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     Dünyadan Haberler

Ekonomik analiz ve tahminler yapan Economist Intelligence Unit
(EIU) tarafından açıklanan "dünya çapında hayat pahalılığı"
listesinde Singapur üçüncü kez ilk sırada yer aldı. EIU'nun
araştırmasında  ikinci sırayı ise Zürih ve Hong Kong paylaştı.
Yılda  iki kez yapılan araştırmada aralarında yiyecek, içecek, giyim,
ev eşyaları, kişisel bakım ürünleri, ev kiraları, ulaşım, özel okul,
hizmetli çalışan ve eğlence gibi 160 ürün ve hizmete dahil 400
farklı fiyat üzerinden yapılan değerlendirmede, Singapur 116
puan, Zürih ve Hong Kong 114 puan aldı. Singapur'un, özellikle
otomobil fiyatları, ulaşım maliyetleri ve giyim sektöründe New
York'tan 2,7 kat daha pahalı olduğu belirtildi. EIU araştırmasında
hayat pahalılığının en az olduğu kentler sıralamasında  ise
Hindistan'dan Bangalore, Mumbai, Chennai kentleri ve başkent
Yeni Delhi yer aldı. (Yapı.Com.Tr)

Dünyanın En Pahalı Kenti Belli Oldu Norveç'in 9 Şehri Birbirine
Bağlayacak Bisiklet Otoyolu Projesi

New York'un Hedefinde 60 Milyon
Turist Var

New York'un kar amacı gütmeyen resmi pazarlama ve turizm
şirketi NYC &  Company, 2016'da şehrin 59,7 milyon turist
çekerek yedi yıl üst üste rekor kırmasının tahmin edildiğini
belirtti. Bu yıl New York'u ziyaret edecek turistlerin 47
milyonunun yerli, 12,7 milyonunun yabancı olmasının
beklendiğini belirten şirket, şu an şehirdeki 107 bin otel odası
sayısının da 2019 sonunda 133 binin üzerine çıkmasının
öngörüldüğünü kaydetti. New York Belediye Başkanı Bill de
Blasio, yaptığı açıklamada, bu durumun sürpriz olmadığını dile
getirerek "2016'da turist rekorunu tekrar  kıracağımızı bilmek
heyecan verici" dedi. NYC & Company'nin verilerine göre, New
York, 2014'te 56,5 milyon turist tarafından ziyaret edilimiş
ve turizmden 41 milyar dolar elde etmişti. (Yapı.Com.Tr)

Norveç hükümeti, en büyük 9 şehrini birbirine bağlamak üzere 10 adet
bisiklet otoyolu yapmaya hazırlanıyor. 'Süper bisiklet yolu' olarak
adlandırılan yollar için 923 milyon dolar harcanacak. çift gidiş, çift geliş
olarak planlanan  devasa otoyollar en büyük şehirleri birbirine
bağlarken, kasabalara da bağlantı yolları ile ulaşım sağlanabilecek.
Norveç, kış aylarında ciddi soğuk olan bir ülke ancak Körfez Akıntısı’nın
(Gulf Stream) etkisi ile bu etki biraz yumuşuyor ancak uzun, karanlık ve
çetin kış şartlarında bisikletle yolculuk o kadar da güvenilir olabilecek mi
sorusu Norveçlilerin aklından çıkmıyor. Bazı Norveçliler de Norveç
hükümeti'nin güvenli ve soğuk kış şartlarına uygun süper bisiklet yolları
inşa edeceğini söylüyor. Süper bisiklet yolu' projesinin 2016 yılının
sonuna kadar başlanması bekleniyor. (Yapı.Com.Tr)

New York, ABD'nin En Az Yaşanabilir
Kenti Seçildi

Amerikalı medya şirketi U.S. News & World Report'un yaptığı "ABD'nin
en iyi 100 şehri" adlı araştırmada, New York 96'ıncı sırada yer aldı.
Yaklaşık 8,4 milyon kişinin yaşadığı New York'ta ikamet eden bir kişinin
yıllık ortalama gelir seviyesinin harcama oranına bakıldığında ortaya
çıkan "değer endeksi"nde ise şehir 10 üzerinden 1,1 puan ile 100 kent
arasında son sırada yer aldı. Araştırmaya göre, ABD'de ortalama bir
evin yıllık maliyeti yaklaşık 219 bin dolar iken, New York'ta bu miktar
378 bin dolar.  ABD ekonomisinin can damarı ve ülkenin finans
merkezi olarak sayılan New York, "yaşanabilirlik isteği endeksi"nde ise
üst sıralarda yer aldı. Araştırmaya göre, her 100 Amerikalı'dan 84'ü
New York'ta yaşamak istediğini belirtti.
New York'tan sonra ABD'nin en az yaşanabilir şehirleri arasında
Kaliforniya eyaletinin Fresno, Stockton ve Modesto kentleri yer alırken,
Amerika'nın en yaşanabilir şehirleri arasında ilk üç sırada Colorado
eyaletindeki Denver, Teksas eyaletindeki Austin ve Arizona eyaletindeki
Fayetteville kentleri yer aldı. (Yapı.Com.Tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/dunyanin-en-pahali-kenti-belli-oldu_143595.html
https://gaiadergi.com/milanonun-ortasina-dunyanin-ilk-dikey-ormani-bosco-verticale/
http://www.yapi.com.tr/haberler/9-sehri-birbirine-baglayacak-bisiklet-otoyolu-icin-1-milyar-dolar-harcayacak_143582.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/new-yorkun-hedefinde-60-milyon-turist-var_143616.html
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Londra’nın şehir merkezinin dışında büyük bir yapay göl üzerinde ,
yakın zamanda Avrupa’nın en büyük ve en geniş yüzer güneş enerjisi
çiftliği tamamlanmak üzere. Walton-on-Thames’deki II. Kraliçe Elizabeth
su deposu üzerine kurulan 23,000 adet güneş paneli Heathrow
yolcuları ve yakın çevrelerdeki bazı apartmanlar haricinde pek görünür
olmayacak. 5 yıllık planlama ile Mart başı gibi bitecek olan 6 milyon
poundluk proje, 10 yıl için yerel su arıtma tesisi gücünün yeterli
elektiriğini üretecek. Enerji, elektrik faturası gözardı edilen İngiltere’nin
güneydoğusu ve Londra eteklerindeki 10 milyona yakın insana temiz
içme suyu sağlamaya yardımcı olacak. Thames Water enerji yöneticisi
Angus Berry, “Bu, diğerleri yapım aşamasında olan dünyanın en büyük
yüzen güneş enerjisi çiftliği olacak. İngiltere ve yurt dışında bu tip
projelerin devamının geleceğini umuyoruz, biz sadece önderlik
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. (Yeşil Gazete)

