapılıyor. Başta kent
merkezinde yer alan Yeşilsu ve Kırkayak Parklarında, yeşil
alandaki azalmalar gözle görülmeye başladı, Balıklı Parkı’nda
ise yeşil alan kalmayarak tamamen betonlaştı. Yine Karataş,
Yeditepe, Güneykent, Kolejtepe, Kavaklık, Emek gibi daha
birçok semt ve mahallede son zamanlarda parkların yüzeyleri
kilit taşlarıyla kaplandı. Şehir merkezinde “AVM yıkılıyor yerine
park yapılıyor. Çınar ağaçları dikip turizm parkına çevireceğiz”
diye reklamı yapılan projede, AVM alanının altına otopark
yapılarak betondan bir park yapılıyor. (Evrensel)

Manavgat, modern kaldırımları, peyzajı, süs havuzları, yürüyen
merdivenli üst geçitleri, engelli yolları, klimalı otobüs durakları
ve kent mobilyaları ile Avrupai bir görünüme kavuşacak. Aynı
zamanda Manavgatlılar caddelere konulacak wi-fi istasyonları
ile internete ücretsiz bağlanabilecek. (Hürriyet)

Manavgat’a Avrupai Caddeler Geliyor

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/07/ibbden-dahiyane-cevre-duzenlemesi-agaclarin-dibine-beton-doktuler/
http://arkeofili.com/?p=11069
http://www.haberler.com/kadikoy-altiyol-daki-unlu-kafeler-yikildi-8136248-haberi/
http://www.evrensel.net/haber/271765/antepte-agaclar-kesilip-beton-parklar-yapiliyor
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya-haberleri/manavgat-a-avrupai-caddeler-geliyor_236969/
http://www.yapi.com.tr/haberler/sultanahmet-camisinde-restorasyon_143043.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/denizlideki-tas-atolyeler-muze-olacak-1079160/


Tepebaşı Belediyesi Avrupa Birliği (AB) Proje Yöneticisi
Murat Aksu, Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Tunga Köroğlu ve
Enerji Uzmanı Baturay Yenilmez ile birlikte Ankara’da
temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Bakanlığı AB İşleri
Uzmanı Aysel Çamur ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nda
gerçekleşen temasta Akıllı Kent Projesi tanıtıldı. Projede
gerçekleşen hedeflerden ve gelinen son aşamalardan
bahsedildi. TÜBİTAK Avrupa Birliği Horizon 2020 Enerji
Alanı Ulusal İrtibat Noktası İlknur Yılmaz, Çevre Alanı
Ulusal İrtibat Noktası Meltem Ünlü Tokcaer ve
Nanoteknoloji Alanı Ulusal İrtibat Noktası Merve Akkuş ile
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nde
gerçekleşen temasta, Akıllı Kent Projesi tanıtıldıktan sonra
2016 ve 2017 yıllarını içeren yeni Avrupa Birliği Proje
Çağrıları hakkında bilgiler edinildi. 
(Eskişehir Tepebaşı belediyesi Web Sitesi)

Akıllı Kent Projesi Remourban, Ab
Bakanlığı Ve Tübitak'a Anlatıldı

Kent Tasarım ve Planlama

Büyükçekmece’de Örnek Barınak

Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından olan ve
kapasitesinin çok üstünde hizmet veren barınakta bütün
hayvanların kısırlaştırılma, aşılanma ve beslenme ihtiyaçları
aksamadan karşılanıyor. Kış mevsimi öncesinde de
barınaktaki köpeklerin daha sıcak ve sağlıklı bir ortamda
yaşamalarını sürdürebilmeleri için kulübelerin tamamı
yenilendi. Ayrıca barınaktaki 120 kadar köpek kronik
rahatsızlıkları nedeniyle sürekli tedavi altında tutuluyor.
(Sözcü Gazetesi)

