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     Dünyadan Haberler

Dünyanın en yeşil ülkeleri listelerinde en üst sıralarda görmeye alışık
olduğumuz Danimarka’dan yeni bir rekor geldi. 2015 yılında ülke
elektriğinin %42’si rüzgar türbinleri tarafından üretildi. Bu sayıyla
Danimarka zaten kendi elinde olan ‘yüzde olarak rüzgardan en çok
enerji üreten ülke’ rekorunu yenilemiş oldu. Danimarka’nın rüzgar
enerjisinden elde ettiği enerji ise son 10 yılda iki katına çıktı.
Paris İklim Zirvesi’nin ardından gelişmiş ülkelerden yeşil enerji ve iklim
değişikliğini yavaşlatıcı önlem haberleri gelen ülkeler arasında
Danimarka başı çekiyor. Ülke hükümeti, rüzgardan elde edilen elektrik
oranının 2020’de %50, 2035’te ise %84’e çıkacağını taahhüt ediyor. İklim
Zirvesi sırasında Danimarka’nın da üyesi olduğu Avrupa Birliği, 2030
itibari ile emisyonlarını %40 oranında düşüreceğini açıklamıştı. Görünen o
ki Danimarka birliğin işini epey kolaylaştıracak. (Kuzey Ormanları)

Danimarka Rüzgar Enerjisinde
Rekor Kırdı

Norveç Onarıcı Tarımla Toprağa
Karbon Gömmeye Hazır

Özellikle Paris COP21 İklim Zirvesi’nden itibaren dünyada hızla ilgi
alanı haline gelen Onarıcı Tarım ve toprak karbonu (soil carbon)
konusunda devlet düzeyinde somut çalışmalara başlayan ülkelere
Norveç de eklendi. Norveç Tarım Kurumu, onarıcı tarım
yöntemleriyle toprağa karbon gömerek hem iklim değişikliğiyle
mücadele, hem de toprakların verimliliğini arttırma çalışmalarına
başladı. Ocak ayının ilk haftalarında Norveç Tarım Kurumu
tarafından nihai kararı verilerek başlayan projede, farklı tarımsal
ürünlerde “toprağa karbon gömen” uygulamaları gerçekleştiren
çiftçilerle bir arada çalışılacak; çiftlikler öğrenme ve test arazileri işlevi
de görecek. Pilot ölçekte 5 çiftlikte başlanacağı belirtilen programın
ilk etabı 3 yıl sürecek. Bu 3 yıllık etabın yaklaşık 1.76 milyon Norveç
Kronu (yaklaşık altıyüz bin Türk Lirası) tutarında bir bütçesi
olacak. Projede yer alacak pilot çiftliklerin Savory tipi Bütüncül Planlı
hayvan otlatma, tahıl üretimi ve sebzecilik gibi farklı uygulamalarının
toprağa karbon gömme performansları izlenecek. Projenin amacı,
“Toprağa karbon gömen tarım uygulamalarının Norveç’te gelişmesi
ve yaygınlaşması” olarak tanımlanıyor. (Yeşil Gazete)

Hindistan’dan Organik Hareket:
Dünyanın İlk Organik Tarım Bölgesi
Sikkim

13 yıl önce, Pawan Chamling önderliğinde hükûmet yasama meclisine
bir bildiri verilerek, Sikkim bölgesinin organik tarım devleti yapılma kararı
alındı. Organik üretim için ulusal programda belirtildiği gibi o zamandan
beri 75 bin hektar tarım arazisi, organik uygulamalar ve ilkeler
uygulanarak sertifikalı organik araziye dönüştürüldü ve Sikkim, 2015
Aralık ayında organik statüsünü elde etmeyi başardı.  Başbakan
Narendra Modi, Sikkim bölgesinin dünyanın ilk tam organik bölgesi
haline gelmesinin anıtsal bir başarı olduğunu söyledi. (Gaia Dergi)

Kanada: “Petrol ve Doğal Gaz Boru
Hatları İklim Testinden Geçecek”

Kanadalı devlet yetkililerinin 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülke
çapındaki boru hatları ve doğal gaz ihraç terminallerinin sera gazı
emisyonlarının ölçüleceği bir iklim testinden geçeceği belirtildi.
Yapılacak test ile projelerin yaşam döngüsü etkileri de hesaba
katılacak. Bu etkilere petrol çıkartma, doğal gazın boru hatlarıyla
taşınması ve doğal gazın terminalde depolanması gibi süreçler
sırasında oluşacak emisyonların yanı sıra bu tarz yapıların inşaatı ve
projelerin sürdürülmesi için salınan sera gazları da dahil olacak.
(Yeşil Gazete)

Norveç’te Yeni Hayvan Hakları
Genelgesi, Kedileri Enseden
Tutmayı Yasakladı

Norveç Sağlık Bakanlığı, hayvan hakları konusunda yeni bir
genelge yayınladı. Ev hayvanı besleyenlerin daha iyi kontrol ve
denetimi bundan böyle Gıda Maddeleri ve Hayvan Sağlığı
Kontrol Dairesi tarafından sağlanacak. Kurallara uymayanlara
para cezaları verilecek ve haklarında dava açılabilecek.
Yayınlanan genelgedeki kurallara göre, köpek sahipleri
köpeklerini günde en az 3 kez gezdirecek, kedi sahipleri
kedilerini ensesinden tutarak kaldıramayacak. (Yeşil Gazete)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/20/danimarka-ruzgar-enerjisinde-rekor-kirdi/
https://gaiadergi.com/hindistandan-organik-hareket-dunyanin-ilk-organik-tarim-bolgesi-sikkim/
https://yesilgazete.org/blog/2016/01/19/norvecte-yeni-hayvan-haklari-genelgesi-kedileri-enseden-tutmayi-yasakladi/
https://yesilgazete.org/blog/2016/01/31/kanada-petrol-ve-dogal-gaz-boru-hatlari-iklim-testinden-gececek/
https://yesilgazete.org/blog/2016/01/20/norvec-onarici-tarimla-topraga-karbon-gommeye-hazir/
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Meksika'da gerçekleştirilen  Eco Domum yani eko ev projesi, plastiği
topluyor ve bunu inşaat malzemesine dönüştürüyor. Bu malzemeler de
ihtiyacı olan aileler için düşük maaliyetli ev yapmak için kullanılıyor. Bir
konut edindirme programından gelen sübvansiyon sistemiyle, plastik
oyuncaklardan pet şişelere, plastik çöpler sıkıştırılarak duvar ve çatı
panelleri haline getiriliyor. Programa giren aileler 280 dolar gibi bir para
vererek yaklaşık 43 m2'lik bir ev sahibi olabiliyorlar. Eco Domum
fabrikasında günde 2,4 metre boyunda ve 1,23 metre eninde 120 adet
geri dönüştürülmüş paneller yapılıyor. Yaklaşık 80 panelden bir ev, bir
haftada inşa edilebiliyor. Bir başka deyişle Eco Domum her gün 5,5 ton
plastik atığı geri dönüştürüyor. Eco Domum, şimdiye kadar Meksika’da
500’den fazla ev yapmış durumda. Önümüzdeki dönemde ise plastik
atık toplayıcılarına daha yüksek maaşlar ödenerek hem atık
probleminin, hem de Meksika’daki düşük maaliyette ev ihtiyacının
çözülmesi hedefleniyor. (Yeşilist)

Amerika’nın En Eski AVM’si Şimdi
Küçük Daireleriyle Koca Bir
Apartman

Fransa’nın Dijon Şehrinde, 'Böcek
Oteli' Açıldı

Fransa’nın Dijon şehrinde, ilginç bir ilke imza atılarak, bir binaya entegre
edilmiş geniş bir “böcek oteli” açıldı. 6 metre yüksekliğindeki, işlenmemiş
ahşaptan inşa edilen yapı “La Bourdonnerie” adlı binanın yüzeyinde yer
alıyor. Bu “böcek oteli”, başta kanatlılar olmak üzere binlerce böceği
ağırlayabilen altmış kadar taşınabilir gözden oluşuyor. Her bir gözde de,
yabani arı, kelebek, kınkanatlılar gibi tozlaşma yapabilen çeşitli türlerin
yerleşimini kolaylaştıracak çalı çırpı, delikli kütük vs yer alıyor. Söz konusu
“otel”, Dijon’un ekolojik mahallesi olan “Heudelet 26”da bulunuyor.
Şehrin ortasında bu tür bir nişin inşası, tarım ilaçlarının tehdit ettiği kanatlı
böceklere acil sığınma yeri sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda
mahallenin dikey, doğal mini rezervi ve ekolojik sistemin evriminin
gözlem yeri konumundaki bu tasarım, şehrin merkezinde de
biyoçeşitliliğin korunması ve doğaya alan açılmasının mümkün olduğu
mesajını veriyor. (yapi.com.tr)

Şikago'nun İşlevsiz Adası İçin
2025 Planı

Ülkenin en eski AVM'si Rhode'ın kepenkleri indirme kararının
ardından AVM binası 2008 yılında Evan Granoff tarafından satın aldı
ve binanın 1828 yılından beri taşıdığı ruhuna sadık kalınarak  bir
“modern han”a dönüştürüldü. 48 adet küçük ve sevimli daire
barındıran yapının iki katı bu dairelere ayrılırken en alt katı çarşı olarak
muhafaza edildi. İçerisinde bir banyo; yatak odası; kiler; mikrodalga
fırın, bulaşık makinesi, buzdolabı, lavabo ve tezgah barındıran bir
mutfak bulunan dairelerin metrakaresi 20 ile 40 arasında değişiyor. 
Oyun odası, çamaşırhane, bisiklet deposu, otopark gibi ortak alanlar
da barındıran yapıdaki daireler 550 dolardan başlayan kiralarla
sahiplerini buluyor. Ancak piyasanın geneline göre çok uygun kabul
edilen kiralar sebebiyle şimdiden kiracılar için uzun bekleme
listelerinin yapıldığı söyleniyor. (nolm.us)

Kentsel tasarım stüdyosu Port Urbanism, Şikago'nun işlevsiz bölgesi
Goose Island'ı dönüştürecek bir 2025 planı tasarladı. Şikago'da
Motorola, Hilshire Brands, United Continental Holdings ve Archer
Daniels Midland gibi büyük şirketlerin artık kent çeperindeki
kampüsleri terk ederek genç iş koluna yakın olmak amacıyla kent
merkezini tercih ettiğini belirten tasarım ekibi, Goose Island için
tasarlanan vizyon planında da hem bu tesisleri bölgeye çekebilmeyi
hem de kentliler için kullanışlı bir nehir kıyısı düzenlemesi yapmayı
amaçlıyor. Plan kapsamında bisiklet ve yaya köprüleri ile kentlilerin
adayı farklı bir noktadan keşfetmesi planlanırken geliştirilecek 3 araç
köprüsü ile de Şikago'nun en yoğun trafik noktasının rahatlatılması
öngörülüyor. Şikago'da rekreasyon alanlarının yetersiz olması
dolayısıyla planda North Branch Kanalı'nın doğal bitkilerden oluşan bir
su parkına dönüştürülmesi, kıyısının ise yürüyüş ve bisiklet parkurları
ile düzenlenmesi hedefleniyor. (Arkitera)

Meksika'nın Plastik Evleri:
Eco Domum

http://www.arkitera.com/haber/26180/sikagonun-islevsiz-adasi-icin-2025-plani
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2373
http://www.nolm.us/amerikanin-en-eski-avmsi-simdi-kucuk-daireleriyle-koca-bir-apartman/
http://www.yapi.com.tr/haberler/bocek-oteli-acildi_142753.html
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Bu Okuldaki Çocuklar Öğle Yemeği
İçin Kendi Sebzelerini Kendileri
Yetiştiriyor

“Minik Ev” Köyü Seattle’daki
Evsizlere Kapılarını Açıyor

İsveçliler,  moda yeterince sürdürülebilir değil diyerek bir giysi paylaşım
platformu oluşturdular. 20 Ocak’tan itibaren ShareWear platfotmu,
oluşturdukları koleksiyon ile, “yeniyi paylaşmaya hazır, giymeye hazır”
bir moda felsefesi getirdi. Koleksiyondaki ürünler, Instagram’da
paylaşıldıktan sonra, ilk yorumu yapan kişi, ürünü bir haftalığına ödünç
alıyor. Bir haftadan sonra ise, ürünü #sharewear ile Instagram’da
paylaşarak, gene ilk yorumu yapana devrediyor ve paylaşım böyle
süregidiyor. Projeyi düzenleyen, İsveç’in resmi turizm ve seyahat ofisi
Visit Sweden’ın küresel pazarlama direktörü Sofia Kinberg, her yıl
milyonlarca ton tekstil ürünün çöpe atıldığını, ama neredeyse hepsinin
geri dönüştürülebilir, bağışlanabilir hatta yeniden kullanılabilir
olduğunu belirtiyor. Kinberg, bu konuya dikkat çekmek içinse, moda
endüstrisi ile beraber ShareWear koleksiyonu yaratıp, aynı zamanda
farklı bir sahip olma deneyimini tanıtmak istediklerini belirtiyor ve
giysileri paylaşmanın hem cüzdana, hem de doğaya iyi geleceğini
savunuyor. (Yeşilist)

Önceden üzerinde tek bir ailelik ev bulunan arsada şimdi evsizler için
14 minik ev bulunuyor. Projeyi, dar gelirlilere konut sağlama üzerine
kâr amacı gütmeyen bir kuruluş (Low Income Housing Institute) iki
ortağı ile birlikte yürütüyor. Minik ev fikri 2013’te, kuruluş Seattle’da
büyük bir çadır kentle çalışmaya başladığında ortaya çıkımış.
Çalışmalar başlar başlamaz çadır hayatının özellikle Seattle’ın kış
şartlarında ne kadar zor olduğunu fark etmeleriyle çadır yerine basit
kulübeler kurmaya başlamışlar. Sonrasında kulübelerin gelişmiş
versiyonları olan minik evleri tasarlamaya karar vermişler. Projede yer
alan bir başka kuruluş ise tasarla-inşa et programlarında 13-19 yaş
arası öğrencilerle çalışan Sawhorse Revolution. Minik evlerin en
büyüğünün tasarımı bu öğrencilere ait. Minik evlerde yaşayan herkes
temel gıda, okul, konut arama gibi hizmetler için yardım alıyor.
Kuruluşun esas hedefi köy sakinlerinin kalıcı bir ev bulmalarına
yardımcı olmak. İnsanların küçük evleri sevmeleri de projenin
benimsenmesini kolaylaştırıyor. Köydeki evler tasarımları ve
rengarenk boyalarıyla oldukça şirin görünüyorlar.  (Gaia Dergi)