Dünyanın En Büyük Yüzen Güneş
Çiftliği Faaliyete Hazır

Güney Afrika enerjisini güneşten elde edecek ilk havalimanını faaliyete
soktu. George Havalimanı, bu özelliği ile Afrika kıtası için de ilk olma
vasfını kazandı. Güney Afrika Çevre İşleri Bakanı Edna Molewa gelinen
bu nokta için ulaştırma dairesini kutlarken güneş enerjisini kullanan
havalimanının ülkenin yeşil enerji stratejisi için de bir kilometre taşı
olduğunun altını çizdi. Bakan Molewa, Güney Afrika hükümetinin
düşük karbonlu temiz enerjiye geçiş stratejisinin devam edeceğini de
vurgularken, bu durumun ayrıca Güney Afrika olarak sera gazı
emisyonlarını azaltma hedefinde de kendilerine destek sağlayacağını
belirtti. Havalimanı enerjisini büyük ölçüde 200 metrekarelik fotovoltaik
güneş panellerinden elde edecek.  (Yeşil Gazete)

Dünyanın En Pahalı Metro
İstasyonu Açıldı

Finlandiya ve Hollanda'da olduğu gibi kişilerin çalışma
durumuna bakılmaksızın vatandaşlarına aylık düzenli
ödemeler yapan devletlere Kanada’nın ikinci büyük eyaleti
Ontario da katılmaya karar verdi. Eyalet sakinlerinin yiyecek,
giyecek, ulaşım, fatura giderlerini karşılayacak aylık kuponlar
dağıtmayı hedefleyen Ontario, bu dağıtımı bütün
vatandaşlarına sorgusuz-sualsiz gerçekleştireceğini açıkladı.
Ontorio yetkilileri, programı tam olarak  ne zaman ve nerede
sunacaklarına ve herkesin ne kadar para alacağına ise
henüz karar vermedi.
Kanada’nın gündeminde yerini alan, plan aşamasındaki
uygulama akıllara daha önceki denemelerde yükselen
soruları getiriyor: “Temel gelir dağıtılan insanlar daha az
çalışırsa? Çalışmayı bırakırsa?" 2013 yılında yapılan bir
araştırma sonuçları ise bunun tam tersini gösteriyor.
Araştırmaya göre, temel gelir dağıtılan insanların yüzde 13’ü
daha uzun süre çalışırken, çalışma sırasında gösterdiği
performans sebebiyle eskisine oranla yüzde 38 daha fazla
kazanıyor. (Business Insider)

Kanada Vatandaşlarına Koşulsuz
Şartsız Para Dağıtmayı Planlıyor

New York’un Manhattan'daki finans bölgesinde bulunan Dünya
Ticaret Merkezi Ulaşım Merkezi, 12 yıllık inşaat süresinin ardından
açıldı. Metro ağlarının merkezi olacak alan, 4 milyar dolarlık bir
maliyet ile tamamlandı. istasyonu, dışardan post modern bir
görüntüye sahip olması nedeniyle istasyon merkezinden çok,
modern bir heykeli andırıyor. Manhattan’ın aşağı bölgesinde yer alan
merkez, 11 Eylül saldırıları nedeniyle yıkılan Dünya Ticaret
Merkezi’nin hemen yanında yer alıyor. Merkezin yanında 11 Eylül
saldırılarında hayatını kaybedenler için yapılan anma havuzu da yer
alıyor. (Yapı.Com.Tr)

Afrika’nın İlk Güneş Enerjili
Havalimanı Güney Afrika’da
Faaliyete Geçti

http://www.businessinsider.com/ontario-announces-basic-income-plan-2016-3?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/09/dunyanin-en-buyuk-yuzen-gunes-ciftligi-faaliyete-hazir/
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/02/afrikanin-ilk-gunes-enerjili-havalimani-guney-afrikada-faaliyete-gecti/
http://www.yapi.com.tr/haberler/dunyanin-en-pahali-metro-istasyonu-acildi_143503.html


     Dünyadan Haberler

."Ortak Zemin: Toprak Hakkını Güvence Altına Almak ve Toprağı
Korumak" başlıklı raporda yerli halkların ve yerel toplumların
yaşadığı 5 milyar hektarlık toprağın yasal olarak tanınmadığı ve bu
toplumların yoksulluğa, çatışmalara ve istikrarsızlığa yol açacak
toprak gaspları tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Rapora
katkıda bulunan örgütler ‘Toprak Hakkı Hemen Şimdi’ şiarı ile yeni
bir kampanya başlattılar.  Yerli halkları ve yerel komiteleri çatısı
altında toplayan üç yüzün üzerinde örgüt, bütün dünyada toprak
hakkı mücadelesini yükseltmek için güçlerini birleştirme kararı aldı.
Hareket, tüketicileri de toprak hakkı krizine müdahil olanların ifşası
için hükümetler ve şirketler üzerinde sivil baskı oluşturmaya ve daha
fazla şeffaflık talep etmeye çağırıyor. Kampanyanın ana
amaçlarından biri de mülksüzleştirme ağlarından ve toprak
gasplarından en çok etkilenen kadınların mücadelesinin
tanınmasını sağlamak ve görünür kılmak. (Kuzey Ormanları)