Muratpaşa Belediyesi 30 Bin Çiçek
Fidesi Dağıtacak

Muratpaşa Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği menekşe,
aslanağzı ve bellis gibi mevsimlik çiçeklerin fidelerini,
vatandaşlara ücretsiz dağıtacak. Geçtiğimiz yıl, Balkon ve
Bahçe Güzellerini Seçiyoruz yarışması düzenleyen ve 15 bin
mevsimlik çiçek fidesini Antalyalılara dağıtan Muratpaşa
Belediyesi 2016 yılında da 30 bin çiçek fidesini vatandaşlarla
paylaşacak. Kenti, 2016 yılında çiçeklerle donatmak için
çalışan Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde
bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında üretilen
mevsimlik çiçek fideleri, vatandaşlara ücretsiz olarak
dağıtılacak. (Milliyet.Com)

Patenti Muratpaşa Belediyesi’ne ait olan ve atölyede
üretilen asansörlü üçlü sistem yeraltı konteynerlerinin
montajının tüm mahallelerde hızlı bir şekilde devam
edeceğini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit
Uysal, “Göreve başladığımızda tüm Muratpaşa eşit
hizmet alacak demiştik. Eşit hizmet çerçevesinde 56
mahallemizde bulunan 9 bin 700 konteyneri yeraltına
almaya ekiplerimiz devam edecekler” diye
konuştu. (Hürriyet Yerel Haber)

Muratpaşa’dan Ermenek
Mahallesi’ne Yeraltı Konteyneri

 Harbiye'ye Yaya Üst Geçidi Yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nin Taksim Meydanı Çevre
Düzenlemesi çalışmaları kapsamında Harbiye`ye yaya üst
geçidi yapılacak. Askerocağı Caddesi üzerinde yapılacak
yaya üstgeçidi, yayaların araç trafiğine girmeden Harbiye ve
Taksim istikametlerine ulaşmalarına olanak sağlayacak.  Üst
geçidin yapım çalışmalarına Şubat 2016 tarihinde başlanacak.
Haziran 2016`da tamamlanması planlanan Harbiye Yaya Üst
Geçidi, 8 metre genişliğinde 27,5 m uzunluğunda
olacak. (Sözcü Gazetesi)

Engellilere Özel 'Engelsiz Park'

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi'nde engelli
vatandaşların faydalanabileceği bir park yaptı. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sona gelinen
Engelsiz Park'ta engelliler için özel oyun alanları, engelsiz fitness
aletleri, oturma birimleri, engelsiz çocuk oyun alanı, görme engeliler
için yürüme şeridi ve engelli rampaları bulunuyor. (Haberler.Com)

http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/taksim-meydan-duzenleme-projesi-kapsaminda-harbiye-yaya-ust-gecidi-yapiliyor-1087615/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya-haberleri/muratpasa-dan-ermenek-mahallesi-ne-yeralti-kont_239179/
http://tepebasi.bel.tr/haberler/HaberDetay.aspx?hid=5029
http://www.haberler.com/engellilere-ozel-engelsiz-park-8150187-haberi/
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/buyukcekmecede-ornek-barinak-1085788/
http://www.milliyet.com.tr/muratpasa-belediyesi-30-bin-cicek-fidesi-antalya-yerelhaber-1206733/


İstanbul Valiliği, Kuzey Ormanları’nda
Yine Talana Karar Verdi

Eyüp’e bağlı Ağaçlı ve Işıklar köylerinde yapılacak iki yeni
taş ocağı hakkında İstanbul valiliği, ÇED gerekli değildir
kararı verdi. Kuzey Ormanları’ndan bir türlü elini çekmeyen
İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş aralık ayında talana iki yeni
taş ocağını daha eklemişti. Ağaçlı ve Işıklar köylerine bağlı
iki yere yapılması planlanan taş ocaklarının kaplayacağı
arazi, şuan tamamen ormanlık alan. Planlara göre toplamda
46 hektarlık ormanın katledileceği projede, taş ocaklarından
çıkacak malzemenin tamamı başlı başına bir katliam olan
3.havalimanı yapımında kullanılacak. (Kuzeyormanlari.Org)