Kaliforniya’daki Muse Okulu’nun yeni öğretim programı, öğrenciler sebze
ve meyveleri okul bahçesinde ekip biçerken sağlıklı yemenin faydaları
hakkında onların heyecanlanmalarını sağlıyor. 2015 yılında okul
başlamadan önce okul personeli, ebeveynleri eğitmek için seminerler ve
dersler düzenledi. En sonunda okul, yüzde 100 bitkisel ağırlıklı
beslenmenin (süt ürünleri ve peynir de dahil bütün hayvansal yiyecekleri
listeden çıkararak) doğru seçim olduğuna karar verdi. Şimdiye kadar bu
kararın dahil olan herkese, özellikle de öğrencilere faydalı olduğu
görünüyor. Gelinen aşamada artık çocuklar öğle yemeği için kendi
sebzelerini kendileri yetiştirmeye başladı. 5’inci sınıftan Emma Leyson
“Bunlar benim ektiğim çilekler. Yetiştirdiğimiz her şeyi çoğunlukla öğle
yemeklerinde yiyoruz” diyor. James Cameron’un karısı ve onun kız
kardeşi tarafından kurulan Muse Okulu, tamamen vegan bir menü
uyarlayan ülkedeki ilk okul olma özelliğini taşıyor. (Gaia Dergi)

İsveç Sürdürülebilirlik Macerasında
Bu Sefer Moda Endüstrisine El Attı

Tıpkı birçok orta gelirli ülke gibi, son birkaç on yılda Brezilya'da,  
beslenme yetersizliği sorunu mevcutken, son zamanlarda obezite
salgını başladı. Bugün Brezilyalıların çoğu kilolu ve yaklaşık 7 kişiden
1’i obez. Yeni orta sınıf Brezilyalılar çocuklarına, kendileri çocukken
sahip olamadıkları abur cuburları ve gazlı içecekleri almak istiyorlar.
Brezilya hükümetinin bu duruma getirdiği çözüm ise bu sene
yayımlanan yenilikçi bir yemek rehberi. Bu rehberdeki mantık, basit
kuralların protein ve yağ gramaj hesaplarından daha rahat anlaşılır
olması. Önerilerde, her kesimden Breziyalı’nın günlük yemekleri
üzerinden gidilmiş ve işin sosyal, ekonomik,kültürel ve çevresel
boyutları da dikkate alınmış. Hazırlanması üç yıl süren rehber,  şu
anda okullara ve günlük ev ziyaretlerinde rehberi tanıtacak
çalışanların bulunduğu, ülkedeki 40.000 sağlık kliniğine dağıtılmış
durumda. (Yeşil Gazete)

Brezilya’dan Gıda ve Yaşam Rehberi

https://gaiadergi.com/bu-okuldaki-cocuklar-ogle-yemegi-icin-kendi-sebzelerini-kendileri-yetistiriyor/
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2370
https://yesilgazete.org/blog/2016/01/27/brezilyadan-gida-ve-yasam-rehberi/
https://gaiadergi.com/minik-ev-koyu-seattledaki-evsizlere-kapilarini-aciyor/
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Kahire’nin Gizlenen Yüzü Manshiyat
Naser, Nam-ı Diğer “Çöp Şehir”

Manshiyat Naser ya da bilinen ismiyle “Çöp Şehir”, 300 bine yakın nüfusuyla
Moqattam Tepesi’nin eteklerinde, durmaksızın genişleyen Mısır’ın başkenti
metropoliten Kahire’nin içerisinde yer alan bir gecekondu yerleşimi.
 Yerleşim, sokakları ve binalarının çatıları dahil, her santimetrekaresinin
çöple kaplı olmasıyla göze çarpıyor. Bu çöp yığınları, Kahire Metropoliten
(Büyükşehir) Alanı’nın 20 milyonu aşkın nüfusuna rağmen, asla efektif bir
şekilde kurulamamış evsel atık toplama sisteminin ürünü. Çoğunlukla Kıpti
Hristiyanlardan oluşan Manshiyat Naser nüfusu, çöp toplama sistemindeki
bu boşluğu kendileri kapatıyorlar. Gayriresmi geri dönüşüm işçileri ya da
“Zabbaleen”ler (çöp insanlar) Kahire sakinlerinin ürettiği evsel atıkları, ufak
bir ücret karşılığında, kapı kapı gezerek topluyor ve eşeklere ya da pikaplara
yükleyip Manshiyat Naser’deki evlerine götürüyorlar. Eve vardıklarında da
atıklar geri dönüştürülebilir şekilde ayrıştırılıyor. Atıkları toplama işi geleneksel
olarak erkeklerin işiyse de çocuklar ve kadınlar da atıkları düzenleyerek bu
sürece dahil oluyorlar.

İlk başta köhneleşmiş bir metot gibi görülse de Zabbaleen geri dönüşüm
sisteminin verimliliği oldukça yüksek. Atıkların yaklaşık yüzde 90’ı geri
dönüştürülüyor, ki bu istatistik de Batılı geri dönüşüm firmalarının elde
edebildiğinin dört katına tekabül ediyor. Manshiyat Naser’de yaşam
koşulları, maalesef şaşıramayacağımız şekilde, oldukça düşük. Ortalama
gelir bölge nüfusunun altında ve sağlık koşulları kötü. Fakat son yıllarda,
Kahire Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı iki karar bu durumu daha da
kötüleştirmiş. 2003 yılında, belediye atıkların toplanması için özel bir şirketle
anlaşmış ve bu durum bugün Zabbaleen’in bu şirketle de rekabet etmesi
gerektiği anlamına geliyor. Bundan altı yıl sonra ise, domuz gribi “tehdidine”
karşı önlem alma amacıyla yerel Kahire yönetimi, Manshiyat Naser’de
yaşayan ve Zabbaleen’in hayatlarında, atıkları organik materyalden
temizledikleri ve etleri otellere ve restoranlara satıldığı için önemli bir yere
sahip olan 350 bin domuzun katledilmesine karar vermiş.  Bu yerleşim
birimi, 2009 yılında çıkan ve Al Gore Reel Current Ödülü’nü alan Garbage
Dreams (Çöpten Hayaller) adlı belgesel ile dikkat çekmeyi başarmış
durumda. (Gaia Dergi)

Okyanuslarda 2050 Yılında Balıktan
Daha Çok Plastik Olacak

Plastik, ucuz ve kullanışlı olması nedeniyle dünyanın en popüler ve en
yaygın kullanılan materyali. Son 50 yılda plastik kullanımı 20 katına çıktı
ve önümüzdeki 20 yıl içinde bu rakamın ikiye katlanması öngörülüyor.
Hepimizin gündelik hayatının parçası hâline gelen plastiğin geri
dönüşümü konusunda ise dünya genelinde yetersizlik söz konusu.
Dünyada kullanılan plastiğin sadece yüzde 14'ü geri dönüşüme
kazandırılıyor. Bu rakam diğer ürünlerin oldukça gerisinde kalıyor.
Basit bir kıyaslama yapıldığında, dünya üzerinde kullanılan kağıdın
yüzde 58'i, demir ve çeliğin ise yüzde 90'ının geri dönüşüme dahil
edildiği görülüyor. Geri dönüşüme kazandırılamayan plastik ise
doğaya karışıyor. Yapılan son araştırmalara göre, şu an okyanuslarda
150 milyon ton plastik atık bulunuyor. Her yıl okyanuslara 8 milyon ton
plastik atılıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, 2025'e
gelindiğinde okyanuslardaki her 3 ton balığa karşın 1 ton plastik
bulunacak. 2050'de ise plastiğin ağırlığı balıkları geçecek. Rapora göre
geri dönüşüme kazandırılamayan plastik ekonomiye de büyük darbe
vuruyor. Yılda 80 ila 120 milyar dolar çöpe gidiyor. Raporda, 2050
yılına gelindiğinde üretilen plastik ürünlerin üç katına çıkarak 1.124
milyon tona ulaşacağı belirtiliyor.  (yapi.com.tr)

Dünya Çevre Performansı
Endeksi'nde Türkiye Son Sıralarda

Bu yılki Davos zirvesinde yayınlanan raporda 10 üzerinden 0.1 puan
alarak çevre hassasiyetinde 60 ülke arasında 59’uncu olan Türkiye’ye
bir kötü haber de dünyanın en önemli üniversitelerinden Yale’den geldi.
İki yılda bir yayımlanan Yale Üniversitesi Dünya Çevre Performansı
Endeksi’nde (Environmental Performance Index – EPI) iki yılda 33
basamak geri giderek genelde 99’uncu olan Türkiye, Doğa ve Yaban
Hayatı Koruma (Biodiversity and Habitat) kategorisinde ise 100
üzerinden 22.5 puan alarak 180 ülke içinde 177’nci oldu. Bu, EPI’nın 9
ana kategorisi arasında Türkiye’nin en kötüye gittiği kategori oldu. Bu
kategoride Sao Tome Principe son sırada yer alırken, onun önünde
sırasıyla Somali, Afganistan, Türkiye, Haiti, Libya, Lesotho, Barbados,
Suriye ve Irak yer aldı. Yale Üniversitesi Dünya Çevre Performansı
Endeksi’nde en iyi ülke yüzde 90.68 ilerleme kaydeden Finlandiya oldu.
Yüzde 90 üzerinde ilerleme kaydeden İzlanda ikinci, İsveç ise üçüncü
oldu. Bu ülkeleri ilk 10’da sırasıyla Danimarka, Slovenya, İspanya,
Portekiz, Estonya, Malta ve Fransa takip etti. (Kuzey Ormanları)

https://gaiadergi.com/kahirenin-gizlenen-yuzu-manshiyat-naser-nam-i-diger-cop-sehir/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/29/dunya-cevre-performansi-endeksi-cevrecinin-daniskasi-oldugumuzu-onayladi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/okyanuslarda-2050-yilinda-baliktan-daha-cok-plastik-olacak_142593.html
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Kâbil'de Afganistan’ın İlk Kadın
Üniversitesi Kuruluyor

Afganistan hükûmeti, başkenti Kâbil’de ilk kadın üniversitesini açıyor.
Bu hamle, muhafazakâr bir ülke olan Afganistan’daki kadın eğitimi
konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.
Afganistan devlet başkanının eşi Rula Ghani, 20 Ocak’ta yaptığı bir
açıklamada, üniversitenin yakın zamanda kurulacağını ve hazırlıkların
yapım aşamasında olduğunu söylemişti. Ghani, bakanlık üyeleri ve sivil
halk temsilcileriyle Kâbil’de gerçekleşen görüşmelerinin ardından
üniversiteyle ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Projenin sözü,
2014 yılında iktidara gelen Başbakan Ashraf Ghani tarafından, seçim
kampanyaları sırasında verilmişti.
Okullar ve üniversiteler, özellikle de kızların eğitim aldığı yerler, Taliban
İslamcıları tarafından sık sık hedef alınıyor. Bu kişiler, kadınların eğitim
almasını “haram” veya “İslam dışı” olarak tanımlıyorlar. (Gaia Dergi)

Güney Afrika’da, Uthukela Belediyesi, üniversite çağındaki 16 genç
kadın öğrenciye “bekaretlerine sahip çıkabildikleri için” eğitim bursu
verdi. Uthukela Belediye Başkanı Dudu Mazibuko bu çarpık uygulamayı,
“Bize göre bu, kendinizi tuttuğunuz için ve önümüzdeki üç yıl, diplomanızı
alana kadar tutacağınız için bir teşekkür.” sözleriyle taçlandırdı. Muzibuko,
bu bursun kadın öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarını ve genç yaşta
hamile kalmaktan uzak durmalarını sağlayacağını söylüyor. Çünkü
öğrencilere verilen bu burs, mezun olana dek bakire kaldıkları takdirde
devam ediyor. Bu da bekaretlerini düzenli olarak tıbbi anlamda
kanıtlamaları gerektiğini gösteriyor.
Güney Afrika’da, son yıllarda oranlar düşse de, kadınların %23-35’i, 19
yaşına gelmeden hamile kalıyor. UNICEF’in Güney Afrika Eğitim
Departmanı’nın raporuna göre hamilelik kadınları yüksek öğrenimden
alıkoyan en etkili faktör. Belli ki bunu fırsat bilen Uthukela Belediyesi
kadınların bekaretlerini pek ahlaksız bir şekilde bursa dönüştürmeyi,
kadın-erkek tüm gençleri cinsellik konusunda bilinçlendirmekten daha
kolay bulmuş. (nolm.us)

Güney Afrika’da 16 Kadın Öğrenciye
Bakire Oldukları İçin Burs Verildi

İtalya’da Yüzlerce Meydanda Eşitlik
Mücadelesi #Uyanİtalya

23 Ocak 2016’da İtalya’nın 100 şehrinde insanlar sivil hak mücadelesi
için meydanlara indi. Eşcinsel olsun olmasın yüzlerce yurttaş eşcinsel
evliliklerine destek vermek ve eşit hak taleplerini dile getirmek adına
ellerinde kurulu saatleri ile ulusal bir eylem gerçekleştirdiler. ‘Uyan İtalya’,
‘Arabuluculuğa Son’, ‘Herkes İçin Eşitlik’, ‘Yasal Haklar Kapris Değildir’
yazılı flamalar, bayraklar ve hatta üzerinde ‘Evlen bizimle’ yazılı olan
başbakan Matteo Renzi’nin resimleri, rengarek saatler, gökkuşağı
renklerinde kazaklar, şapkalar ve eşarplar tüm meydanları süsledi. 
Başkent Roma’daki lezbiyen, gay, trans ve biseksüel dernekleri ile
beraber meydanda  Matteo Orfini, Stefano Fassina, Loredana De Petris
gibi sol görüşlü ve Demokratik Parti ‘ye (Partito Democratico) mensup
milletvekilleri, Paolo Ferrero gibi eski milletvekilleri ve hükümeti temsilen
Benedetto Della Vedova da ön sıralarda yer aldı. (Yeşil Gazete)