300 Yerli Halkı Örgütü Küresel
Koalisyon Kurdu

Dünyanın En Güzel Sesi Malezya'nın
Doğasından

Sesin markalaşmasını hedefleyen ajansı ile Ses Uzmanı ünvanını
alan Julian Treasure, dünyanın en güzel sesini bulmak için online bir
yarışma düzenledi. Yüzlerce başvurunun içinden, Malezya’da
alacakaranlık zamanı kaydedilen bataklık sesi birinci seçildi. Julian
Treasure, kaydın, bereketli bir yaşamın muhteşem ve zengin sesini
yansıttığını belirtiyor. Treasure’a göre bu kaydı dinlemek, doğayı tam
anlamı ile en heyecanlı şekilde hissetmenin yollarından biri. Artık
doktorların yaşadığımız beton ormanından kaynaklanan strese karşı
doğa seslerini reçete olarak yazdığı bir dönemde, kayıtlarının çoğunun
doğa ile ilgili olması tabii ki şaşırtıcı değil.  (Yeşilist)

Nijerya’nın 100 Öğrenci Kapasiteli,
Suda Yüzen Okulları

Nijerya, Lagos‘taki Makoko halkı şimdilerde yenilikçi bir mimari projeye
ev sahipliği yapıyor. Makoko Yüzen Okul projesi, adı üzerinde, civar
bölgelerdeki çocukların eğitim alması için inşa edilmekte olan yüzen
yapıları kapsıyor. Proje gelişmekte olan ülkelerde mimari dönüşümü
amaçlayan NLÉ adlı kuruluş tarafından yürütülüyor. Bu üç katlı yapılar,
üçgen prizmalar şeklinde tasarlanmış ve 256 plastik varilin üzerinde
duruyorlar. Yapı malzemesi olarak yerel kaynaklardan elde edilmiş
tahtalar kullanılıyor ve yapıların ihtiyacı olan enerji güneş panellerinden
sağlanıyor. Yaklaşık 100 öğrenciyi misafir etme kapasitesine sahip
“yüzen okul” yapıları, aynı zamanda bölgenin mimarisinde yeni bir
sayfa demek. Bu tasarım, Makoko gibi yoksul halkların verimli şekilde
şehirleşmesinde kullanılabilir. Çünkü yapılar ucuza mal edilmelerinin
yanı sıra enerji verimliliğini de ön planda tutuyor. Ayrıca su seviyelerinde
değişimlere sebep olan iklim değişikliklerinden de etkilenmiyor.
(Nolm.Us)

Çevre Felaketine Karşı Peru’da Yerli
Halk Askeri Helikoptere El Koydu

Petrol sızıntısı sonrası topraklarında meydana gelen çevresel yıkıma
karşı protesto eylemi düzenleyen Peru Amazonlarından Wampis yerli
topluluğunun sakinleri,  askeri bir helikopteri ele geçirerek mürettebatı
gözaltına aldıl. Peru hükümeti, geçen hafta Chiriaco ve Morona
nehirleri üzerine 3.000 varil ham petrolün döküldüğü çevre faciasının
ardından, Amazon yağmur ormanı topluluklarından 16’sında acil
durum ilan etmişti. Protestocular, Marañon ilinde bulunan ve
Mayuriaga topluluğu olarak bilinen halkın petrol faciasından etkilenen
topluluklara dahil edilmesini, acil destek gönderilmesini ve itinalı
davranılmasını talep ediyorlar. Peru Hava Kuvvetleri ise yaptığı
açıklamada Petroperu başkanı da dahil olmak üzere bir grup
yetkilinin protestocuların taleplerini almak için  alanı ziyaret ettiklerini
söyledi. Açıklamada ayrıca mürettebatın durumunun iyi olduğu ve
helikopterin zarar görmediği de belirtildi. (Kuzey Ormanları)

http://www.nolm.us/nijeryanin-100-ogrenci-kapasiteli-suda-yuzen-okullari/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/09/300-yerli-halki-orgutu-kuresel-koalisyon-kurdu/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/11/cevre-felaketine-karsi-peruda-yerli-halk-askeri-helikoptere-el-koydu/
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2422
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Flint, Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde, Genesee
içinde yer alan bir şehir. Şehir, Flint Nehri üzerinde bulunuyor. Huron
Nehri’nden su ihtiyaçları karşılanan Flintlilerin su kaynağı Nisan
2014’de değiştirildi. Şebekeye kurşun kirliliği bulunan ve kamu
sağlığı tehlikeye atan zehirli Flint Nehri suyu bağlandı. Su değişiminin
10 kişinin ölümüne sebep olan ve 77 kişiyi etkileyen lejyoner hastalığı
salgınının nedeni olabileceği düşünülüyor. Flint şehrinde yaşayanlar
bir yandan şişelenmiş su içmeye, bu suyla yemeklerini pişirmeye
hatta banyo yapmaya zorlanırken, diğer yandan hala ülkedeki en
yüksek su faturalarını ödüyor.  (Yeşil Gazete)

Flint Şehri Sakinleri Zehirli Su İçin
Para Ödüyor

Tazmanya’nın Dünya Mirası
Ormanları Küle Dönüyor

Tazmanya’da küresel boyutta bir trajedi yaşanıyor. Dünya mirası
ormanlar yanıyor, 1000 yıllık ağaçlar altlarındaki bitki örtüsüyle
birlikte küle dönüyor. Avustralya’nın kışları yaprak döken tek
ağacı Nothofagus ise sonsuza kadar yok olmaktan sadece bir
rüzgar sapması uzaklığında.
.Avustralya ana karasında ve dünya çapında, iklim ısındıkça
yangın felaketlerinin sıklığı artıyor. İklim değişikliğinin bir
göstergesi de yangınların insanlar tarafından değil fırtınalar
tarafından çıkıyor olması. Canberra’da bulunan Avustralya Ulusal
Üniversitesi Ekoloji ve Koruma Biyolojisi Profesörü David
Lindenmayer iklim modellemelerine göre yıldırımların artmasının
beklendiğini belirtiyor. Yıldırım kaynaklı yangınlar dünya mirası sit
alanı için en büyük tehdit olarak kabul ediliyor.Tazmanya Parklar
ve Doğal Yaşam Dairesi, bu dünya mirasının yangın risk
değerlendirmesinde iklim değişikliği nedeniyle yıldırım kaynaklı
yangınların artık “doğal” olarak değerlendirmemesi konusunda
uyarıyor. (Yeşil Gazete)