Yahya Kaptan’da ağaç kesimine karşı nöbet tutanlar sabah
saatlerinde kesim ekipleriyle karşılaştı. Polisle birlikte gelen
kesim ekibi mahalle halkının tüm tepkisine rağmen ağaçları
kesmeye başladı. Ağacına sahip çıkan mahalleli ise ağaçlara
sarılarak kesimi engellemeye çalıştı. (Sendika.Org)

Yahya Kaptan’da Ağaç Kıyımı
Başladı, Halk Ağaçlara Sahip Çıkıyor

Yerel Mücadeleler

 Hukuksuzluğun Keşfi

Aliağa yakınlarındaki İDÇ termik santralinde önceki gün keşif
yapıldı. Keşfe katılan hukukçular keşfi “tam bir sinir harbi”
şeklinde değerlendirdi. Keşif, ÇED izninin iptali istenen termik
santralin tam kapasite ile çalışan bacası altında yapılırken,
santralin ruhsatının dahi bulunmadığı öğrenildi. (Evrensel)

Diren Büyükçekmece Albatros İçin
Ayakta: “Rantçılar Puslu Havayı
Sever”

İstanbul’un geçmiş yıllardaki sayılı sayfiye yerlerinden ve yeşil
alanlarından biri olan Büyükçekmece Albatros’ta, bölge halkı ve
belediye arasında 2 yıldır süren gerginlik 11 Şubat’ta yapılacak
satış ihalesi nedeniyle yeniden nüksetti. Belediye Başkanı
Hasan Akgün’ün satmakta ısrarlı olduğu alan için biraraya
gelen Büyükçekmeceliler, “Her gün ölüm haberleriyle giderek
 ağırlaşan ülke gündeminde yer işgal etmek istemezdik. Fakat
sessiz kalamazdık. Çünkü uzun süredir satılıp betonlaşmasın
diye mücadele ettiğimiz Albatros, belediye tarafından oldu bitti
ile tamda bugünlerde satılmak isteniyor. Rantçılar puslu havayı
seviyor” diye konuştu. (Gazetemistanbul.Com)

Dersim’de Barajlara Onay
Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde inşa edilmesi
planlanan Konaktepe Barajı, Konaktepe HES-1 ve HES-2
projeleri, Danıştayın durdurma kararı hiçe sayılarak, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Dersim halkı,
barajların yapılacağı alana gelerek onay kararını protesto etti.
Dersim halkı adına konuşan Dersim İl Genel Meclis Başkanı
Muzaffer Yerlikaya, “Danıştay kararlarına rağmen Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında inşa
edilmesi planlanan en büyük baraj projesi durumundaki
Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES-1 ile Konaktepe HES-2
Projesi’nin Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı’nı
onaylamıştır. Planların onaylanması tamamen
hukuksuzdur. (Evrensel)

Çanakkale – Yenice Termik Santral
Projesine Karşı Ayakta
Çanakkale ve Yeniceliler, Yenice Çırpılar Termik Santrali
projesinin iptali için harekete geçti. Yenice’de termik santral
projesini gerçekleştirmemek için çalışmalar yapan ve
Çanakkale Tarım Platformu  altında bir araya gelen sivil
toplum temsilcilerinin yanı sıra, Kayatepe eski muhtarı
Hüseyin Soylu da, bölge halkı ile birlikte gerekli itirazlarını
yetkili mercillere sundu. Bu kapsamda Agonya Ovasındaki 75
(yetmiş beş) köy muhtarının 65’inin imzaladığı itiraz dilekçeleri
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Orman ve Su işleri Bakanlığı ile Çanakkale Valiliği
ve Yenice Kaymakamlığı’na sunuldu. (Kuzeyormanlari.org)

http://www.evrensel.net/haber/271907/dersimde-barajlara-onay#.VrZc5rlsVpB.facebook
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/03/canakkale-yenice-termik-santral-projesine-karsi-ayakta/
http://www.evrensel.net/haber/271905/aliagada-termik-santralde-bilirkisi-kesfi-yapildi-hukuksuzlugun-kesfi
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/08/istanbul-valiliginden-yine-talan-karari/
http://www.gazetemistanbul.com/buyukcekmece/rantcilar-puslu-havayi-sever-h20720.html
http://sendika9.org/2016/02/yahya-kaptanda-agac-kiyimi-basladi-halk-agaclara-sahip-cikiyor/