Kanadalı Veganlardan Yeni Bir Zafer

Kanada’da elde edilen zaferle gelen yeni yasaya göre; vegan öğrenciler
okullarda hayvanlar üzerinde deney yapmaya zorlanmayacak, tüm
kurumlar özel ya da devlete ait olması fark etmeksizin vegan menü
çıkaracak, vegan olduğundan dolayı kimse ayrımcılığa uğramayacak.
Ontario İnsan Hakları Komisyonu, düzenlediği yeni yasa ile veganizmi
insan hakları kapsamına alarak veganlara yönelik ayrımcılıkların ve
haksızlıkların karşısına geçmeyi hedefliyor. Animal Justice adlı hayvan
hakları kuruluşunun lobi faaliyetleri ve çabaları ile yapılan yasal
düzenleme örnek teşkil edecek türden. Yeni yasa, hayvanların uğradığı
ebedi katliam ve işkenceye bir sınırlama getirmiyor ama daha fazla
insanın hayvan katliamına karşı uyanması için bir adım niteliği taşıyor.
Türkiye’de de vegan öğrenciler ve vegan mahkûmların başlattığı
mücadele sonucu hapishanelerde vegan yemek, bazı üniversitelerde
vegan menü hakkı kazanılmıştı. (Gaia Dergi)

https://gaiadergi.com/kanadali-veganlardan-yeni-bir-zafer/
http://www.nolm.us/guney-afrikada-16-kadin-ogrenciye-bakire-olduklari-icin-burs-verildi/
https://gaiadergi.com/kabilde-afganistanin-ilk-kadin-universitesi-kuruluyor/
https://yesilgazete.org/blog/2016/01/29/italyada-yuzlerce-meydanda-esitlik-mucadelesi-uyanitalya/
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FAHR 021.3, mimari çeşitlilik konusunda en zengin şehirlerden biri
olan Porto’da, Metamorfoz adında bir enstalasyon yaptı. Tarihi
dokuya entegre olabilecek bir tasarım geliştirmek çokça tartışılan bir
konu. Dokuya zarar vereceğini düşünerek hiçbir müdahale
yapılmamalı diyenlerle, yapılabileceğini düşünenler arasındaki
tartışmalar süredursun, FAHR 021.3,  Porto’daki tarihi yapıyı bir
etkileşim alanına dönüştürdü.
Şehrin giriş alanlarından birisi olan bir alanda yapılan bu dokunuş,
metruk bir yapının oluşturduğu boşluğu dolduruyor. Kent merkezinde,
çürümeye yüz tutmuş bir yapının vitrinine oturan bu enstalasyon,
kentin uğradığı değişimi simgeliyor. 6 ton ağırlığında ve yüksekliği 11
metre olan bu eklenti, 28 metre genişliğinde bir alana yayılıyor. Kendi
içinde de hacimler tanımlayan strüktür, kentin genişleyip daralan ve
değişen tarihine bir gönderme niteliği taşıyor. (Kot Sıfır)

Kentin Tarihi Dokusuna Entegre
Olmaya Çalışan Bir Strüktür

Londra'da Işık Oyunları

Londra, 14 Ocak akşamı başlayan Lumiere London Festivali ile
aydınlandı. Kentin 30 farklı lokasyonuna yerleştirilen ışık
enstalasyonlarını yerel ve uluslararası tasarımcılar tasarladı. Mayfair,
King's Cross, Regent ve St James Sokağı Trafalgar Meydanı gibi kentin
önemli alanlarında konumlanan, binaların cephelerinde, kimi zaman yol
üzerlerinde veya bir kent mobilyasına dönüşecek şekilde tasarlanan ve
kent algısını değiştiren ışık çalışmaları büyük beğeni topladı. (Arkitera)

“22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kent Günü” kapsamında, bisiklet
sürücüsü Viesturs Silenieks bir etkinliğe imza attı. “Bisikletliler trafikte
araçlar kadar yer kaplasaydı ne olurdu?” sorusundan yola çıkan fikir,
22 Eylül’de bir grup bisiklet aktivisti (Divrintenis) tarafından Letonya
sokaklarında hayata geçirildi. Bisikletlerinin etrafını araba hacminde
strüktürlerle çeviren grup, tüm gün büyük bisikletleriyle şehirde pedal
çevirdi. (Kot Sıfır)

Hem Su Kullanmayan Hem de
İnsan Dışkısından Enerji Üreten
Nanoteknolojik Tuvalet

Avrupa Birliği’nin açıklamasına göre yaklaşık 2,5 milyar insan sterilize
tuvalet kullanma imkanından yoksun. Bu sorun büyük oranda Hindistan
ve Sahra Altı Afrika bölgesinde görülmekte. Bu bölgelerde, 2000 yılından
bu yana 10 milyon kadar 5 yaş altı çocuk tuvalet yetersizliğinden hayatını
kaybetmiş durumda. Bu soruna karşı, Birleşik Krallık’taki Cranfield
Üniversitesi’nden araştırmacılar; enerji üretebilen, ucuz, temiz ve doğa
dostu bir tuvalet geliştirdi.  2012 yılında başlayan Nano Membran Tuvalet
Projesi,  Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla finanse ediliyor. 
Bu yıl yeni tasarımın denemesinin yapılacağı muhtemel ülke olarak
Gana düşünülüyort. Akabinde, tuvaletin dünya genelinde yaygınlaşması
umut ediliyor. Kanalizasyon sisteminin zayıf olduğu bölgeler başta olmak
üzere tasarımcılar, tuvaletin askeri araçlarda kullanılabileceğini hatta bu
tuvaletin eski seyyar tuvaletlerin yerini alabileceğini düşünüyor.
(Gaia Dergi)

Ya Bisikletler de Araçlar Kadar Yer
Kaplasaydı?

Japon programcı ve müzisyen Ei Wada, grubu Open Reel Ensemble
ile birlikte eski projektörleri, tüplü televizyonları, kasetçalarları,
havalandırma fanlarını, bir kenara atılmış bilgisayarları ve acayip
sesler çıkarma potansiyeline sahip her tür vintage teknoloji ürününü
siberpunk hazzı yaşatacak bir tür elektronik müzik yapmak için
kullanıyor.  (Yeşil Gazete)

Elektronik Atıklarla Müzik

https://yesilgazete.org/blog/2016/01/23/kulaklarinizin-pasini-silecek-bir-deneyim-elektronik-atiklarla-muzik/
http://kot0.com/kentin-tarihi-dokusuna-entegre-olmaya-calisan-bir-struktur/
http://www.arkitera.com/haber/26168/lumiere-london
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/14/brezilyanin-geri-donusum-deneyi-curitiba/
https://gaiadergi.com/hem-su-kullanmayan-hem-de-insan-diskisindan-enerji-ureten-nanoteknolojik-tuvalet/
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Karina Puente, Italo Calvino'nun
Görünmez Kentlerini İllüstre Etti

Karina Puente, Italo Calvino’nun 1972’de yayınlanan “Görünmez
Kentler” kitabını illüstre etti. Venedikli kaşif Marco Polo ve Kubilay Han
arasındaki hayali diyaloglardan oluşan kitap için Italo Calvino, "Bugün
kent kavramı bizim için ne anlama geliyor? Onları kent olarak
yaşamanın gittikçe zorlaştığı şu günlerde, kentlere, son bir aşk şiiri gibi
bir şey yazdığımı düşünüyorum" demişti.
Her bir şehir için eskiz öncesi kavramsal sürecin 3 hafta sürdüğü proje,
sadece çizimlerinden oluşmuyor. Projede farklı türde kağıt parçaların
kesilip katman katman yapıştırılmasıyla bir araya gelen kolajlar da yer
alıyor. (Kot Sıfır)

Ed Fairburn'ün Portrelere Karışan
Haritaları

Ed Fairburn, portrelerle birleştirdiği yeni bir harita serisi yaptı. İngiliz
sanatçı kurşun kalem ve mürekkeple yaptığı seriyi, şehir haritalarıyla
insan portrelerini çakıştırarak meydana getirmiş. Sanatçı, birer
tabloyu andıran bu haritaları konturları boyayarak ortaya çıkartmış.
(Kot Sıfır)

"Yeşil Klavuz", Çin'e Kentleşme
Konusunda Bir Yol Haritası Sunuyor

Çin'de yapım aşamasında olan aşağı yukarı 200 'eko-kent' projesi
mevcut, ancak bu tür projelere yol göstermek için şu ana kadar bir
standart oluşmamış durumdaydı. Wade Shepard'ın Forbes'ta
yazdığına göre, yeni kentsel tasarım protokolleri ülkenin kentleşme
konusunda çok ihtiyaç duyduğu yol haritasını sunuyor. Yeni "Yeşil
ve Akıllı Kentsel Gelişim Rehberi," Çin'in her şehri için geçerli olan
18 yönlendirici ilke içeriyor. Rehberde, çarpık kentleşmeyi
engellemek, toplu taşıma odaklı gelişmeyi (TOD) teşvik etmek,
karma kullanımlı mahalleler (mixed-use neighborhoods) oluşturmak
ve kamusal alanı arttırmak için tavsiyeler bulunuyor. Yeni standartlar
önemli bir etkiye sahip olabilir, çünkü 2030'a kadar ülkenin enerji
kullanımının yüzde 40'dan fazlasını binaların temsil etmesi söz
konusu. (Citiscope)

BM; “ Gıda Güvenliği, Kentsel
Planlamanın Ayrılmaz Bir Parçası
Olmalı”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) Doğal
Kaynaklar Genel Müdür Yardımcısı Maria Helena Semedo, gıda
güvenliği ve beslenmenin gelişen dünyada başarılı bir kentsel
planlama için başlıca unsurlar olduğunu söylüyor.
Berlin’de 15-24 Ocak arasında gerçekleşen Uluslararası Yeşil Hafta
kapsamında FAO’nun düzenlediği Gıda ve Tarım Küresel
Forumu’nda konuşan Semedo, kuraklık, şiddetli fırtınalar, sel gibi
iklim değişikliğinin etkilerinin yanı sıra kentlere olan toplu göçün de
gıda kaynakları konusunda sıkıntı yarattığını vurguladı.
Belediyelerin, muhtaç nüfusa kullanılmayan gıdaları dağıtarak gıda
israfını önlemek için adımlar atmaya teşvik edildiğini söyleyen yetkili,
kentlerin, enerji üretiminde gıda atıklarından elde edilen komposttan
yararlanması ve gıda üretimini arttırmak için topraksız tarım
yönetimlerini kullanması gerektiğini belirtti. (Citiscope)

http://kot0.com/ed-fairburnun-portrelere-karisan-haritalari/
http://citiscope.org/citisignals/2016/un-says-food-security-must-be-integral-part-urban-planning
http://citiscope.org/citisignals/2016/green-guidelines-offer-roadmap-chinas-urbanization
http://kot0.com/karina-puente-italo-calvinonun-gorunmez-kentlerini-illustre-etti/
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Londra’da Belediye Başkanlığı Yarışı
Hareketleniyor
İngiltere’de 5 Mayıs’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi
Londra’nın belediye başkanlığı için rekabet kızışmaya başladı. Liberal
Demokrat belediye başkanı adayı Caroline Pidgeon, halihazırda
10.50 sterlin olan trafik vergisini 13 sterline yükseltme ve trafik vergisi
uygulamasında trafiğin yoğun saatlerinde trafiğe çıkan araçlar için
vergiyi 19 sterlin düzeyine çıkarma vaadinde bulundu. Pidgeon, hava
kirliliğiyle mücadele için de önlemler alınacağını açıkladı. Pidgeon,
trafik sıkışıklığının uygunsuz hal yaratmasının yanı sıra insanların
sağlığını da mahvettiğini ve 2003 yılında eski başkan Ken Livingstone
tarafından getirilen “ücretli trafik bölgesi” uygulamasının
caydırıcılığının ancak daha yüksek miktarlar uygulanarak geri
getirilebileceğini ifade ediyor. The Guardian yazarı Dave Hill’in
aktardığına göre, farklı partilerin belediye başkan adayları Londra’nın
en önemli alışveriş caddelerinden biri olan Oxford Caddesi’nin araç
trafiğinden arındırılması konusunda hemfikir. Başkanlık yarışının en
güçlü adayı olduğu herkesçe malum olan İşçi Partisi adayı Sadiq
Khan, Londra’yı hava kirliliğinden kurtarmak şeklindeki geniş çaplı
vaadin bir parçası olarak, Oxford Caddesi’ni “sıralı ağaçların
çevrelediği bir alışveriş cennetine” dönüştürmek istediklerini belirtmişti.
 Yeşillerin adayı Sian Berry de Londra’daki A40 anayolunun 1 km’den
fazla bir bölümünün motorlu araç trafiğinden arındırılacağını vaat
ediyor. Muhafazakar aday Zac Goldsmith de motorlu taşıt karşıtı
kervana katılarak, yine Oxford Caddesi’nde “daha fazla yayalaştırma”
yapılacağı vaadinde bulundu. (Akademi Kadıköy)

Avustralya Hükümetinden Kentsel
Ağaç Yoğunluğunu Arttırma Planı
Avustralya Çevre Bakanı Greg Hunt, önümüzdeki 18 ay içinde
hükümetin kent alanlarındaki ağaç örtüsünü arttırma konusunda
vizyon oluşturacağını aktarıyor. Greg Hunt, Sydney’de yaptığı bası
açıklamasında 2016 ve 2017 yılları boyunca Avustralya’daki mevcut
hükümetin yerel yönetimlerle birlikte çalışarak yeni kentsel bitki
örtülerinin oluşturulması için onar yıllık hedefler belirleyeceğini
söyledi. Hunt’a göre, yeni korulukların yaratılmasıyla birlikte, kentsel
ısıda düşüş gerçekleşirken, kent alanında yaşayan tüm canlıların
sağlık koşulları da iyileşmeye başlayacak. Avustralya Varlıkları
Koruma Vakfı (The Australian Conservation Foundation, ACF) da
hükümetin ağaç örtüsünü arttırma hamlesini destekliyor ve
ağaçların kentler için “doğal serinleticiler” olduğunu belirtiyor. ACF
Kampanya Direktörü Paul Sinclair, konuya ilişkin yaptığı açıklamada
şunları kaydetti: “Avustralya’nın doğası her ne kadar
romantikleştirilerek sunulsa da, artık nüfusun büyük çoğunluğunun
kentlerde yaşadığı bir gezegende, Avustralya nüfusu da en fazla
kentleşmiş nüfuslar arasında ilk sıralarda.” (Akademi Kadıköy)

Rio'da Olimpiyat Parkı'na Karşı
Favela'nın Direnişi
Vila Autódromo, Rio de Janerio'daki Olimpiyat Parkı inşaatlarının
yanıbaşında küçük bir favela (favela, Brezilya'daki gecekondu
mahallelerine verilen ad). Parkın resmi planlarında yerel halkın
yerinden edilmeyeceği sözü verilmiş ve Rio'nun Belediye Başkanı
Eduardo Paes de kimsenin zorla tahliye edilmeyeceğinin garantisini
vermiş. Ancak, Rio olimpiyatlara ev sahipliği yapma hakkı
kazandığından bu yana, şantiye alanlarının açılması için bölgedeki
birçok ev yıkılmış durumda. Bazı durumlarda tahliyeler kolluk
zoruyla yapılıyor. Başka örneklerde de meskenlerin ihbarsız yıkıldığı
görülüyor. Bu duruma karşı mahallelilerin ve muhaliflerin direnişi
devam ediyor. (Citymetric)

Hollanda'da Ahşap Bisiklet Yolları

Hollanda'nın Emmen kentinde, geri dönüştürülmüş ahşaptan
bisiklet yolları döşeniyor. Dünyadaki ilk ahşap bisiklet yolu olma
özelliğini taşıyan bu uygulama, asfalt yerine organik reçineyle
sıkıştırılmış talaş kullanılarak gerçekleştiriliyor. Halihazırda
çevreci olan bu projenin karbon ayakizini neredeyse sıfırlayan
bir biçimde, yalnızca yoldan geçen bir sürücünün hareketiyle
tetiklenerek çalışan eko-dinamik LED lambaları da bu yolların
aydınlatılması için düşünülmüş. (CityLab)