Geçtiğimiz ay küresel çapta çalışan bir bilim ekibi, insanlığın
doğa üzerindeki etkilerinin araştırılacağı üç yıllık bir proje
başlattılar. Bu proje ile bitki ve hayvanların kirlilik, iklim
değişikliği gibi çeşitli tehditlerden korunmalarına katkıda
bulunulacak. 2019’da sonlandırılması planlanan çalışma,
bakterilerden balinalara kadar geniş bir yelpazede biyoçeşitliliği
araştıracak ve mercan kayalıklarının balıklar için yuva görevi
görmesi, ormanların sera gazlarını absorbe etmesi gibi çeşitli
“ekosistem servisleri”ni inceleyecek. 124 ülkenin katılımıyla
2012’de oluşturulan “Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve
Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Platform
(IPBES)”un bu yeni çalışması, insan faaliyetlerinin gezegen
üzerindeki etkilerini kavramak için önemli bir adım. IPBES,
çalışmayla ilgili geçen ay yaptığı ilk yayınında arı, yarasa,
kelebek gibi türlerin azalmakta olduğunu ve bu türlerin aslında
tam da küresel gıda üretiminde, yıllık 557 Milyar ABD doları
değerinde, önemli bir yeri olduğunu açıkladı. (Yeşil Gazete)

İnsanın Doğa Üzerindeki Etkilerini
İnceleyecek Uluslararası Bir Ekip
Oluşturuldu

İklim Değişikliği Sonucu Gıda Kıtlığı
2050’de Yarım Milyon İnsanın
Yaşamına Mâl Olacak

Artan nüfus ve gıda talebine rağmen artan sıcaklıkların sebep olacağı
kuraklık ve aşırı hava olayları sebebiyle iklim değişikliği ile mücadelede
önemli adımlar atılmadığı sürece gıda güvenliğinin tehlikede olduğu
uzun süredir vurgulanan bir sorun. Bu yüzden uzmanlar son
zamanlarda iklim değişikliğinin gıda sistemleri ve bunun sonuçlarının
da insanlar üzerine etkilerini anlayabilmek için modeller kuruyor. Birleşik
Krallık’tan bir grup araştırmacı son çalışmalarında bir adım daha ileri
gidip sadece iklim temelli değişimin gıda tüketimini nasıl etkileyeceğini
değil, aynı zamanda buna bağlı değişen beslenme tiplerinin de
gelecekte ölüm oranlarını nasıl etkileyeceğini araştırdı. Araştırmaya
göre, iklim değişikliğinin gıda üretimi üzerindeki etkileri 2050 yılında
500,000 kişinin hayatına mal olabilir. Uzmanlar, iklim değişikliğinin
sebze, meyve ve et üretiminde azalmaya sebep olacağını ve bunun da
tüketimi doğrudan etkilemesiyle insan sağlığı üzerinde ciddi sonuçları
olacağını belirtiyor. (Kuzey Ormanları)

https://yesilgazete.org/blog/2016/03/14/tazmanyanin-dunya-mirasi-ormanlari-kule-donuyor/
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/11/insanin-doga-uzerindeki-etkilerini-inceleyecek-uluslararasi-bir-ekip-olusturuldu/
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/07/michigan-su-savaslari-flint-sehri-sakinleri-zehirli-su-icin-para-oderken-nestle-milyonlarca-galon-suyu-bedava-aliyor/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/05/iklim-degisikligi-sonucu-gida-kitligi-2050de-yarim-milyon-insanin-yasamina-mal-olacak/
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Temiz bir umumi tuvalet bulmak Hindistan’ın büyüyen kenti
Chennai’de büyük bir sorun. Kent yetkilileri, yeni bir akıllı telefon
uygulaması ile bu süreci kolaylaştırmayı hedefliyor. Uygulama,
kent sakinlerinin Chennai’deki yeni kendi kendini temizleyen
elektronik tuvaletleri bulmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda
bozuk parayla çalışan bu e-tuvaletlerin nasıl kullanılacağını da
açıklıyor. Kent geneline yerleştirilmiş olan 183 tuvaletten
110’u yakın zamanda halkın kullanımına açılmış durumda.
Belediye, e-tuvaletler konusunda Hindistan’ın Kerela Eyaleti’nden
Eram Bilimsel Çözümler Şirketi ile işbirliği yapıyor. Şirketin CEO’su
Anvar Sadath, amaçlarının insanlar için erişilebilir e-tuvalet yapmak
ve böylece insanların tuvalet ihtiyaçlarını kamusal alanda
gidermesini durdurmak olduğunu belirtiyor. (Citiscope)

Chennai’de,  Yeni E-Tuvaletleri
Bulmayı Kolaylaştıracak Aplikasyon

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, trans bireylerin
cinsiyet kimliklerine uygun tuvaletleri kullanmalarının önünü
açan bir karara imza attı. Yürürlüğe giren kararname
gereğince kamuya açık yüzme havuzları, spor salonları ve
ofisler de dahil olmak üzere şehirdeki 55 kamu binasında
bulunan 2200 tuvalette cinsiyet ayrımı yapılmayacak. Alınan
bu kararla birlikte tuvalete girmek isteyen New Yorkluların,
biyolojik cinsiyetlerini kanıtlamak için kimlik kartı, sağlık
belgesi gibi herhangi bir resmi belge ibraz etmesine gerek
kalmadı. Bill de Blasio, bu uygulamanın temel bir insan hakkı
olduğunu belirterek “Tüm New Yorklular, kentimizde kendini
güvende hissedecek” açıklamasında bulundu. (CityLab)