Yerel Mücadeleler

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Mersin, Akdere
yapılmak istenen termik santrali ve 2. Akdere çimento
fabrikasının çevredeki canlı yaşamı üzerinde oluşturacağı
zararlı etkileri kamuoyuyla paylaştı. MERÇED Silifke
temsilcisi Avukat Ayşe Doğan, “Termik Santraller ve Çimento
Fabrikaları kirli teknolojilerdir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak
kirliliği, gıda kirliliği yaratmanın yanında,  çevre ve insan
sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturan yatırımlardır”
dedi. (Çukurovagazetesi.com)

RES İsyanı Büyüyor

Germiyan’daki projeye valiliğin ÇED gerekli değildir raporu
verdiği, Ovacık’ta daha büyük kapasitedeki proje için de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, projeyi savunmak içini
halkın katılımı toplantıları düzenleyeceği öğrenildi. Türkiye’nin
en önemli turizm bölgelerinden birisi durumundaki Çeşme’de,
son yıların en önemli tartışma konusu, rüzgar enerji projeleri
oldu. Çevreciler de, ilçenin tüm tepelerini çevreleyen RES’lere
karşı hukuk mücadelesi başlattı. Çevreciler ve bölgede
yaşayan vatandaşlar, son olarak Germiyan ile Ovacık
köylerinde yapılması planlanan RES projeleriyle ilgili
gelişmelere tepki gösterdi.(Yapi.com.tr)

Alara Vadisi'ndeki HES Durduruldu
Hidroelektrik santrali (HES) kurulmasıyla birlikte tahrip olma
tehlikesiyle karşı karşıya olan doğa harikası, Alara Vadisi ve
Uçansu Şelalesi için mahkeme projeleri durdurdu. Antalya 2.
İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu da göz önünde
bulundurarak, telafisi güç zararların doğabileceği ihtimaline
karşı HES projelerini durdurdu.Gündoğmuş ilçesinde bulunan
Uçansu Şelalesi'yle bilinen Alara Çayı üzerine kurulacak 7
HES projesi, bölgede yaşayanların itirazı üzerine yargıya
taşındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerekli izinler
alınmadan ve incelemeler yapılmadan verdiği ‘çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) uygundur' raporuna karşı açılan
davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararının ardından,
bakanlıktan savunma istedi. (Birgün.net)

“Termik Santral ve Çimento
Fabrikası İstemiyoruz”

Kent ve Yaşam

İstanbul’un surları 1600 yıllık bir geçmişe sahip olup etrafı
bahçelerle çevrilidir, şehrin taze sebzeleri bu bahçelerden tedarik
edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde bu alana iş makinaları geldi.
Mahalle sakinleri bu duruma şiddetle karşı çıkmış olsalar da bu
alanın tamamen ortadan kaldırılacak olması ihtimali oldukça
yüksek. Surlar boyunca iki grup bahçe, yani yerel dille söylendiği
gibi bostan bulunmaktadır. Birincisi iç tarafta olup zaten buranın
büyük bir kısmı harap edildi: bir park alanı projesi vardı fakat bu
proje asla hayata geçmedi. 
(Carlo Petrini- Yeşilgazete.com)

Yedikule Bostanları’nın Son Günleri Roma Bostanı Ürünleri Göçmen
Dayanışma Mutfağı ile Buluştu