Kopenhag'ın Yeni Parkları "Su Tutacak"

Danimarka kenti Kopenhag'ın yeni parkı
 Enghaveparken, yılın yağmursuz dönemlerinde spor
etkinliklerine ev sahipliği yaparken, yoğun yağışlı
dönemlerde suyla dolarak yapay göller oluşturacak
bölümlere sahip. Bu "ters şemsiye" biçimli zemin
tasarımının uygulanmasının sebebi, yağmur suyunu
bitkileri sulamak ve yeraltı kaynağına depolamak iiçin
kullanılmak istenmesi. Bu pilot uygulamayla küresel
ısınmanın bir sonucu olan aşırı yağışlara karşı dünyanın
ilk iklim-dirençli kentsel alanının yaratılması hedefleniyor.
(Citiscope)

http://www.kadikoyakademi.org/avustralya-hukumetinden-kentsel-agac-yogunlugunu-arttirma-plani/
http://citiscope.org/story/2016/why-copenhagen-building-parks-can-turn-ponds
http://www.citylab.com/design/2016/01/dutch-bike-lane-wood-chips-grontmij/425040/
http://www.citymetric.com/skylines/favela-fighting-back-against-rio-s-olympic-development-1746
http://www.kadikoyakademi.org/londrada-belediye-baskanligi-yarisi-hareketleniyor/


     Dünyadan Haberler

Etiyopya'da Addis Ababa Kentsel
Genişleme Planı Halk Direnişi
Nedeniyle İptal Edildi

Etiyopya hükümeti Addis Ababa kentini çeper bölgelerle
birleştirmek amacını taşıyan kentsel yenileme ve canlandırma
planını, protestolar nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı. New York
Times'dan Jacey Fortin'in haberine göre, başkent Addis Ababa için
ilan edilen nazım plan, şimdiye dek 140 kişinin  öldüğü halk isyanını
tetikledi. Hükümetin attığı geri adıma rağmen protestoların devam
etmesi bekleniyor zira protestocuların hükümete ilişkin şikayetleri
planla sınırlı değil. Nazım plana karşı bu itiraz ve beraberindeki
tartışmalar Addis'teki hızlı inşaat patlaması ve ilk hafif raylı sistemin
yapılması sonrasında, yerel halkın topraklarını yitirme endişesi
duymasıyla da alakalı. (Citiscope)

Madrid'e Daha Fazla Park, Daha Az
Motorlu Taşıt Planı

İspanya'nın başkenti Madrid'in yerel yönetimi, kentin her yerini
yeşile büründürerek çehresini değiştirme planları yapıyor. Plan
kapsamında kentteki parkların sayısı ve alanı arttırılacak ve 22
yeni kent bahçesi yaratılacak. Boş kamu arazilerinde bostanlar
kurulacak ve kentten geçen Manzanares Nehri'ne de yoğun bir
biçimde ağaç dikimi gerçekleştirilecek ve bu sayede burada
yapımına 2003 yılında başlanan lineer parkın boyutu iki katına
çıkarılmış olacak. Yeşil çatılara özel fon sağlanacak ve bina
cephelerine serinletici ve izolasyon sağlayan yeşillendirme
uygulamalarının yapılması teşvik edilecek. Kaldırım taşlarıyla
döşeli olan meydanlarda yeşil alanlar açılarak yağmur suyunun
daha kolay emilimi sağlanacak ve ayrıca kent içi tarım
eğitimlerinin verildiği yeni bir okul açılacak. Madrid ayrıca
Kopenhag gibi aşırı yağışlarda yağmur sularının toplanacağı
yapay gölet alanları da yaratabilir. Yerel yönetimin kentin
doğasını iyileştirmek için başka planları da var. Kirlilik kaynağı
motorlu taşıtların kent merkezinde yasaklanması gibi cesur
önlemler de açıklanmış durumda. 2020 yılından itibaren,
motorlu taşıtların kent merkezine girmesi tamamen yasak
olacak. (CityLab)

De Blasio Çalışanların İzin Günü
Sayısını Arttıracak Tasarıyı
İmzalamaya Hazırlanıyor 

.New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, özel şirketlerin
çalışanlarına ücretli hastalık izni vermesini şart koşan bir yasa
tasarısını imzalamayı planlıyor. Yakında de Blasio tarafından
imzalanacak bu tasarı önümüzdeki ay yürürlüğe girecek.
Öncesinde, Hudson River, Newark ve Jersey City gibi diğer
belediyeler de özel şirket çalışanlarının hastalık izin günleri için
benzer tasarılar imzalamıştı. (NextCity)

https://nextcity.org/daily/entry/de-blasio-will-sign-bill-requirin-more-paid-sick-days
http://www.citylab.com/design/2016/01/madrid-green-plan-car-ban-roofs-buildings/426777/
http://citiscope.org/citisignals/2016/ethiopia-abandons-addis-ababa-expansion-amid-protests


     Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Avusturya Köylerinde Geçmiş ve Geleceğin Uzlaşması için “Bilinç Bölgesi”

Avusturya Gelecek Fonu (Zukunftsfonds der Republik
Österreich), Avusturya Cumhuriyeti Ulusal Fonu
(Nationalfonds der Repbulik Österreich) Kuzey Avusturya
(Land Oberösterreich) Federal Eğitim, Sanat ve Kültür
Bakanlığı tarafından fonlandırılan “Bilinç Bölgesi” adlı yerel
katılımcılık projesinde, turistlerle yerel halk arasındaki
sorunların ve bölgedeki eski toplama kampı binalarının müze
olarak kullanılmasından doğan sorunların çözüme
kavuşturulması için yurttaşların ve uzmanların ayrı ayrı
gruplandırılarak çözüm önerileri sunduğu bir katılımcılık
modeli uygulandı. Participedia uluslararası katılım portalında,
Hans Asenbaum tarafından girilen katılımcılık örneğinde,
“Bilinç Bölgesi” adlı bu katılımcı projenin uygulama süreci
aşağıdaki şekilde aktarılıyor:

Nazi rejimi geçmişi, Avusturya’nın üç komşu köyü
Mauthausen, Gusen ve St. Georgen’de yaşayan yurttaşların
yaşamında hala büyük bir etkiye sahip. Mauthausen ve
Gusen’de bulunan toplama kampı binalarında ve vaktiyle Nazi
rejimi tarafından kullanılan silah fabrikası binasında bu tarihsel
miras hala kendini belli ediyor. Bu tesislerden bir kısmı
çoktandır anıt işlevi kazanmışken, diğer binalar ve tesisler
hakkında neler yapılacağı konusunda henüz bir karara
varılmış değil: yıkılmalı mı, başka bir amaç için m kullanılmalı
ya da yine anıt işlevi mi kazanmalı? Merkezi hükümetin bu tür
binaları müzeleştirme konusundaki planı, yerel halk arasında
bazı tartışmalara yol açtı. Bölgede yaşayan yurttaşlardan
bazıları geçmişi unutmak ve “normal” yaşamlar sürdürmek
isterken diğer bir kesim de bunun aksine geçmişi araştırmak
ve tarihi korumak istiyor. Bu sorun aynı zamanda, ebeveynleri
Nazi rejiminin suçlarıyla doğrudan bağlantılı olan daha yaşlı
kuşakla, kendilerini geçmişten daha kopuk hisseden ve
geçmişi eleştiren yeni nesil arasındaki kuşak farkında da
kendini gösteriyor. Yerel halkla ziyaretçiler arasında da
çatışmalar ortaya çıkıyor. Anıt turizmi zaman zaman yerel
halkın mahremiyet ihtiyacına aykırı durumlar yaratıyor.
Turistler bazen yerel halkın geçmişteki korkunç suçlarla
doğrudan alakalı olduğunu düşünüyor. Nadiren de olsa yerel
halka karşı düşmanca tavırlara rastlanabiliyor.

“Bilinç Bölgesi” projesinin amacı, bu bölge için, yerel halkı ve
yerel sivil toplumu da dahil eden yeni bir gelecek geliştirmek
olarak tanımlandı. Tarif edilen sorunların tartılşılmasından,
yerel halkın yaşam kalitesini yükseltecek yeni projeler
geliştirilmesi ve anıt müzeler için ziyarete gelen turistlerle daha
olumlu bir etkileşimin yaratılması öngörüldü.

Ocak-Mart 2013 dönemi boyunca, 1) bilim, sanat ve kültür, 2)
bölgesel kalkınma, 3) ekonomi, 4) bölgedeki göçmenler, 5)
anma inisiyatifleri ve 6) açık bir odak gruptan uzmanların
katılımıyla altı farklı odak grup oluşturuldu.

Şubat ve Mart aylarında, her biri bir köyde (Mauthausen,
Gusen ve St. Georgen) olmak üzere üç farklı yurttaş konseyi
teşkil edildi.

Mart ayında, bu üç farklı yurttaş konseyinde toplanan fikirlerin
sunulup tartışıldığı ve birleştirilerek kamuoyuyla paylaşıldığı bir
“fikir beyanı etkinliği” gerçekleştirildi.

Nisan ayına gelindiğinde, proje adımları ve toplanan fikirler,
kamusal bir etkinlikte daha geniş bir kitleyle paylaşıldı.

Projenin düzenleyicileri, odak gruplardan ve yurttaş
konseylerinden çıkan sonuçları özetleyen kapsamlı bir rapor
hazırladı. Buradaki ana başlıklar şu şekildeydi: Anıt bölgenin
genişletilmesi; bölgenin tarihinden öğrenmek; kalan bina ve
mekanların gelecekteki kullanımı; karşılaşma, diyalog ve
iletişim; kendine güvenen bir bölge olmak; ağlar ve yeni
yapılar kurmak.

Gelecek için alınan derslerin özeti:

Uzmanlık birikimi ile gündelik yaşam deneyimleri arasındaki
katılımcı süreçleri birbirinden ayırmak çok önemli. Bu sayede
her iki bilgi kaynağına eşit bir biçimde yaklaşılabiliyor ve aynı
zamanda gündelik yaşam perspektifinin de sürece katacağı
değer kaybolmamış oluyor.

Yurttaş konseylerinin, özellikle katılım ve yaratıcılık
konularında son derece etkili oldukları gözlemlendi.

Her konseyin içindeki grup dinamiklerinden kaynaklanabilecek
taraf olma eğilimleri ve katılımcıların toplu olarak dahil
edilmesinden doğan sorunlar, eğer nüfus çok fazlaysa aynı
konuya dair daha fazla sayıda konsey oluşturularak
düzeltilebilir.

Katılımcı bir görev tanımlanarak, yurttaşların katılım için
seçilmesinde ve temsiliyetindeki meşruiyet arttırılabilir.

Kaynak: Participedia ve Bewusstseinsregion Mauthausen –
Gusen – St. Georgen Projesi’nin resmi web sayfası

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-avusturya-koylerinde-gecmis-ve-gelecegin-uzlasmasi-icin-bilinc-bolgesi/


     Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Eskil Park, Haninge, İsveç
İsveç’teki Haninge bölgesel yönetimi, Haninge’deki Eskil
Park’ın düzenlenmesi için bölgede yaşayan yurttaşlarla
birlikte katılımcı bütçeleme uygulaması gerçekleştirdi.
Haninge Belediyesi’nin gerçekleştirdiği park projesinin
amacı Eskil Park’ı “yaşayan bir buluşma mekanına”
dönüştürmek ve katılımcı bütçeleme ve e-diyalog gibi yeni
yöntemleri denemek şeklinde tanımlanmıştı. Haninge
dışında yaşayan insanlar da dahil, herkesin katılımına açık
bir proje olarak yürütüldü ve farklı hedef gruplardan
insanların katılımı gözetildi. Yurttaşlara ulaşmak için web
sitesi, broşürler ve yerel etkinlikler düzenlendi. Participedia
uluslararası katılımcılık portalında bütçelemeye dayalı bu
katılımcılık örneği aşağıdaki gibi aktarılıyor:
“Yurttaş bütçesi” tanımı 1980’lerden bu yana
kullanılmaktadır. Bu konudaki ilk proje Brezilya’da,
yolsuzluğun muazzam seviyelere ulaşmasına karşılık olarak
gerçekleştirildi. Avrupa’da da, yurttaşların siyasetçilere karşı
duyduğu güvensizlikle birlikte 1990’lar boyunca bu konuda
bazı yöntemler geliştirildi. İsveç Yerel Yönetim ve Bölgeler
Birliği (SKL) 2008 yılında kuruldu. SKL, yurttaş katılımlı
bütçelerle yurttaşlarla yönetimler arasındaki diyalog
geliştirmek isteyen bölge yönetimlerinden oluşan bir ağ. Bu
ağın amacı, pratik uygulamalarla kendini geliştirmek ve
yurttaşların kendi yerellerinde katılım sağlaması ve
sorumluluk almasını sağlamak için bütçeleme yöntemlerini
denemek şeklinde tanımlandı. Yurttaş bütçesinin
arkasındaki fikir, yurttaşları aynı zamanda kaynakların
önceliklendirilmesi konusuna da dahil etmek ve yurttaşların
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygulamaları daha
etkin kılmak şeklindeydi. Eskil Park projesinin amacı,
yurttaşları karar alma sürecine dahil olma konusunda teşvik
etmek olarak belirlendi. Haninge, İsveç’in böyle bir projeyi
uygulayan ilk bölgesi. Diğer ülkelerde daha önce
uygulanmış olan buna benzer projelerden gözlemlediğimiz
kadarıyla, yurttaşlarla iletişim halinde olmak, yurttaşların
yönetim tarafından öncelik verilen çalışmaları anlamaları ve
bu çalışmaları desteklemeleri için fırsat yaratan bir şey.
Yurttaşların diyaloğa katılması, yönetimin çalışmalarıyla
yurttaşların ihtiyaçları arasında karşılıklı uyumun
sağlanması anlamına da geliyor. Projenin hedef grubu,
Haninge bölgesinde yaşayan yurttaşlar olarak belirlendi ve
yaş veya cinsiyet konusunda herhangi bir ayrım yapılmadı.
Ayrılan bütçeyle nasıl bir yatırım yapılacağı konusunda
yurttaşlara önerilerini sunma fırsatı verildi. Bu fırsat aynı
zamanda yurttaş olmayan insanlara da tanındı. Projenin
devam ettiği süre boyunca, topluluk içindeki gençlerin ve
sivil toplumun katılımı için özel bir çaba da sarf edildi.