Pekin’in Havasını Temizlemek
İçin Havalandırma Koridorları

New York Belediyesi'nden
Cinsiyetsiz Tuvalet Uygulaması

Pekin’in yoğun sis krizine karşı çözüm belki de rüzgarın esmesi
olabilir. Çin’in başkenti, şehrin içindeki rüzgar akışını geliştirmek için
5 büyük hava koridoru oluşturmayı planlıyor. Kuzey-güney
doğrultusunda çalışacak olan koridorlar, havayı kirleten maddeleri
uzaklaştıracak ve havayı serinletecek sürekli rüzgarların
oluşmasına olanak tanıyacak. Ana koridor 80-500 metre arası bir
genişlikte olacak ve daha küçük tünellerle desteklenecek. Bu
bölgelerde inşaatlar sıkı bir şekilde kontrol edilecek ve yol
üzerindeki engeller yavaş yavaş ortadan kaldırılacak.
Şanghay, Fuzhou, Nanjing ve Wuhan hava kirliliğini azaltmak için
benzer stratejiler izleyen diğer şehirler arasında yer alıyor. Pekin,
hava kirliliğini önlemek için kömür tesislerinin kapatılmasını,
fabrikalara sınır getirilmesini içeren daha büyük bir çabanın parçası
olarak koridorları yapmayı planlıyor. Bazı uzmanlar ise koridorların
sınırlı bir etkiye sahip olacağını tahmin ediyor. (Citiscope)

Yeni Kentsel Sürdürülebilirlik
Programı Gelişmekte Olan 23 Kenti
Hedefliyor

Dünya Bankası tarafından koordine edilen yeni bir küresel girişim, kent
liderlerine, gelişmekte olan ülkelerdeki kentsel sürdürülebilirliği teşvik
etme konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir Şehirler
Küresel Platformu, 3 Mart'ta gelişmekte olan ülkelerden 23 kentten
oluşan çekirdek bir grupla birlikte çalışacaklarını duyurdu. Sponsorlar,
paylaşılan bilgiler ve öğrenilen dersler vasıtasıyla, dünya çapında
onlarca kentin bundan yararlanabileceğini söylüyor. Söz konusu girişim,
Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen daha geniş çaplı bir
girişimin parçası. Platform, iklim değişikliği ve temiz suya erişim gibi
Küresel Güney'deki kentlerin karşılaştığı en zor sorunlarından bazılarını
ele almayı amaçlıyor. Kentsel planlama ve çözümlerin geliştirilmesi için
2021 yılına kadar 11 ülkedeki belediyeye yaklaşık 1.5 milyar dolar tahsis
edilecek. Bu ülkeler: Brezilya, Fildişi Sahili, Çin, Hindistan, Malezya,
Meksika, Paraguay, Peru, Senegal, Güney Afrika ve Vietnam. Başka bir
amaç da, gelişmekte olan kentlerin altyapının iyileştirilmesi, toplu taşıma
ve diğer projeler için daha fazla fon almasına yardımcı olmak. Çok
Taraflı Kalkınma Bankaları, BM Kuruluşları ve Kentsel Ağlar girişimin
diğer ortakları arasında yer alıyor. (Citiscope)

http://www.citylab.com/navigator/2016/03/turning-public-restrooms-into-safe-spaces-for-transgender-new-yorkers/472956/
http://citiscope.org/citisignals/2016/chennai-app-makes-it-easy-find-new-e-toilets
http://citiscope.org/citisignals/2016/ventilation-corridors-cleanse-beijings-air
http://citiscope.org/citisignals/2016/new-urban-sustainability-program-targets-23-developing-cities
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Toplayıcılar İçin Yerel, Lezzetli ve
Ücretsiz Yiyecek Haritası

Şehirlerde yiyecek toplayıcılığı yapan tutkulu çevreciler Caleb Philips ve
Ethan Welty, dünya çapındaki 500 binden fazla bölgeyi kapsayan
alanda ücretsiz meyve ağaçlarını ve diğer yenilebilir bitkileri belirleyen
bir açık kaynak sitesini kullanıma sundular. Dünya üzerindeki ücretsiz
yiyecek noktalarını gösteren Falling Fruit adlı internet sitesinde yer alan
harita, insanların yerel arazilerden ürün almasına yardımcı oluyor.
Falling Fruit, kullanıcılarını parklarda, patikalar ve çok kullanılan yürüyüş
yollarındaki düzinelerce ağacın olgun meyvesine götürüyor. Herkes
bu sitenin veri tabanını kullanabiliyor ve daha fazla hasat kaynağını
siteye ekleyebiliyor. Falling Fruit, internetteki diğer birçok kentsel yiyecek
arama sitelerinden farklı, çünkü bu site veriden ziyade daha çok
toplum kökenli katkıyla ilgileniyor. Bu haritalama sistemi bilgiyi, ipucunu
ve yaratıcı sohbetleri paylaşan yiyecek toplayıcılarını kapsıyor ve
sistem sayesinde yerel yiyecek kuruluşlarına para bağışı yapılabiliyor.
 (Gaia Dergi)