Roma Bostanı İnsanları olarak Mayıs 2015’te “Az laf çok iş”
diyerek bir araya geldik ve o günden beri kolektif olarak hem
ürün yetiştirdik, hem çeşitli etkinlikler
gerçekleştirildi.Tarlabaşı’ndaki Göçmen Dayanışma
Mutfağı‘nda bostanın kışlık ürünleriyle, göçmen çocukları için
yemek yapıldı. Yeşil Ev bostan ürünleriyle yaptığı sebze
çorbası ve kısır ile karınlarını doyurdular, resim, kağıttan
gemiler, uçaklar uçuruldu, Davulumdan Masallar  ile gitar
eşliğinde oyunlar oynandı. Roma Bostanı gönüllüleri, mahalle
oyunlarıyla çocuklarla çocuk oldu, Tarlabaşı Band’in müziği
eşliğinde dans edildi.Bostanda hayat bulan ürünleri, bostana
yolu düşen herkesle paylaşılıyor. (Yeşilgazete.com)

Cihangir'in Ciğeri Rant Tehdidi Altında

Cihangir’de, Roma Park’ın merdivenlerinden İstanbul’u
kucaklamak şahane bir fırsat. Son zamanlarda, içki içenlere
yönelik yapılan saldırılarla anılıyor. Asıl mesele, Roma Park
imara açılmak istenmesi. (Cumhuriyet Gazetesi)

http://www.yapi.com.tr/haberler/res-isyani-buyuyor_142937.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/02/11/roma-bostani-urunleri-gocmen-dayanisma-mutfagi-ile-bulustu/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yazi_dizileri/480817/Cihangir_in_cigeri_rant_tehdidi_altinda.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/02/05/yedikule-bostanlarinin-son-gunleri-carlo-petrini/
http://www.birgun.net/haber-detay/alara-vadisi-ndeki-hes-durduruldu-102709.html
http://www.cukurovagazetesi.com/termik-santrali-ve-cimento-fabrikasi-istemiyoruz.html


Ege’nin Kadın Balıkçıları Çanakkaleli
Kadınlarla Buluştu

Akdeniz Koruma Derneği ve Marmaris Belediyesi’nin işbirliği
ile Ege’nin Kadın Balıkçıları ,Biga Kadın Çevre Kültür ve
İşletme Kooperatifi ve Karabiga Kadın Kültür Çevre ve
İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti. (Kuzeyormanlari.org)

#Kaldırım: Reklamlardan Hemen
Sonra!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İl Bank tarafından organize
edilen "Şehir için Gelecek" temalı Kentsel Dönüşüm
Çalıştayı'nın sonuç raporu online erişime açıldı. Çalıştay'ın
literatür kısmında, kentsel dönüşümün kavramsal çerçevesi
ve Türkiye uygulaması, dünyada kentsel dönüşüm
uygulamaları, kentsel dönüşümün görsel yansımaları
konularında araştırmalar yer alıyor. Kentsel dönüşüm
mevzuatının değerlendirilmesinin de yapıldığı kitap, uzun
süredir gündemde olan kentsel dönüşüm alanına ilişkin
güncel bir kaynak özelliği taşıyor. (Arkitera)

Kent ve Yaşam

İstanbul’da insani genişlikte, engelli erişimine uygun, arabalar
tarafından işgal edilmemiş düzgün döşemeli bir kaldırımda
yürümek neredeyse imkansız. İstanbul’da bir reklam
panosunun ‘tükeeet’, daha çok ‘tükeeet’ tacizine uğramadan
özgürce sokaklarda yürümek de neredeyse imkansız. Hatta
İstanbul’da çoğu zaman doğrudan reklam panoları, kaldırımda
bir yaya olarak yürüyememenizin nedeni. (Yaşar Adanalı-
Mutlukent)