Yurttaşların bir araya geldiği bir etkinlik esnasında bazı yurttaşlar
iletişim bilgilerini bıraktı. Bu kişilerle daha sonra iletişime geçilerek,
projenin sonunda bir anket çalışması gerçekleştirildi. İletişime
geçilen kişiler arasından 11’i kadın ve 9’u erkek olmak üzere 20
kişi anket sorularını yanıtladı. Yaşını belirten 17 kişi arasında, 25
yaşın altında 3 kişi, 25-40 yaş arası üç kişi, 40-60 yaş arası yedi
kişi ve 60 yaş üzeri beş kişi bulunuyordu. 22 kişiden yedisi, bir
derneğin parçası olduğunu belirtti. Anket esnasında katılımcılara
daha önce toplum için herhangi bir faaliyette bulunup
bulunmadıkları soruldu ve on bir kişi böyle bir deneyimlerinin
olmadığını belirtti.

Eskil Park Projesinin amacı, katılımcı bütçeleme yoluyla, İsveçli
yurttaşların kendi yereline müdahil olabileceği bir biçimde, yeni bir
yerel demokrasinin yolunu açmak olarak belirlendi. Bu örnek,
katılımcı sayısı düşük de olsa, insanların, herhangi bir proje
hakkında detaylı olarak bilgilendirildiklerinde katılma iradesini
gösterdiklerini ortaya koyuyor. Sonuç itibariyle, öneri ve fikirlerini
katabildikleri ve bunların proje yönetimine iletilebildiği ölçüde
mesele o yerde yaşayan insanlar için kişisel bir konu haline
geliyor.

Bu örnekte birkaç varsayım ortaya çıkıyor: insanlar katılım
göstermek istiyor ancak bunu nerede ve ne şekilde yapacaklarını
bilmiyorlar çünkü yeterince bilgilendirilmiyorlar. Proje yöneticisi
böyle bir sorunun varlığının farkındaydı ve bu vesileyle gerekli
bilgilerin kamusal alanlarda ve internet üzerinden sağlanabilmesi
için bir bütçe ayrıldı ve bu sayede yurttaşlar proje hakkında bilgi
sahibi olabildiler. Daha fazla bilgi alabilmeleri, yurttaşları katılıma
teşvik eden bir unsur oldu. Varsayımlardan bir diğeri de,
yurttaşların tartışıp fikirlerini ifade edebilecekleri bir platformun
varlığının da olumlu sonuçlar vermiş olması. Bu nedenle,
katılımcı bütçe yöntemi yurttaşlar arasında çoğu zaman tercih
edilen bir şey. Ancak bu örnek projenin, herkesi bilgilendirmek için
yeterli zamanın olmaması gibi kendine has kısıtlamaları
bulunuyordu. Yurttaşların dahli de, projenin tüm yönlerini
tartışmak için yeterli düzeyde değildi, zira yalnızca tek bir toplantı
yapıldı ve daha sonra katılımcılardan görüş ve önerilerini internet
yoluyla göndermeleri istendi. Bu yöntem her ne kadar yeni de
olsa ve baaşrılı bir proje uygulaması için biçok zorluklar
içeriyorduysa da, sonuçları bu nitelikteki başka projelerin ileride
aynı yöntemle uygulanmasını teşvik etme insanlarda süreçlere
katılma yönünde politik irade yaratma konusunda yeterli oldu.

Kaynak: Participedia

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-eskil-park-haninge-isvec/


Türkiye'den Haberler

Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Tarihi hanları ve eski yapıları "ev pansiyonlarına" dönüştüren
karar, hem CHP'nin hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
kendi birimlerinin muhalefetine rağmen kabul edildi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü, Eminönü'nün tarihi
mahalle dokusunun ve tescilli hanların dokusunun bozulacağına
dikkat çekti. Plan değişikliğinin Tarihi Yarımada için yapılan tüm
düzenlemelere ve UNESCO mevzuatına aykırı olduğunu
vurguladı. (Sözcü Gazetesi)

Eminönü’nün Tarihi Dokusu
Pansiyon Olacak

Maçka Parkı'nda Bir Şeyler Oluyor

“Özel” Vakıflar, Beykoz Ormanlarına
Çöktü!

Cengiz İnşaat’a ait bir vakıf tarafından yapılan özel üniversite
olduğu iddia edilen yerin ruhsatını veren Beykoz Belediyesi,
konu ile ilgili bilgi vermekten kaçınırken, isim vermek istemeyen
bir belediye yetkilisi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın emri ile
ruhsat vermek zorunda kaldık” dedi. (Yapi.com.tr)

Avrasya Tüneli'nde Çalışmalar Hız
Kazandı
Avrasya Tüneli Projesi İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi
Projesi kapsamında Sarayburnu- Kazlıçeşme, Kazlıçeşme-
Göztepe arasında başlatılan çalışmalar bütün hızıyla
sürüyor. Projenin 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altına
özel bir bir teknoloji ile inşa edilen otomobıllerin geçeceği
2’şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. Avrupa ve Asya
yakalarında 9.2 kilometrelik güzergahta ise yol genişletme ve
yenileme çalışmaları yapılıyor. DHA'dan Ali Aksoyer'in
haberine göre, bu amaçla bir süre önce trafik düzenlemesi
yapılan Sarayburnu-Kazlıçeşme hattında da çalışmalar
devam ediyor. Fatih, Sahil Kennedy caddesinde yapılan
çalışmalarda yollar genişletilip, yenilenirken araç alt geçitleri
ve yaya üst geçişleri inşa edildiği belirtildi.  (Yapi.com.tr)

İBB, geçtiğimiz sene Haziran ayında Şişli'de Maçka Parkı'nı da
içine alan bir bölge parkı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.
Avrupa Yakasının sınırlı yeşil alanlarından biri olan Maçka
Parkı'nı çevreleyen korkuluklara yakın zamanda asılan "Bu
alan yeşillendirilerek bölge parkı olarak halkımızın hizmetine
açılacaktır" yazılı pankartlar dikkat çekmeye başladı.
Pankartların fotoğraflarını ileten mimar Tolga İlter, halkın,
İstanbul'un en eski parklarından biri olan bu bölgenin talan
edilerek betonlaştırılacağı endişesini taşıdığını
belirtiyor. (Arkitera)

Katil Proje Kanal İstanbul Yeniden
Gündemde
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım beş yıl önce ‘çılgın proje’
olarak lanse edilen ‘Kanal İstanbul’a hız verileceğini söyledi.
İhaleler 2016 sonunda yapılacak. NTV yayınında konuşan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
‘Kanal İstanbul’ projesinin hazırlık çalışmalarının bu yıl
tamamlanacağını belirtti. Projenin yıl sonuna kadar ihalesinin
yapılması planlanıyor. Geçen ay Başbakan Ahmet Davutoğlu
tarafından açıklanan hükümet eylem planında da Kanal
İstanbul projesi için yasal düzenlemenin haziran ayının
sonuna kadar yapılacağı duyurulmuştu. 
(Kuzeyormanlari.org)

Rumeli Feneri’ndeki Ceneviz
Kalesi Kiraya Çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sarıyer’deki Rumeli Feneri
Ceneviz Kalesi’ni 20 yıllığına kiraya çıkardı. Restorasyonlar
Dairesi’nin restorasyon yapma kararı aldığı 46 dönümlük
kalede, ihaleyi alacak kiracı; restoran, kafeterya, müze,
kütüphane, sanat merkezleri ve sergi salonları yapabilecek.
(www.sariyergazetesi.com)

Florya Kıyı Şeridini de Ranta Açtılar
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sarıyer’deki Rumeli Feneri
Ceneviz Kalesi’ni 20 yıllığına kiraya çıkardı. Restorasyonlar
Dairesi’nin restorasyon yapma kararı aldığı 46 dönümlük
kalede, ihaleyi alacak kiracı; restoran, kafeterya, müze,
kütüphane, sanat merkezleri ve sergi salonları yapabilecek.
(Sözcü Gazetesi)

http://www.arkitera.com/haber/26167/macka-parkinda-bir-seyler-oluyor
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/17/ozel-vakiflar-beykoz-ormanlarina-coktu/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/19/katil-proje-kanal-istanbul-yeniden-gundemde/
http://www.sariyergazetesi.com/2016/gundem/rumeli-feneri-ceneviz-kalesi-20-yilligina-kiraya-verilecek-45040
http://www.sozcu.com.tr/2016/emlak/florya-ranta-aciliyor-1047791/
http://www.yapi.com.tr/haberler/avrasya-tunelinde-calismalar-hiz-kazandi-_142487.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/emlak/eminonunun-tarihi-dokusu-pansiyon-olacak-1044452/


Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

İBB Suriçi'ni Vatandaşa Kapatıyor

İstanbul’un Tarihi Hüseyin Avni Paşa
Köşkü ve Korusu İnşaat Alanına
Dönecek..!
Fethi Paşa Korusu içindeki 81 bin 511 metrekarelik Hüseyin
Avni Paşa Köşkü, 2002 yılında “Yıkılmadan korunması
gereken 1. sınıf kültür varlığı” olarak tescillendi.8 Mart 2013
tarihli tapu kaydında korunun ve köşkün satış bedeli “0” TL
olarak yer aldı. Konu gündeme gelince Cengiz İnşaat koru
içindeki tarihi köşkü restore ederek kullanıma açmayı
planladığını açıkladı. (Kuzeyormanlari.org)

Üsküdar Meydanı'nda Müze Devre Dışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Suriçi’ni bitirecek bir
karar geldi. Geçtiğimiz hafta İBB Meclisi'nden alınan kararla,
Suriçi’nin tamamı, turistlere açılıp, vatandaşa kapatılıyor.
Suriçi'nin turistik şehire dönüşütürülmesi, bir nevi minyatür
Sultanahmet'i akla getiriyor. Yaşayan kimsenin kalmayacağı
Suriçi, sadece turistik mekanların olacak. Meclis kararı,
Fatihlilerin tepkisinden çekinildiği için halen İBB'nin sitesine
konmadı. (Dunyabulteni.net)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kırsal alanda denetimsiz
yapılaşma nedeniyle tehdit altında olan yöresel mimari
dokunun canlandırılmasını hedefleyen "Kırsal Alanda
Yöresel Mimari Özelliklerine Uygun Konut Projeleri"ni ortaya
çıkarmaya başladı. Şimdilik 17 il için üretilen tip projelerin
81 ilde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.Çalışmalar ÇŞB'nin
web sitesinde de incelenebiliyor. (Arkitera)

ÇŞB Kırsal Alanda Tip Projeleri
Ortaya Çıkardı

Üsküdar Meydanı'nda Marmaray İstasyonu inşası sırasında
İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yapılan kazılarda çok
sayıda eser ve mimari yapı bulunmuştu. Khrysopolis koloni
kentine ait mimari yapılar arkeologlarca 2 yıla yakın süre
kazılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince yürütülen
Üsküdar Meydan Düzenleme Projesi'nde bu kez müze
devre dışı bırakıldı. 6 Numaralı Koruma Kurulu skandal bir
karara imza atarak, SİT alanında müzeyi dışlayan kararında
'Kültür varlıklarına zarar vermeyecek şekilde gerçekleşmesi
için gerekli hassasiyetin gösterilmesine' tavsiyesinde
bulundu. (Ömer Erbil - Radikal)

Gülsan Sanayi Sitesi İçin Örnek
Projeler Çıktı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Mustafa Yurt, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kurum
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yurt, "2015 yılında Samsun
ve ilçelerinde toplam 349 kilometre beton ve betonarme yol
yaptık. 184 kilometre bitümlü sıcak karışım, 224 kilometre
sathi kaplama yaptık. 3 milyon 363 bin metreküp kazı
çalışması, 2 milyon 962 bin metreküp dolgu, 2 milyon 690
bin 630 ton da tahkimat yaptık" dedi. (Milliyet)

İstanbul’da Bir Rant Projesi Daha
İptal Edildi
Şişli Fulya Mahallesi’nde Mecidiyeköy Katlı Otoparkı’nın
karşısında 3 bin metrekarelik alanda yapılacak “Mecidiyeköy
(Fulya) Metro İstasyonu ve Transfer Merkezi” için İBB Meclisi
2009 yılında plan hazırladı. Parseller “metro istasyonu, transfer
merkezi” ilan edildi. Plana ayrıca transfer merkezi alanına
“alışveriş merkezi, otel, motel, rezidans” yapılabileceğine dair
bir not eklendi. (Sözcü)

Sayıştay Raporuna Göre İstanbul
Akvaryum Kaçak

Sayıştay 2014 Denetim Raporu'nda Florya Akvaryum
Kompleksi ile ilgili çarpıcı tespitlere yer veriliyor. Raporda imar
planı ve yapı ruhsatı eksikliklerinin tamamlanması gerektiği
belirtilerek 'Gerek imar planı değişikliği gerekse ruhsat tadilatı
işlemleri ile alakalı prosedür ve işlemlerin tekamül ettirilmemesi
nedenleriyle Florya Akvaryum Kompleksi inşaatının yasal
zeminden yoksun olduğu görülmektedir' deniyor. (Radikal)

Hatay'ın Çılgın Projesi İhaleye Çıkıyor
Hatay Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, şubatta Bakanlık
tarafından yer tespiti, nisanda da ihaleye çıkılmasını
beklediklerini söyledi. Hassa İlçesi’nde yapılan toplantıda
Amanos Tüneli hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Bozdemir,
projenin bölge ve ülke ekonomisine sağlaycağı yararları anlattı.
(Yapi.com.tr)

Haliç’e Tüp Geçit Geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın
‘Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi’nde
çalışmalar başladı. (Yapi.com.tr)

http://www.dunyabulteni.net/haberler/352517/ibb-suricini-vatandasa-kapatiyor
http://www.arkitera.com/haber/26162/csb-kirsal-alanda-tip-projeleri-ortaya-cikardi
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/23/huseyin-avni-pasa-korusu-ve-koskunu-0-liraya-aldi-birden-tarihi-kosk-yandi-simdi-yerine-yeni-bina-yapmaya-hazirlaniyor/
http://www.sozcu.com.tr/2016/emlak/istanbulda-bir-rant-projesi-daha-iptal-edildi-1060379/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/sayistay-raporuna-gore-istanbul-akvaryum-kacak-1500371/
http://www.yapi.com.tr/haberler/halice-tup-gecit-geliyor_142766.html
http://www.radikal.com.tr/cevre/uskudar-meydaninda-muze-devre-disi-1499614/
http://www.yapi.com.tr/haberler/hatayin-cilgin-projesi-ihaleye-cikiyor_142806.html
http://www.milliyet.com.tr/gulsan-sanayi-sitesi-icin-ornek-projeler-samsun-yerelhaber-1179047/