Ekonomik Refahın Diğer Yüzü:
Britanya’da Evsizlik Problemi

Britanya’daki genç evsizlerin kesin sayısını belirlemek oldukça zor.
2015 yılında Cambridge Barınma Araştırmaları Merkezi’nin sunduğu
verilere göre, 2014 ve 2015 yıllarında toplam 83 bin genç, yerel
yönetimler ya da evsizlik hizmetlerinin yardımıyla barındırıldı. Crisis adlı
kurum ise 2014 yılında 16-24 yaşları arasındaki gençlerle yaptığı
araştırmada bu gençlerin yüzde 8’inin geçtiğimiz beş yılda en az bir
kere evsizlik tecrübesi yaşadığını ortaya koydu. Londra’da da
sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı 2011 yılına nazaran yüzde 40
arttı. İngiltere’deki evsizlerin yaklaşık üçte biri Londra sokaklarında
yaşıyor. Hükûmet bir süredir gençlere yapılan kira yardımlarının
kesilmesini tartışıyor. 18-21 yaşları arasındaki gençlere kira yardımının
kesilmesi, yıkıcı sonuçlara sebep olacak gibi duruyor. Yerel yönetimler
ise evsizleri kriminalize etmekte hükûmetten geri kalmıyor. 2014’te
yürürlüğe giren Kamusal Alanı Koruma Yönetmeliği şu anda 40’tan
fazla yerel yönetim tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuş
durumda. Bu yönetmelik evsizlerin karşılaştıkları zorlukları ve yapmak
zorunda kaldıkları şeyleri belirsiz şekillerde yasaklayarak polisin
evsizlere baskı yapmasını kolaylaştırıyor. Yönetmeliği göçmenlerin en
yoğun olduğu bölgelerden Hackney’de uygulayan Londra yönetimi,
sokakta uyuyan kişilere bin pound’a (yaklaşık 4 bin 150 lira) kadar ceza
kesiyor. Yönetmelik ayrıca evsizliği anti-sosyal davranış olarak
tanımlayarak halkın evsizler üzerinde sosyal baskı oluşturmasını da
teşvik etmiş oluyor. (Gaia Dergi)

Müzeye Tepki İçin Eserlerini Yok Etti

Bologna Tarih Müzesi'nde (Palazzo Pepoli)  açılacak olan "Street Art-
Banksy&Co. Sanatın kentsel hali" isimli sergi için, aralarında Blu'nun
eserlerinin de yer aldığı sokak sanatı örneklerinin sokaklardan
müzeye taşınması planlanıyordu. Müze, bu sayede sokaklardaki
eserlerin "yıkımdan ve zamanın aşındırmalarından korunmasının"
sağlanacağını öne sürüyordu. Sokaklarda ücretsiz olarak görülebilen
eserleri müzede görebilmek içinse 13 euro'luk giriş ücreti belirlendi.
"İtalya'nın Banksy'si" olarak da anılan Blu takma adlı sokak sanatçısı
ise, Bologna sokaklarındaki binalara, duvarlara yaptığı çizimlerin
müzeye taşınmasına karşı çıkarak eserlerini "sildi". Gerçek kimliğini
gizli tutan Blu ve beraberindeki aktivistler, sanatçının yaklaşık 20 yıldır
Bologna sokaklarında yaptığı duvar resimlerini üzerlerini boyayarak
ya da kazıyarak yok etti. Bologna Belediye Başkanı Virginio Merola
da Facebook'a yazdığı mesajda, "Blu bir sanatçı ve tepkisini de bir
sanatçı gibi gösterdi. Ancak Bologna Belediye Başkanı olarak bir
endişem var: Bologna yarın daha fakirleşmiş, daha az sanata ve
özgür alana sahip bir kent olarak uyanacak" dedi. Belediye Başkanı,
kentte sokak sanatçılarının daha fazla imkana sahip olabilmesi için
çalışma sözü de verdi. (Radikal)

Küba'dan Ekolojik 'Yatırım'

Uzun zamandır puro ve rom ile bilinen Küba, ihraç edilen tarımsal
ürünler listesine organik balı da ekledi. Zirai ilaç kullanımına bağlı arı
popülasyonu hızla azalırken böyle bir gelişme, çiftçiler arasında da
ilgi uyandırdı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO)
Küba temsilcisi Theodor Friedrich'e göre organik bal, Karayip Adaları
ile bilinen kahve ve şekeri sollayarak balık ürünleri, tütün ve içecekten
sonra Küba'nın en değerli dördüncü ihraç edilen tarımsal ürünü oldu.
Küba'nın, ticaret ortağı Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından
sonra, döviz bulunmaması ve Amerikan ambargosu sebebi ile zirai
ilaçlara mali gücü yetmiyordu. Bu zorunluluktan doğan durum
sebebi ile hükümet organik tarıma kucak açtı ve bunu destekleyen
politikalar geliştirdi. Küba bal ihracatının büyük kısmını Avrupa'ya
yapıyor. Bir çiftlikte çalışan Raul Vásquez çiftliklerinin çok doğal bir
ortam olduğunu söylüyor. Diğer yerlerde arılar ölürken burada
ölmemesinin sebebini hükümetin kendilerine kimyasal satmasının
yasak olmasına bağlıyor. (The Guardian)

http://www.radikal.com.tr/kultur/muzeye-tepki-icin-eserlerini-yok-etti-1528685/
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/09/organic-honey-is-a-sweet-success-for-cuba-as-other-bee-populations-suffer
https://gaiadergi.com/ekonomik-refahin-diger-yuzu-britanyada-evsizlik-problemi/
https://gaiadergi.com/toplayicilar-icin-yerel-lezzetli-ucretsiz-yiyecek-haritasi/
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Trafik Işığını Beklerken Pong Oynayın

HAWK University‘den iki etkileşim tasarımı öğrencisi Sandro Engel ve
Holger Michel, trafik ışıklarını pong oynanabilecek şekilde yeniden
kurguladı. Trafik ışıklarına yerleştirilen oyun, karşıdan karşıya geçmek
isteyen yayaların bekleme anlarını eğlenceli bir hale dönüştürmeyi
amaçlıyor. Streetpong adındaki proje, yolun iki tarafına yerleştirilen
dokunmatik ekranlardan oluşuyor. Işık kırmızıya döndüğünde oyun
başlıyor, yeşil ışık yandığındaysa karşıya geçmek için ne kadar zamanınız
olduğunu gösteriyor. Öğrenciler başlangıçta ”saçma” olduğu
gerekçesiyle, oyunu kamusal alana yerleştirmek için şehir otoritelerinden
izin alamamış. İki yıl sonunda Hildesheim yetkilileri, dünyadaki diğer
örnekleri de gördükten sonra ikna olmuş ve Streetpong, trafik ışıklarındaki
yerini almış. Kamusal alanı daha eğlenceli bir hale getirmeyi amaçlayan
proje, ışık ihlallerini önlemenin cezalandırmanın dışında da yolları
olduğunu gösteriyor. (Kot Sıfır)