“Şehir İçin Gelecek” Temalı Kentsel
Dönüşüm Çalıştayı Sonuç Raporu
Yayınlandı

En sefil ekonomiler listesinde geçen yıl ilk sırada yer alan
Venezuela, bu yıl da yerini korudu. Bloomberg, Venezuela’nın
birinci sırada yer almasının en önemli sebebinin yüksek
enflasyon olarak açıkladı. Venezuela’da enflasyon oranı
geçen yıl ortalama yüzde 98,3 olarak gerçekleşmişti. İşsizlik
oranı ise yüzde 6,8 olarak gerçekleşmişti. Bununla birlikte
gelirinin yüzde 95 gibi büyük oranı petrolden oluşan
Venezuela için petrol fiyatlarındaki düşüş de olumsuz bir
etken oluşturdu. (Yapi.Com.Tr)

İstanbul Valiliği, bu yıl için geçerli olmak üzere il genelindeki toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarını açıkladı. Valilikten yapılan
yazılı açıklamaya göre, toplantı ve gösteri yürüyüş alanında Taksim Meydanı yer almadı. İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı,
toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin belirlendiği açıklamada il genelindeki toplantı ve gösteri
yürüyüşü alanları şu şekilde belirlendi: "Yenikapı Sahil Alanı, Maltepe Sahil Alanı, Kartal Meydan Alanı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı
Alanı, Pendik Cumartesi Pazar Alanı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı ve Beylikdüzü Fatih
Sultan Mehmet Camisi Otopark Alanı." (BirGün)

İstanbul'un "Yasal" Miting Alanları Belli Oldu

“En Berbat Ekonomiler” Listesinde
Türkiye 8. Sırada

Yedikule Bostanları Tohum Takas
Şenliğine Hazır

Tarihin birikimiyle oluşmuş gastronomi kültürümüz ve sürekli
yenilenen mutfak teknikleri ile birlikte, geleneksel lezzetleri ve doku
şiarı ile faaliyet gösteren Yeni Yerel Sohbetlerin altıncısı gerçekleşecek
tohum takas şenliğinde. (Yeşilgazete.org)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/03/egenin-kadin-balikcilari-canakkaleli-kadinlarla-bulustu/
https://mutlukent.wordpress.com/2016/02/01/kaldirim-reklamlardan-hemen-sonra/
http://www.birgun.net/haber-detay/taksim-yasaklanamaz-102732.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/en-berbat-ekonomiler-listesinde-turkiye-8-sirada_142924.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/02/10/yedikule-bostanlari-tohum-takas-senligine-hazir/
http://www.arkitera.com/haber/26356/sehir-icin-gelecek-temali-kentsel-donusum-calistayi-sonuc-raporu-yayinlandi


İçinizdeki Enerji ile Doğayla Tek
Vücut Olmak İçin Cappadox‘ta
Buluşturuyor!

Türkiye’nin ilk destinasyon ve deneyim festivali Cappadox, bu
yıl tohumların ekildiği ortak bir mirasın izini sürmeye
hazırlanıyor. Cappadox, ismini ise bu coğrafyanın
geçmişinden, doğasından ve suyun akışkanlığından alıyor.
Günümüzün hızlı yaşamına alternatif bir pencereden bakarak
hıza ve küresele karşı, doğanın ritmini, insani ölçeği ve yereli
merkeze alan Cappadox 2016, Uçhisar, Göreme ve yakın
çevresindeki etkinliklerle gerçekleşecek. (Gaia Dergi)

Albatros’u ranta çevirmek için, her yolu deneyen belediyenin
son oyununu olarak, daha önce bugün yapılacağını
duyurduğu ihale, teklif veren olmadığı gerekçesi ile belirsiz bir
tarihe ertelendi. Bu bir yağma ihalesidir, erteleme değil iptal
gerekir! Biz yıllardır olduğu gibi bu kamusal alanın halkın
elinden alınıp sermayeye peşkeş çekilmesine karşı direndik,
direneceğiz. (Kuzeyormanlari.Org)

Kent ve Yaşam

Albatros Bir Kez Daha Başardı:
Yağma İhalesini Yaptırmadı

Kadıköy Kent Dayanışması, 100 yıl önce mimar Vedat Tek
tarafından inşaa edilen ve Kadıköy'ün simgelerinden biri olan
tarihi Moda İskelesi'nin aslına uygun restore edilmediği ve
kaçak olarak işletmeye açıldığı gerekçesiyle iskele önünde
eylem yaptı. (Radikal)