Her yanı madencilik faaliyetiyle delik deşik edilmiş olan
Çanakkale’de, bir maden arama projesi de Biga’nın Yolindi
köyünde yapılacak. Santral Madencilik tarafından
projelendirilen maden arama çalışması için “ÇED gerekli
değildir” kararı verildi. Balıkesir- Çanakkale Planlama Bölgesi
Çevre Düzeni Planına göre ilgili maden sahasının tamamı
“Orman alanı” olarak görülüyor. Proje dosyasında da “ormanlık
alan” olduğu ifade edilen alanda, taşınması güç ağaçların
kesiminin yapılacağı ise açıkça vurgulanıyor. (Evrensel)

"Van Gölü'nden İran'daki Göle Su
 Verilmesi Risk"

İran'ın Urmiye kentinde bulunan ve yüzde 90'ı kuruyan Urmiye
Gölü'nün yeniden canlandırılması için çalışmalar yapılıp, bir
komisyon kurulurken, bunun için Van Gölü'nün suyundan
yararlanılabileceği fikri, bilim adamlarını harekete
geçirdi. (Yapi.com.tr)

Çanakkale’de Ormanlık Alanda
Madene İzin Çıktı

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Otoban Binlerce Kuşun Neslini Yok
Edebilir
Türkiye’deki kuş türlerinin en önemli konaklama alanı olan, her
yıl on binden fazla flamingoya ve kuş türüne ev sahipliği yapan
İzmir Gediz deltasındaki Kuş Cenneti, uluslararası ölçekte
“Önemli Doğa Alanı” olarak tanımlanmış durumda. Kara
Yolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje diğer bir
doğal sit alanı olan Narlıdere’den başlayıp Gediz deltası sulak
alanını ikiye böldükten sonra Sasalı kavşağına bağlanıyor.
Doğa Derneği uzmanları, proje alanının Google Earth gibi
uydu programlarından bile yeşil kıyı bataklıkları arasında
kolayca görülebilecek binlerce flamingonun beslenme alanı
olduğunu, yaklaşık yirmi yıldır yapılan Kış Ortası Su Kuşu
sayımlarında bu kuşların kayıt altına alındıklarını ve bu
verilerin tamamının karar vericilerin elinde olduğunu ifade
ediyor. (Milliyet)

Hasankeyf'te 600 Ev İçin 'Boşaltın'
Yazısı Gönderildi

Türkiye, Yale Üniversitesi Dünya Çevre Performansı
Endeksi'nde 2 yılda 33 basamak geri giderek genelde 99'uncu,
Doğa ve Yaban Hayatı Koruma kategorisinde ise 180 ülke
içinde 177'nci oldu.Bu yılki Davos zirvesinde yayıNlanan
raporda 10 üzerinden 0.1 puan alarak çevre hassasiyetinde 60
ülke arasında 59'uncu olan Türkiye'ye bir kötü haber de,
dünyanın en önemli üniversitelerinden Yale'den geldi. İki yılda
bir yayımlanan Yale Üniversitesi Dünya Çevre Performansı
Endeksi'nde (Environmental Performance Index - EPI) iki yılda
33 basamak geri giderek genelde 99'uncu olan Türkiye, Doğa
ve Yaban Hayatı Koruma (Biodiversity and Habitat)
kategorisinde ise 100 üzerinden 22.5 puan alarak 180 ülke
içinde 177'nci oldu.  (Mehmet Çınar- DHA)

Batman’da Ilısu Barajı’nın altında kalacak olan tarihi ilçe
Hasankeyf’in 600 haneli Bahçelievler ve Kale mahallelerinin
boşaltılması için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, kaymakamlığa
yazı gönderdi.Bulut Kutlu'nun haberine göre Tahliye talep edilen
yerlerde yaklaşık 3200 vatandaş ikamet ederken, vatandaşlara
henüz alternatif yer gösterilmedi. Kararın uygulanmasıyla
sokakta kalacaklarını belirten mahalle sakinleri evlerini
boşaltmayacaklarını duyurdu.Hasankeyf Belediye Başkanı
Vahap Kusen “Vatandaş tahliye edilecek ama yer yok.
Kamulaştırılmış mekânlar DSİ’nin tapulu malıdır. DSİ talepte
bulunabilir” derken, Hasankeyf Kaymakamlığı “Hiçbir
vatandaşımız mağdur olmayacak. TOKİ gereken evleri yaptıktan
sonra tahliyeler yapılacak” bilgisi verdi. (Cumhuriyet)

 Türkiye En Dipte!

TÜİK’in “İllerde Yaşam Endeksi”ne
Göre En Çevreci İl Kastamonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İllerde Yaşam Endeksi,
2015” i yayınladı. TUİK, ilk defa yayımlanan illerde yaşam
endeksi ile bireylerin ve hane halklarının yaşamını objektif
ve subjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları
ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman
içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yaptığını
duyurdu. (Yeşil Gazete)

Kadıköy Yeldeğirmeni’ndeki Yol
Çalışmaları
Kadıköy’ün Rasimpaşa mahallesine bağlı olan
Yeldeğirmeni’nde yol çalışmalarında onlarca ağaç
kesildi. Metropolün arkasında gizlenmiş olan bir köprünün,
masallardaki evleri arka planına bırakacak küçük bir
yerleşimde meydana gelen büyük hüsranı. (Gaia Dergi)

http://www.yapi.com.tr/haberler/van-golunden-irandaki-gole-su-verilmesi-risk_142510.html
http://www.milliyet.com.tr/otoban-binlerce-kusun-neslini-yok-gundem-2179614/
http://www.dha.com.tr/turkiye-en-dipte_1124700.html
https://gaiadergi.com/kadikoy-yeldegirmeninde-yol-calismalari-yuzunden-onlarca-agac-kesildi/
https://yesilgazete.org/blog/2016/01/25/tuikin-illerde-yasam-endeksine-gore-en-cevreci-il-kastamonu/
http://www.evrensel.net/haber/270231/canakkalede-ormanlik-alanda-madene-izin-cikti
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/467087/Hasankeyf_te_600_ev_icin__bosaltin__yazisi_gonderildi.html


Emlak Konut'un 2015 Satışı 6.3
Milyar Oldu

Emlak Piyasası Haberleri

İzmir’deki Yeni Kent Merkezinde
Ulaşıma Ortak Fikir Birliği

TOKİ'den Sektöre 120 Milyar
Liralık Yatırım

Çanakkale’de, Aralık ayında konut satışları bir önceki aya
oranla azaldı. 2015 Aralık ayında Çanakkale’de bin 228 konut
satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2015 Aralık ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Çanakkale’de ise
yüzde 2,7’lik azalışla toplamda bin 228 konut satışı gerçekleşti.
Çanakkale bu rakamla konut satışında Türkiye toplamının
yüzde 0,9’luk payını kapsadı. Türkiye sıralamasına bakıldığında
ise konut satışında Çanakkale 29’uncu sırada yer aldı. 2015 yılı
Aralık ayında konut satışlarının yüzde 47’si ikinci el satışı oldu.
297 konut ipotekli satış, 931 adet diğer satışlardan
gerçekleşti. (Milliyet Yerel Haber)

Çanakkale’de Konut Satışları Azaldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet
Ergün Turan, son 13 yılda toplamda 700 bin konut ürettiklerini
belirterek, "Bu süreçte sektöre yaklaşık 120 milyar liralık kaynak
aktardık" dedi. Turan, İstanbul Ticaret Odası İnşaat ve
Gayrimenkul İhtisas Komitesi'nce düzenlenen etkinlikte yaptığı
konuşmada, TOKİ'nin sektördeki yerini ve projelerini
anlattı. (Yapi.com.tr)

ÇEDBİK Zirvesi için Geri Sayım
Başladı

2015 için önüne 6.7 milyar liralık satış hedefi koyan Emlak
Konut GYO, yılı 6.3 milyar lira ile bu rakamın altında kapattı
ama yine de rekora imza attı. Kamu Aydınlatma Platformu’na
gönderilen rakamlara göre Emlak Konut’un markalı konut
satışları 2015 yılında 10 bin 453 adede ulaştı. Habertürk'ün
haberine göre, 2014 yılında toplam satış gelirleri 5.1 milyar lira
olan Emlak Konut, geçen yıl bu rakamı yüzde 22.6 artırarak 6
milyar 323 milyon liraya çıkardı. (Yapi.com.tr)

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Salhane bölgesi, her geçen gün
yeni rezidanslar ve iş merkezleriyle gelişmeye devam ederken,
artan nüfus ve bina yoğunluğu trafik sorununu gündeme
getirdi.Bayraklı ilçesindeki Salhane bölgesinde, 500 bin kişinin
yaşaması ve günde bir buçuk milyon kişinin etkileşim halinde
olması beklenirken, cazibe merkezi haline gelen bölge
rezidanslar ve iş merkezleriyle hızlı bir şekilde gelişmeye devam
ediyor. (Hürriyet)

"Bekara Ev Yok" Diyene Para
Cezası Geliyor

ÇEDBİK tarafından "Dayanıklı Şehirler İçin Düşünsel
Dönüşümler" ve "Binadan Yerleşkeye Bütünsel Tasarım için
Diyolog" başlıklarıyla düzenlenecek Yeşil Binalar Zirvesi 2016 için
geri sayım başladı. Yapı-Endüstri Merkezi'nin işbirliğiyle
düzenlenen zirve, InterContinental Otel – İstanbul’da
gerçekleştirilecek. "Sürdürülebilir Bina Yönetimi", "Sürdürülebilir
Malzeme", "Sürdürülebilir Verimlilik", "Entegre Tasarım",
"Sürdürülebilir Bina Belgelemesi", "Sürdürülebilir Finans",
"Sürdürülebilir Yerleşkeler" başlıklı konuların tartışılacağı
zirvede, birçok konuşmacı da yer alacak. (Yapi.com.tr)

Hükümet, ayrımcılığa karşı vatandaşları korumayı amaçlayan
“Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı’nı”
TBMM’ye sevk etti.Tasarı aynen yasalaşırsa, “Bekara ev yok”
demek, annelik ve gebelik gerekçesiyle bir kadının iş
başvurusunu reddetmek de ayrımcılık sayılıp, 15 bin TL’ye
kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak. (Yapi.com.tr)

Konut Fiyat Endeksi Yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2015 yılı
Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna
göre, Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), 2015 yılı Kasım
ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında artarak
199,56 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 18,60 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel
olarak yüzde 9,71 oranında arttı. Yapi.com.tr)

Evi Hem Sat Hem Kirala

Yabancıya satılan evlerin yılın büyük bölümünde boş olması
sorun yaratıyor. Boş evlerde artık otel hizmeti de verilecek.
Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan,
“Evleri önce yabancıya satıp sonra o evleri otel olarak
işleteceğiz. 1100 evi satışa sunacağız” dedi. (Hürriyet.com)

http://www.yapi.com.tr/haberler/-cedbik-zirvesi-icin-geri-sayim-basladi_142506.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/bekara-ev-yok-diyene-para-cezasi-geliyor-_142792.html
http://www.hurriyet.com.tr/evi-hem-sat-hem-kirala-40045154
http://www.yapi.com.tr/haberler/emlak-konutun-2015-satisi-6-3-milyar-oldu_142508.html
http://www.milliyet.com.tr/canakkale-de-konut-satislari-azaldi-canakkale-yerelhaber-1178668/
http://www.yapi.com.tr/haberler/konut-fiyat-endeksi-yukseldi_142787.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir-haberleri/izmir-deki-yeni-kent-merkezinde-ulasima-ortak-f_231565/
http://www.yapi.com.tr/haberler/-tokiden-sektore-120-milyar-liralik-yatirim_142503.html


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin
resmi kurum tarafından yapılan en büyük çatı üstü güneş
panelini kurduklarını söyledi. DHA'nın haberine göre, Yıldırım
Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Kapalı Semt Pazar Yeri'nin çatı
katına kurulan güneş enerjisi santralinin toplam 3 bin panelden
oluştuğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu güneş
santralinden elde edilen enerjinin direkt olarak Kayseri Elektrik
Şirketi'ne satıldığını kaydetti. (Yapi.com.tr)

Eyüp Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını
unutmadı. Veterinerlik hizmetleri ekibi tarafından sokak
hayvanları için Kemerburgaz, Göktürk ve Ağaçlı’nın da
aralarında bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Eyüp
genelinde birçok noktaya mama bırakıldı. (Milliyet Yerel
Haber)

Semt Pazarının Üzerini Güneş
Paneliyle Kapladı

Yerel Yönetimler

Eyüp Belediyesi Sokak Hayvanları
İçin Seferber Oldu

Keçiören Jeneratörlü Aracı İle
Örnek Oluyor
Keçiören Belediyesi’nin afet ve kaza durumları ile gece
çalışmalarında kullanmak üzere araç filosuna kattığı jeneratörlü
araç, yaklaşık 800 haneli bir köyün elektrik ihtiyacını karşılayacak
kapasitesi ile dikkat çekiyor. Aracın içerisinde 450 kilovat ve 35
kilovat olmak üzere 2 adet jeneratör bulunuyor. Jeneratörlü
araçta ayrıca uzaktan kumandalı, 360 derece dönüş, yukarı ve
aşağı hareket kabiliyetlerine sahip, yerden 10 metreye kadar
yükselebilen bir aydınlatma kulesi de yer alıyor. (Milliyet Yerel
Haber)

Ankara’ya "Boğaz" Geliyor

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

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

Hayata Karşıyaka’da Tutunacaklar

Buca’da Yemekler Sevgiyle
Hazırlanıyor

Buca Belediyesi yemekhanesi, Avrasya Tüketicileri Koruma
Derneği’nce kalite ödülüne layık görüldü. Temizlik, hijyen ve
lezzet açısından en yüksek standartlarda hazırlanan, günde
400 personelin öğle tatillerini tatlandıran Buca Belediyesi
yemekhanesi, Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği’nce kalite
ödülüne layık görüldü. (Milliyet Yerel Haber)

Bilgi Evleri 500 Öğrenciyle Başladı,
40 Bine Ulaştı
Bağcılar’da 500 öğrenciyle hizmete sunulan Bilgi Evleri
Projesi 2016 yılına 40 bin öğrenciyle girdi. İlçenin değişik
mahallelerinde hizmet veren 16 Bilgi Evi’nde branş
derslerinin yanı sıra 52 farklı kulüpte kurslar düzenleniyor.
Bağcılar Belediyesi tarafından 2008 yılından bu yana
hizmete sunulan Bilgi Evleri’ne ilgi her geçen gün artıyor.
Öğrenciler branş dersinin yanı sıra, zeka ve yeteneklerini
geliştiren 52 farklı kulüpteki kurslardan faydalanıyor.
(Milliyet Yerel Haber)