Sokakta Bulunan Malzemelerden
Kent Mobilyaları

Guerilla Upcycling Amsterdam çıkışlı bir geri kazanım, yeniden
kullanım hareketi. Yerel tasarım stüdyosu I have pop, çevrede bulunan
objeleri sahiplenerek benzersiz kent mobilyalarına dönüştürüyor. Ekip
yolda rastladıkları bir bilboardı masaya, bir telörgüyü sandalyeye, bir
trafik tabelasını koltuğa ya da piknik masasına dönüştürüyor. Yol
tabelaları, saksılar, tel örgüler ekip tarafından kesilerek, kıvrılarak,
delinerek vidalanarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kente
bırakılıyor. Ekip mobilyaları 30-45 dakikalık bir sürede kentlilerin de
süreci izleyebildiği zaman dilimlerinde inşa ediyor. (Kot Sıfır)

Okyanustan Çıkan Atıklardan
Rengarenk Kulübelere

Rengarenk kulübeler okyanustan çıkan ve geri dönüştürülen plastik
atıklardan inşa edilecek. Mimarlık firması Sparks, Singapur'da plastik
malzeme kullanarak devasa çam kozalakları şeklinde plaj kulübeleri
inşa etmeyi planlıyor. Spark'ın Singapur ofisi her yıl okyanuslara atılan
milyonlarca ton plastik atık olduğunu öngörüyor ve bunu şehrin Doğu
Yakası Parkı'nda inşa edeceği alışılmadık mimari strüktürde
kullanmayı planlıyor. Temel amaç park ziyaretçilerine korunaklı kamp
alanları sunmak bunun yanı sıra her yıl bir milyondan fazla kuşun ve
100.000 deniz memelisinin ölümüne neden olan okyanus atıklarının
etkileri üzerine farkındalık yaratmak. Atıkların büyük bir kısmını yoğurt
kaplarında ve şişelerde kullanılan yüksek dayanımlı polietilen
(HDPE)'den oluşturuyor. Kulübelerin kıvrımlı üst kısımlarını oluşturmak
için üzerlerine plastik karoların monte edileceği ahşap çerçeveler
kullanılacak. Fotovoltaik hücreler vasıtasıyla ışık enerjisi sağlanacak ve
içeri çekilebilen bir çelik ip vasıtası ile gece kalacak misafirler kulübeye
erişim sağlayabilecek. Proje Singapur için geliştirilmesine rağmen ilk
okyanus atığı kulübelerin Avusturalya'da inşa edilmesi planlanıyor.
(Arkitera)

Bu Binanın Çatısında Dev Bir Futbol
Sahası Var

Brezilya'daki yeni UFCSPA Igara Sports Campus projesi bir kamusal
alandan çok daha fazlasını vadediyor: "hem yeşil alan, hem de göze
çarpan bir kamusal mekan". Her iki tarafında da yüksek binalarla
sonlanan, uzunlamasına bir eksende yer alan yapı üniversitenin aktivite
alanı ve kullanıcıları çeşitli aktivitelere teşvik amacıyla tasarlanan geniş bir
alandan oluşuyor. Mimarlar kampüsün asla boş kalmayacağını
düşünüyor. Proje kampüsteki günlük yaşamı engellemeyecek veya zarar
vermeyecek şekilde tasarlanmış. Bunun yanı sıra projede çelik ve
betonarme sistem olabilecek en iyi şekilde harmanlamış. Bu çözüm
sadece atıkları azaltmıyor aynı zamanda da inşaat süresini
kısaltıyor. Binalar alçak ısıl yükleri alacak ve düzgün bir havalandırma
sağlanacak şekilde konumlandırılmış. Yürüyüş yolunun doğal bir uzantısı
olarak eklenen program akademik faaliyetlerin ötesinde kullanıcı
çeşitliliğini teşvik eden fonksiyonlar sunuyor. (Arkitera)

http://kot0.com/sokakta-bulunan-malzemelerden-kent-mobilyalari/
http://www.arkitera.com/haber/26456/bu-binanin-catisinda-dev-bir-futbol-sahasi-var
http://www.arkitera.com/haber/26584/okyanus-atiklari
http://kot0.com/ogrenci-isi-trafik-isigini-beklerken-pong-oynayin/


Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Fransa’nın Grenoble Belediyesi, 2002 yılından bu yana katılımcı komiteler ve mahalli toplantılar yoluyla yurttaşları kamusal karar alma
süreçlerine dahil ediyor. Yurttaşlar, kentsel planlama, eğitim, kültür yaşamı ve belediyeyi ilgilendiren diğer birçok konuya dair görüş ve
tavsiyelerini iletebiliyor. Bu katılımcı programın yıllar içinde kenti ilgilendiren önemli projeler çerçevesinde, yerel demokrasiyi ve halkın
katılımını güçlendirdiği kaydediliyor.

Katılımcı Uygulama Örnekleri: Fransa, Grenoble “Yurttaş Danışma Konseyleri”

Katılımcı Süreç Nasıl Başladı?