Tarihi Moda İskelesi'nde
Restorasyon Eylemi

Avrupa Yerel Demokrasi Haftasında
Kadıköy

İstanbul Şehir Üniversitesi, 2012’de hayatını kaybeden Taha
Toros’un Bebek’teki evinde bulunan arşivini kütüphanesine
taşıdı. 7 bini aşkın dosyadan oluşan arşivde, Toros’un
Türkiye’nin dört bir yanını gezerek topladığı ve Venedik, Paris
ve Vatikan’dan getirdiği 400 bin yazılı, basılı ve görsel malzeme
ile Türkçe ve Osmanlıca kitaplar, broşürler, gazete ve dergi
haberleri, mektuplar, el yazmaları bulunuyor.En iyi tarafıysa,
arşive merak eden herkesin ulaşabiliyor olması. İstanbul ile ilgili
yaklaşık 25 bin belge ve 60 bin sayfalık bilgi, tüm
araştırmacılara ve halka bellek.sehir.edu.tr adresinden ücretsiz
olarak sunuluyor. (Atlasdergisi.com)

İstanbul’un Belleği

2012’de ÇEKÜL Vakfı ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle
yürütülen Yeldeğirmeni Canlandırma Projesi dâhilinde, Mural
İstanbul Festivali düzenlenmeye başlanmış; bu etkinlik, 2015
yılı itibariyle, Kadıköy’ün diğer noktalarına uzanan geniş
kapsamlı bir etkinliğe dönüşmüştür.  Duvar resmi (müral)
çalışmaları, geçen üç yıllık zaman dilimi içersinde, farklı
toplumlardan ve toplumun farklı kesimlerinden insanların bir
araya gelmesine aracılık etmiş; insanların, kentin sokaklarında,
ortak yaşam alanlarının kullanımı üzerinden, etkileşime
geçmesini sağlamıştır. Yürütülen çalışma, aynı zamanda,
kamuya açık alanlarda sanat üretiminin yapılabilmesi için de
özgün bir örnek teşkil etmiştir. (Kadıköy Akademi)

Kadıköy Akademi Çarşamba
Toplantıları: “Dünyada ve Türkiye’de
e-spor”

E-sporun ne olduğu, ulusal ve uluslararası ölçekte alanda
yürütülen çalışmaların neler olduğu üzerine, 17 Şubat 2016
Çarşamba akşamı, Riot Games Türkiye’den Bora Koçyiğit,
Kadıköy Akademi’de bir sunum yaptı. E-sporun, hem
Türkiye’de hem de dünya genelinde oldukça geniş bir
oyuncu, meraklı ve izleyici kitlesi olduğunu belirten Koçyiğit, e-
sporun profesyonel bir spor dalı olarak tanınması noktasında
ise Türkiye’de daha yavaş bir sürecin işlediğine dikkat çekti.
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde,
Dijital Oyunlar As Başkanlığı oluşturulduğunu belirten Koçyiğit,
buna karşın kamu kurum ve kuruluşlarının konuya ilişkin bilgi
ve deneyiminin halen kısıtlı olduğuna dikkat çekti. (Kadıköy
Akademi)

http://www.atlasdergisi.com/gundem/istanbulun-bellegi.html
http://www.kadikoyakademi.org/kadikoy-akademi-carsamba-toplantilari-dunyada-ve-turkiyede-e-spor/
http://www.radikal.com.tr/cevre/tarihi-moda-iskelesinde-restorasyon-eylemi-1510774/
https://gaiadergi.com/icinizdeki-enerji-ile-dogayla-tek-vucut-olmak-icin-cappadoxta-bulusalim/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/11/albatros-bir-kez-daha-basardi-yagma-ihalesini-yaptirmadi/
http://www.kadikoyakademi.org/avrupa-yerel-demokrasi-haftasinda-kadikoy/