Kadın İstihdamını Arttırmak İçin
Protokol İmzalandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şiddete uğrayan, boşanan,
eşi tarafından terk edilen, engelli çocuk sahibi kadınların
istihdamını arttırmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası
(DTSO) ile protokol imzaladı. Protokolle, mesleki eğitim
kurslarının açılması, istihdamın arttırılarak kadın
yoksulluğunun azaltılması amaçlanıyor. 
(Milliyet Yerel Haber)

http://www.milliyet.com.tr/kecioren-jeneratorlu-araci-ile-ornek-ankara-yerelhaber-1168473/
http://www.milliyet.com.tr/buca-da-yemekler-sevgi-ile-hazirlaniyor-izmir-yerelhaber-1167679/
http://www.milliyet.com.tr/eyup-belediyesi-sokak-hayvanlari-icin-istanbul-yerelhaber-1168487/
http://www.milliyet.com.tr/kadin-istihdamini-arttirmak-icin-protokol-diyarbakir-yerelhaber-1165653/
http://www.milliyet.com.tr/ankara-ya-bogaz-geliyor/ekonomi/detay/2174852/default.htm
http://www.hurriyet.com.tr/hayata-karsiyakada-tutunacaklar-40038798
http://www.yapi.com.tr/haberler/semt-pazarinin-uzerini-gunes-paneliyle-kapladi_142501.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/bilgi-evleri-500-ogrenciyle-basladi-40-bine-ul_228444/


Eyüp Belediyesi, Pardus İşletim
Sistemine Geçiş Yapmaya
Hazırlanıyor
Eyüp Belediyesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve linux
tabanlı, açık kaynak kodlarıyla üretilen Pardus işletim
sistemine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Elektronik Belge
Yönetim Sistemi ve Linux tabanlı Pardus işletim sistemine
geçiş yapmaya hazırlanan Eyüp Belediyesi, Türkiye’nin
teknolojik olarak dışa bağımlılığın azalmasına katkı
sağlayacak. EBYS ile işler daha hızlı sonuçlanacak, evrak
güvenliği sağlanacak ve çalışanların verimliliği açısından
performansa olumlu etki edecek. (Milliyet Yerel Haber)

Maltepe Belediyesi’nden
’Elektronik Atık Çöp Değildir’
Kampanyası
Maltepe Belediyesi, ilçedeki okullara yönelik başlattığı
kampanya kapsamında iki ton elektrikli ya da elektronik
atık toplayan okula, bilgisayar ve yazıcı hediye edecek.
Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından, çevreyi korumak ve okullara destek olmak
amacıyla yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya
kapsamında iki ton elektrikli ya da elektronik atık toplayan
okula, bilgisayar ve yazıcı hediye edilecek. ’Elektronik atık
çöp değildir’ ve ’Geleceğimizi geri kazanalım’ sloganlarıyla
başlatılan kampanya çerçevesinde, çamaşır makinesi,
buzdolabı, televizyon ve bilgisayar gibi büyük ebatlı
elektronik atıklar adreslerden toplanacak ya da Bağdat
Caddesi üzerinde bulunan Geri Dönüşüm Merkezi’ne
teslim edilebilecek. Küçük ebatlı atıklar da, belediye ana
hizmet binasındaki Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından teslim alınacak. (Milliyet Yerel Haber)

Tuzla Belediyesi, Sosyal
Belediyecilikte Bir İlki Daha
Gerçekleştirdi

Yerel Yönetimler

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bir ilki daha
gerçekleştirerek 65 yaş üzeri yaşlıların kendi yaşıtları ile gündüz
saatlerinde sosyal bir ortamda kaliteli vakit geçirebilecekleri
Yaşlılar Merkezi’ni hizmete kazandırdı. Yaşlıların boş
zamanlarını değerlendirmeleri, sosyal, psikolojik ve sağlık
ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olunması ve günlük
yaşam faaliyetlerine destek sunulması amacıyla hazırlanan ve
ücretsiz hizmet veren Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, törenle
hizmete açıldı. (Tuzla Belediyesi Web Sitesi)

Uğur Mumcu Parkı Hizmete Açıldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından yaptırılan “Uğur Mumcu
Parkı”, yapılan törenle hizmete açıldı. Büyükdere Mahallesi
Buse Sokak'ta gerçekleşen açılış törenine, CHP Grup
Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen,
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Uğur Mumcu’nun
eşi Güldal Mumcu ve yurttaşlar katıldı. (Bugün)

Tepebaşı Kendi Çiçeklerini
Üretiyor
Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün
Zincirlikuyu’da bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler,
Eskişehir’i yeşillendirmeyi bekliyor. Tepebaşı Belediyesi,
kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerden
binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretmeye devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, tesis ettiği park ve yeşil alanların
düzenlenmesinde kullanılan başta mevsimlik çiçek ve çalı
grubu bitkiler olmak üzere birçok süs bitkisinin üretimini kendi
kurduğu tam otomasyonlu serada yapıyor.
(Milliyet Yerel Haber)

Bir Kentsel Dönüşüm Başarısı

Eskişehir’de, çocukların en gözde mekânlarından biri haline
gelen Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde geçen
yılki çeşitli sosyal faaliyetlere bin 464 kursiyer katıldı.
Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri olan Özdilek
Sanat Merkezi her yıl binlerce yurttaşa hizmet veriyor.
Özdilek’in katkılarıyla restore edilen Tepebaşı Belediyesi
Özdilek Sanat Merkezi, çocukların en gözde mekânlarından
biri haline geldi.  (Milliyet Yerel Haber)

http://www.tuzla.bel.tr/icerik/11/4350/tuzla-belediyesi-sosyal-belediyecilikte-bir-ilki-daha-gerceklestirdi.aspx
http://www.milliyet.com.tr/bir-kentsel-donusum-basarisi-eskisehir-yerelhaber-1180991/
http://www.milliyet.com.tr/eyup-belediyesi-pardus-isletim-sistemine-istanbul-yerelhaber-1164652/
http://www.milliyet.com.tr/tepebasi-kendi-ciceklerini-uretiyor-eskisehir-yerelhaber-1181361/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/maltepe-belediyesi-nden-elektronik-atik-cop-de_231540/
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/ugur-mumcu-parki-hizmete-acildi-2026666.html


Muratpaşa Belediyesi Asfalt Üretecek
Muratpaşa Belediyesi’nin asfalt plenti Şubat ayı sonunda
deneme üretimine başlayacağı bildirildi. Döşemealtı Belediyesi
sınırları içinde 10 bin metrekarelik alanda kurulacak olan asfalt
üretim tesisi (plent) inşaası tüm hızıyla sürüyor.  (Milliyet Yerel
Haber)

Menderes’te Teknolojik Dönem
Başladı 
Menderes Belediyesi tarafından İzmir’de ilk ve tek olma
özelliğiyle dikkat çeken Tek Tuşla Menderes projesinin tanıtımı
yapıldı. Elektronik belge yönetim sisteminden, araç takip
sistemine, yeni web sitesinden, kent rehberine, Mendroid akıllı
telefon uygulamasından, 360 derece Menderes ve IP Santral
sistemine kadar birçok uygulamayı içerisinde barındıran Tek
Tuşla Menderes projesi ile vatandaşların hizmete bir tuş kadar
yakın olması amaçlandı. (Milliyet Yerel Haber)

Konyaaltı Belediyesi Gürsu
Köpek Oyun Parkı’nı Açtı

Belediye Tarihi Binayı Kamulaştırmak
İçin Düğmeye Bastı

Yerel Yönetimler

Ergani’de İçme Suyu Paket Arıtma
Tesisi Tamamlanıyor

Çeşme Belediyesi’nce 8 Kasım 2015 tarihinde kamulaştırılmasına
karar verilen binanın sahipleri olan eski Çeşme Belediye
Başkanlarından Nuri Ertan ve Kaya Ertan’a kamulaştırma
tebligatı yapıldı. Ertan ailesinin 30 gün içinde kamulaştırma
işlemlerine karşı İdari Yargı’da iptal ya da maddi hatalara karşı
düzeltim davası açma hakları bulunuyor.
(Milliyet Yerel Haber)

Kent, Tasarım ve Planlama

Niğde Belediyesi Bayat Ekmek
Toplama Kutusu Dağıtıyor 
Bayat ekmeklerin israf edilmesini önlemek amacıyla Niğde
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce Bayat Ekmek
Toplama kutuları dağıtılmaya başlandı. (Borhaber.net)

Sokak Hayvanları sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayata
geçirilen eğitim parkuru ile sokak hayvanlarını eğiterek
rehabilite eden Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde
yapımına başlanan Köpek Oyun Parkı’nı hizmete açtı. Konyaaltı
Belediyesi, evcil hayvan sahiplerinin, besledikleri hayvanlar ile
keyifli vakit geçirebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve onların
eğitim süreçlerine katkı sunabilecekleri “Köpek Oyun Parkı”nı
Gürsu Mahallesi’nde hizmete açıldı. (Milliyet Yerel Haber)

Mamak Belediyesi, LED aydınlatma ile parkları sadece
gündüz yaşayan yerler olmaktan çıkardı. Parklara gündüz
aydınlığını taşıyan LED’li elektrik direkleri, bu alanların gece
karanlığında da kullanımına kapı açtı. (Mamak
Belediyesi Web Sitesi)

Mamak Belediyesi’nden Kent
Estetiğine Işıl Işıl Katkı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Diyarbakır Su ve Kanalizasyon
İşleri Genel Müdürlüğü (DİSKİ) teknik ekipleri tarafından
tasarlanan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan İçme
Suyu Paket Arıtma Tesisi tamamlanmak üzere. DİSKİ Genel
Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından tasarlanan, ekonomik
olması, küçük bir alanı kaplaması ve taşınabilir olması
nedeniyle Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan İçme Suyu
Paket Arıtma Tesisi yakında hizmete sunulacak.  (Milliyet Yerel
Haber)

Çanakkale Belediyesi'nin Kentsel
Yenilemesine Ağır Eleştiri

Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Kocaeli
Üniversitesi'nde görev yapan Yrd.Doç.Dr. Yeşim Özgen
Kösten'in kaleme aldığı makalede yapılması planlanan projenin
kent kimliği ve kullanıcı profili ile bağdaşmadığı, üretilen
çözümlerin ise tartışmalı ve canlandırılması planlanan şehir
hayatının bölgeye uygun olup olmadığının yeniden gözden
geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. (Arkitera)

http://www.milliyet.com.tr/konyaalti-belediyesi-gursu-kopek-oyun-antalya-yerelhaber-1167538/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir-haberleri/belediye-tarihi-binayi-kamulastirmak-icin-dugme_235350/
http://www.milliyet.com.tr/ergani-de-icme-suyu-paket-aritma-tesisi-diyarbakir-yerelhaber-1166203/
http://www.milliyet.com.tr/menderes-te-teknolojik-donem-basladi-izmir-yerelhaber-1178672/
http://mamak.bel.tr/mamak-belediyesinden-kent-estetigine-isil-isil-katki.aspx
http://www.arkitera.com/haber/26187/canakkale-belediyesinin-kentsel-yenilemesine-agir-elestiri
http://www.milliyet.com.tr/muratpasa-belediyesi-asfalt-uretecek-antalya-yerelhaber-1190746/
http://www.borhaber.net/guncel/nigde-belediyesi-bayat-ekmek-toplama-kutusu-dagitiyor-h5730.html


Arnavutköy Belediyesi tarafından yıllardır Ulaşım Müdürlüğüne
bağlı olarak kullanılan, kademe binası, araç bakım atölyesi ve
itfaiyenin bulunduğu bölge, yaşam alanına dönüştürülüyor. 
(Arnavutköy Belediyesi web sitesi)

Emek Bizim, İstanbul Bizim İnisiyatifi, İstanbul’un hafıza alanlarından
tarihi Emek Sineması’nın mahkeme kararına rağmen yıkılmasına
ilişkin süreci dokuz maddede özetledi.Metinde, kısa süre önce
Madame Tussauds müzesinin açılacağı haberiyle gündeme gelen
Cercle D’Orient binasındaki Emek’le ilgili hukuki süreçten,
sorumlulara, birbirleriyle çelişen ifadelerden, Emek’in seyircisizlik
nedeniyle kapatıldığı iddialarına kadar birçok konuda ‘Emek’in
hikayesi’ anlatıldı. (Diken.com.tr)

Arnavutköy’ün Yeni Yaşam MerkeziTrabzon'a 103 Dönümlük Botanik
Parkı Geliyor

Emek Sineması’nın yıkıldığı tartışmalı yapı adasının
restorasyon projesine tepkiler devam ediyor. Ön cephedeki
bitki motifi bezemeli rozet kırılarak yerine yağmur gideri
borusu konulduğu belirtildi. (Radikal)

Geçmiş yıllarda askeri amaçlarla kullanılan Çamoba
bölgesindeki arazinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis
edildiğini anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan
Fevzi Gümrükçüoğlu, bu alanda doğa ve botanik parkı yapım
çalışmasına başlandığını ifade etti. (Ensonhaber.com)

Kent, Tasarım ve Planlama 

Narmanlı Han'daki Restorasyon
Çalışmaları Protesto Edildi

Beyoğlu Kent Savunması (BKS) üyeleri, Beyoğlu'nun 185
yıllık tarihi yapısı olan Narmanlı Han'da 21 Ocak'ta başlayan
restorasyon çalışmalarına izin veren İstanbul 2 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerini protesto etti.
Narmanlı Han'ın “restorasyon çalışması" adı altında
yıkıldığını belirten Beyoğlu Kent Savunması üyeleri
açıklamalarında, hanın zarar gördüğünü kaydederek
çalışmaların durdurulması istedi. (İlerihaber.org)

Tarihi Motifin Yerine Boru Döşediler!

Yerel Mücadeleler

Emek Bizim İnisiyatifi’nden 9 Soruda
Emek Sineması’nın Yıkım Hikayesi

Köylüler Melen Çayı Kenarında Nöbet Tutmaya Başladı

Düzce’de Melen Çayı kenarına kurulan katı atık tesisi mahkeme kararıyla 6
Kasım 2015 tarihinde kapatıldı.Mahkeme kararına rağmen belediye
kamyonları tesise çöp dökmeye devam edince köylüler Melen çayı kenarında
nöbet tutmaya başladı.Mahkeme kararına tepki gösteren Düzce Belediyesi,
şehirde bulunan billboardlara mahkeme kararıyla kapatılan katı atık tesisinin
fotoğraflarının yer aldığı afişler astı. Afişlerde, katı atık tesisinin
kapatılmasıyla ilgili ‘karar Düzcelilerin’ ifadesi kullanılarak çöp dökmeyi haklı
gösterecek kampanyaya başladı. (Radikal)

http://ilerihaber.org/beyoglu-kent-savunmasi-koruma-kurulu-uyelerini-protesto-etti/29725/
http://www.diken.com.tr/emek-bizim-inisiyatifinden-dokuz-soruda-emek-sinemasinin-yikim-hikayesi/
http://www.arnavutkoy.bel.tr/icerik/38/3112/arnavutkoyun-yeni-yasam-merkezi.aspx
http://www.ensonhaber.com/trabzona-103-donumluk-botanik-parki-geliyor-2016-01-14.html
http://www.radikal.com.tr/cevre/melende-cop-savasi-1499456/
http://www.yapi.com.tr/haberler/tarihi-motifin-yerine-boru-dosediler_142734.html


Köyün 450 metre yakınına kurulan patlayıcı madde deposu
Ağaçlı sakinlerinde endişe ve korku yaratıyor. 3. Havalimanı
sınırında kalan Eyüp’e bağlı Ağaçlı Köyü’nde tahribat sürüyor.
Köy halkı soruyor: "Köyün hemen yanında, yerleşim
alanlarına bu kadar yakın mesafede, 5 dönüm genişliğindeki
bu araziye tırlarla sıvı patlayıcı mı taşınıyor? Konteynırlar
dinamit depoları olarak mı kullanılıyor? Bu alanda yaşanacak
herhangi bir patlamada Göktürk dahil etkilenecektir. Endişeliyiz
ve korkuyoruz. Yetkililerden açıklama ve önlem bekliyoruz."
(Kuzeyormanlari.org)

İzmir Urla Ovacık Köyü yakınlarındaki 1’inci derece doğal sit
alanı olan ormanda RES tribünleri için binlerce ağaç kesilmeye
başlandı. Köylüler orman alanına sokulmazken, EGEÇEP
destek çağrısı yaptı.Ağaçların katledildiği öğrenen ve alana
giderek ağaç kesimine engel olmaya çalışan Ovacık Köyü
sakinleri, bölgeye sokulmadı. Söz konusu bölge için daha önce
İzmir 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı
vermişti. (BirGün)

Urla’da İkinci Yırca Yaşanıyor

Antep’te Merkez Şahinbey ilçesinde Kolejtepe, Cumhuriyet,
Binevler Mahallesi boyunca uzun bir askeri yeşil alanın bir kısım
ayrılarak, belediye tarafından kamulaştırıldı. Ağaçlarla kaplı
alanda haftalardır Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iş
makinaları yol yapımı için çalışarak onlarca ağacı keserek
kaldırdı. Ağaç katliamına tepki gösteren Mezopotamya Ekoloji
Hareketi Antep Ekoloji Meclisi ağaçların kesildiği alanda “Doğa
yaşamdır. Doğa katliamlarına dur de” pankartıyla açıklama
yaptı. Yapılan açıklamaya mahalleli de destek verdi. (Evrensel)

Köyümüzde Bir Patlayıcı Deponuz
Eksikti!

Antep’te Belediyenin Ağaç Kıyımına
Tepki

Yerel Mücadeleler

Kent ve Yaşam

Bereketli Bostanlar Yok Olurken...

Yaklaşık 1500 yıldır tarım yapılan Yedikule Bostanları neden yok
edilmek istenir? Unesco’nun korumaya aldığı, almasa bile
kıymetinden hiçbir şey yitirmeyecek bu güzelliklere neden
tahammül edilemez? Kezban Öztürk 79 yaşında. Kastamonu,
Cide doğumlu. Bostancılığa memleketinde başlamış ve tam 55
yıldır bilfiil bostanlarda yaşamış. Dünya onun için bir bahçe olmuş.
Geçtiğimiz günlerde dünyasını başına yıktılar. Hem sebepsiz, hem
de haksız yere. “Burası tapulu, izinli bostan. ‘Bu mekânı (yıkılan
barakayı) yapabilirsiniz’ dediler. Bunu yıkma hakları yoktu
onların,” diyor. Bu kadar basit, bu kadar net. “Dedelerimizden beri
bu işi yaparız. Tam 55 sene evvel, ufakken geldim buraya,” diyor
“Bari incirleri de yıksalardı da gözümün önünden gitseydi. Adam
diktiydi onları, o da öldü.” Çok emek vermişler buraya. Türlü çeşit
sebzeler yetiştirmiş, fidanlar dikmişler. “Şimdi biz ne yiyip,
içeceğiz? Hırsızlık edip bankaları mı soyalım gari?” diye soruyor.
“Biz köylerden geldik buraya. Buradan geçindik, burada durduk.
Hükümet acımıyormuş bize.” 
(Cumhuriyet)

Dünya Kentsel Tarımla Coşarken
Biz Bostanlarımızı Feda mı
Edeceğiz?

Dünyadaki kentlerin içinde ve etrafında 456 milyon
hektarlık, yani Avrupa Birliği büyüklüğü kadar bir alanda
tarım yapılıyor.Bunun 67 milyon hektarı kentlerin içinde,
geri kalan ise çevresinde. Yani…Kentler dünyanın dört bir
yanında giderek gıda üretiminin önemli merkezleri haline
geliyor. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü,
Berkeley ve Stanford Üniversiteleri işbirliğiyle yapılan bir
araştırmanın mimarlarından Pay Drechsel, kentsel tarımın
gelişmiş ülkelerde emisyonları azalttığı ve yeşil ekonomiye
katkıda bulunduğu için kutsandığını, gelişmekte olan
ülkelerde ise genelde ‘modernleşme yolunda engel teşkil
eden kırsal yaşamın rahatsız edici kalıntıları’ gibi
görüldüğünü söylüyor. “Bu, değişmesi gereken bir
yaklaşım” diyor Drechsel. (Hürriyet)

http://www.evrensel.net/haber/270815/antepte-belediyenin-agac-kiyimina-tepki
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/16/koyumuzde-bir-patlayici-deponuz-eksikti/
http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/melis-alphan_350/dunya-kentsel-tarimla-cosarken-biz-bostanlarimizi-feda-mi-edecegiz_40044142
http://www.evrensel.net/haber/270265/bereketli-bostanlar-yok-olurken
http://www.birgun.net/haber-detay/urla-da-ikinci-yirca-yasaniyor-101227.html


Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü’nde “Kadın Dostu
Akdeniz Projesi” temalı grafiti çalışması gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’nde, Toplum Gönüllüleri
Vakfı tarafından finanse edilen ve AÜ Uluslararası İlişkiler
Ofisi desteğiyle Uluslararası Gençlik Topluluğu tarafından
yürütülen “Kadın Dostu Akdeniz” projesi kapsamında
cinsiyetler arasında eşitliği vurgulayan ve farkındalık
yaratmayı amaçlayan grafiti çalışması
gerçekleştirildi. (Hürriyet)

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışından
hareketle ilçedeki yüzlerce ihtiyaç sahibine yardım eli
uzatıyor. Bu kapsamda, ilçe sakinleri kullanmaktan
vazgeçtiği, kullanılabilir durumdaki kıyafetleri Küçükçekmece
İyilik Merkezi’ne bağışlıyor. Merkezin giyim mağazasında
depolanan kıyafetler, hijyen ve temizliği sağlandıktan sonra
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. (Küçükçekmece Belediyesi
web sitesi)

AÜ’de “Kadın Dostu Akdeniz”
Projesi Temalı Grafiti Çalışması

KİM Hayırda Yarışıyor

Beyoğlu 1980’lerde engin bir pavyon, arabesk, ucuz otel
kültürü geliştirmişken rock’un nabzı Ortaköy’de, dans
müziğinin kalbi Levent-Maslak hattında, edebiyatın nabzı
Ortaköy ve Boğaz kıyısında, hala biraz Cağaloğlu’nda
atıyordu, Kadıköy bütün bu nisbi kültürel canlılıktan payını
azar azar alıyordu. Bugün mücadelesi verilen Beyoğlu
aslında ‘90’ların başında kazanıldı. Bazı rock kulüplerinin, irili
ufaklı yayın evlerinin, siyasi oluşumların ve kültür evlerinin
yavaş yavaş Beyoğlu’na taşınmasıyla şehre dağılmış olan
sanatsal-kültürel-siyasi faaliyet blok halinde burada
yerleşmeye başladı. Yine de Tünel tarafı, plakçılar ve
gitarcılar, pulcular ve Tarık Zafer Tunaya KM dışında bu
hareketliliğe ayak uydurabilmiş değildi, ta ki Babylon açılana
kadar. Ama bütün bir ‘90’lara, üretilen müziklere, okunan ve
yazılan edebiyata, güncel sanatlara rengini, kokusunu veren
karşı kültür damarı Tünel’de şekillendi desek abartmış
sayılmayız. (Merve Erol & İllüstrasyon: Dilara Özden)

Küreselleşme karşıtı hareketin önemli ismi ve eko-feminist
yazar Vandana Shiva, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen
“Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı”nın
ardından Tarihi Yedikule Bostanları'ndaydı. (Arkitera)

Vandana Shiva Yıkımlara Karşı
Tarihi Yedikule Bostanları'ndaydı

          Kent ve Yaşam

Göçmemiş Kediler Bahçesi: Narmanlı

Uzmanlar Uyarıyor: Bostanlar
Kalkarsa Surlar da Gider
BBC Türkçe muhabiri Selin Girit, Yedikule Bostanları'ndaki son
durumu yerinde inceledi. Girit'in konuştuğu çiftçilerden biri,
“Ben yirmi senedir buradayım. Kırk yıldır, elli yıldır, yetmiş
yıldır burada olan insanlar var. Şu anda kaderimize küsmüş
gibi böyle oturuyoruz. Elimiz ayağımız bağlı. Düşüncedeyiz.
Hiçbir şey yapamıyoruz" diye konuştu.Yedikule Bostancılar
Derneği’nden Özkan, İstanbul Avrupa Yakası Zabıta
Müdürlüğü’ne bağlı görevlilerin barakalarını yıkmalarının
ardından içinde bulundukları hali bu sözlerle anlatıyor.
“Biz bahçıvanız. Tahta kulübenin, barakanın belediyeye de
surlara da bir zararı olmaz. Ama biz şimdi nerede soyunup
giyineceğiz? Yağmurda, karda nerede bir çay içip
ısınacağız?” (Yapi.com.tr)

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya-haberleri/au-de-kadin-dostu-akdeniz-projesi-temali-graf_228302/
http://www.arkitera.com/haber/26176/vandana-shiva-yikimlara-karsi-tarihi-yedikule-bostanlarindaydi
http://www.yapi.com.tr/haberler/uzmanlar-uyariyor-bostanlar-kalkarsa-surlar-da-gider_142668.html
http://www.kucukcekmece.bel.tr/icerikler/haberler/kim-hayirda-yarisiyor/4275
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/24/gocmemis-kediler-bahcesi-narmanli/


"Engelsiz Park" için çalışmaların devam ettiğini söyleyen
Başbakanlık Danışmanı Asaf Şenol, "Engelsiz Park"
uygulama projesi için Kıbrıs Türk Mimarlar ve Mühendisler
Odaları ile görüştüklerini ve uygulama projesi üzerinde
çalışıldığını açıkladı. (Milliyet Yerel Haber)

Bisiklet Cumhuriyeti Ula’nın
Belediye Logosu Bile İki Tekerli

Muğla’nın 5.600 nüfuslu ilçesi Ula’da 7’den 70’e herkes ama
özellikle yaşlılar bisiklete biniyor. İlçe bisikletle öyle
özdeşleşmiş ki belediyenin logosunda bile bisiklet
var. Doğduğundan beri Ula’da yaşayan 84 yaşındaki Ali
Gökçe‘nin bisikleti ise 45 yıllık. Bisikletini hiç değiştirmediğini
söyleyen Gökçe, sabah kalktığında kahveye bisikletle
gidiyor, daha sonra arı kovanlarına bakmak için yola
koyuluyor ve uzun bir mesafe katediyor. (Yeşil Gazete)

Kadın Düşmanlığına Cinsel Saldırılara Kadınlar '#SessizKalmıyoruz' Dedi

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" üyesi bir grup, Kadıköy'de 19 yaşında bir genç kızın tecavüze uğramasını
gösteriyle kınadı. Basın açıklaması yapan grup, Bağdat Caddesi'ne "Kadın düşmanlığına, cinsel saldırılara sessiz kalmıyoruz"
yazılı pankart astı.Fidan Ataselim, Bağdat Caddesi'nde yaşanan cinsel saldırıyı kınayarak, “Kadınların bol bol, sadece çocuk
doğurması gerektiği söylenirse, biz kadınlar bu tür saldırılara uğramaya devam ederiz. Bunların sorumlusu, 19 yaşındaki
gencecik kadın kardeşimizin bu saldırıya uğramasının sorumlusu, bu açıklamayı yapanlardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Diyanet ile el ele verip, gerici açıklamaları beslediler. Bizzat IŞİD ile yarışır nitelikte kadın düşmanı açıklamalar yaptılar. Her
geçen gün bu gerici açıklamaları yaparak, kadın düşmanı söylemlerde bulunarak, kadınların öldürülmesine, kadına yönelik
şiddetin artmasına ve cinsel saldırıların artmasına sebep oluyorlar" diye konuştu. (Cumhuriyet)

          Kent ve Yaşam

Köprü ve Otoyol Zammı Yargıya
Taşındı

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ocak'ta
yürürlüğe giren ve indirimlerin kalkması ile birlikte
toplamda yüzde 38 olan köprü ve otoyol zamlarının iptali
için İstanbul Bölge İdare Mahkemesine
başvurdu. (Yapi.com.tr)

TCDD'den Tren Biletlerine Yüzde
Yüze Varan Zam
Son günlerde birçok sektöre yansıtılan zamların ardından bir
zam da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD)
geldi. Türkiye'nin birçok iline tren seferleri düzenleyen TCDD,
bilet fiyatlarına bazı illerde yüzde 100'e varan oranda zam
yaptı. (Haberler.com)

"Engelsiz Park" Proje Çalışmaları
Sürüyor

Hükümet Kafayı Kâğıt
Toplayıcılarına Taktı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, toplama kâğıt alan
firmalara 140 bin lira ceza kesilmesi tebliğinden sonra
siyasilerin kapısını çalan kâğıt toplayıcıları, CHP ve
HDP'den destek aldı. CHP İstanbul Milletvekili Yakup
Akkaya, İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile HDP İzmir
Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, kâğıt toplayıcıların dernek
yöneticileri ve temsilcileriyle görüşürek taleplerini
önergelerle Meclis gündemine taşıdı. (Haberler.com)

https://yesilgazete.org/blog/2016/01/26/bisiklet-cumhuriyeti-ulanin-belediye-logosu-bile-iki-tekerli/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/470631/Bagdat_Caddesi_ndeki_tecavuz_olayina_kadinlar___SessizKalmiyoruz__dedi.html
http://www.haberler.com/tcdd-den-tren-biletlerine-yuzde-yuze-varan-zam-8069774-haberi/
http://www.haberler.com/hukumet-kafayi-kagit-toplayicilarina-takti-8112636-haberi/
http://www.arkitera.com/haber/26172/engelsiz-park-proje-calismalari-suruyor
http://www.yapi.com.tr/haberler/kopru-ve-otoyol-zammi-yargiya-tasindi_142751.html