Fransa devleti, 2002 yılından itibaren, “yerel demokrasi yasasının”
uygulanması yoluyla katılımcı demokrasinin kapsamının genişletilmesi
yönünde irade ortaya koyuyor. Nüfusu en az 3500 olan yerleşimlerde
yurttaşların etkisinin güçlendirilmesi amacıyla, söz konusu yasa yoluyla
Grenoble gibi birçok kentte yaşayan yurttaşlar, katılımcı süreçler
geliştirme konusunda teşvik ediliyor. 2002 yılında Grenoble’da
belediyenin altı çalışma alanı için altı adet katılımcı yurttaş konseyi
oluşturuldu. “Conseils Consultatifs de Secteurs” (CCS, yurttaş
danışma konseyleri) ile altı farklı bölgede yaşayan yurttaşlara belediye
projeleri hakkında fikirlerini ve Grenoble’ın gelişimi hakkındaki katkılarını
sunma imkanı sağlanmış oldu. Grenoble Belediyesi, bu tür katılımcı
sistemleri oluşturma konusuna yüksek bir ilgi gösterdi ve bu görece
yeni inovasyon sayesinde, yerel siyasi ve idari kadrolarının yerel
toplumun ihtiyaçları ve yerel koşullar konusunda daha faza bilgi ve fikir
sahibi olmasını sağladı.

2009 yılında, Grenoble Belediye Meclisi CCS için, belediye ile CCS
arasındaki karşılıklı yükümlülükleri düzenleyen bir tüzük hazırladı. Bu
esnada altı farklı CCS de, bu süreçte izlenmesi gereken üç hedefi
belirledi. Birinci hedef, yurttaşların kendi bölgelerinde geliştirilecek
projelere aktif bir biçimde katılma yönünde güçlendirilmeleri olarak
belirlendi. Bu hedef dahilinde, projelerle ilgili önceliklerin bir listesinin
belediye meclisine iletilmesi ve yurttaşların kendi bölgelerindeki temel
projelerin geliştirilme süreci hakkında bilgilendirilmesi öngörüldü. İkinci
hedef, kentte yaşayanların, temel projelerin geliştirilme süreçlerine
görüşlerini katabilmeleri şeklinde belirlendi. Bu kapsamda da, kentin
gelişme sürecine kent sakinlerinin dahil edilmesi amacıyla, belediye
başkanının ya da belediye meclisinin projeler konusunda veya daha
genel anlamda CCS’lerden fikir alması öngörüldü. Üçüncü hedef,
bölge sakinleri arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve sosyal
etkinliklerin düzenlenmesi yoluyla yeniden canlandırılması olarak
belirlendi.

Katılımcılar Kimler?

Herhangi bir etkinliğe katılmak isteyen tüm yurttaşlar bu etkinliklere
katılabilir. Katılımcılar kendi tercihleriyle ve gönüllülük esasıyla katılım
gösterebiliyor. Nasıl katılım gösterilebileceğine dair bilgilendirme el
ilanları, posterler ve web siteleri yoluyla yapılıyor. Her bir CCS (Yurttaş
Danışma Konseyi), yurttaşların ve kamu yetkililerinin yetki paylaşımında
bulunduğu bir yapıya sahip ve seçilmiş bir temsilci ve eş-başkan olarak
hareket eden yurttaşlardan oluşuyor. Yurttaş Danışma Konseyleri
ayrıca her biri yaklaşık eli kişilik üç farklı grubu içeriyor (birinci grupta
motive yurttaşlar, ikinci grupta dernekler ve üçüncü grupta da bölgenin
yerel dernekleri yer alıyor). Buna ek olarak da, spesifik görev grupları
tüm yurttaşların katılımına açık ve çoğunlukla farklı projelerdeki bakış
açılarını genişletmek amacıyla düzenleniyor. Genel kurulların birçoğu
halka açık gerçekleştiriliyor ve bu sayede yurttaşlar kendi görüşlerini
buralarda ifade edebiliyor. Son dönemde kent konseyi Yurttaş
Danışma Konseylerini özellikle gençlerin, yaşlıların ve azınlıkların
katılımı konusunda da teşvik ediyor.

Programın Yürütücülüğü ve Maliyetinin Karşılanması

Yurttaş Danışma Konseyleri Programının organizasyonu ve gözden
geçirmesi Grenoble belediye başkanı ve kent konseyinin görevi. Kentin
merkezi idaresi ile yurttaş konseyleri arasındaki iletişimin
kolaylaştırılması için özel bir aracılık sistemi mevcut. Her Yurttaş
Danışma Konseyi’ne her yıl 11 bin Avro gelir tahsis ediliyor. Ancak bu
meblağ komitelerin tekliflerinin uygulamaları için kullanılmaktan ziyade
yalnızca komitelerin işleyişine yönelik olarak kullanılıyor. Yurttaş
Danışma Konseylerinin tavsiyelerine uyup uymama konusundaki nihai
karar kent yönetiminde ve dolayısıyla, ilgili projelerin fonlanması da kent
yönetiminin sorumluluğunda.

Yurttaş Danışma Konseyleri ile Belediye Arasındaki Karar Alma
Süreçleri

Yurttaş Danışma Konseyleri toplantılarında yurttaşlar kendi görüşlerini
iletebiliyor, belli konularda pazarlık yapabiliyor, belli konuları tartışabiliyor
ve herhangi bir biçimde yürütülen her türlü kamusal tartışmaya dahil
olabiliyor. Etkileşim yüz yüze olma ilkesiyle gerçekleşiyor ve bu
etkileşimde Yurttaş Danışma Konseylerinin liderleri kolaylaştırıcılık
görevi üstleniyor. Altı ayrı Yurttaş Danışma Konseyinin ilgilendiği
konular genellikle konut, kentsel yenileme, ulaşım, sosyal ve kültürel
yaşam, eğitim, belediye hizmetleri ve çevre konuları oluyor. Bunlar
arasında öne çıkan tema kentsel planlama. Konuların çeşitliliğiyle ilgili
olarak Yurttaş Danışma Konseyleri tarafından çeşitli çözümler
geliştirilmiş. Büyük ölçekli projelerin geliştirilmesiyle ilgili olarak, Yurttaş
Danışma Konseylerinin resmi görüşleri doğrudan belediye başkanı
tarafından alınıyor. Bu yönteme “saisine/referral/görüşe başvurma”
adı veriliyor. Yurttaş Danışma konseyi tavsiyesini ilettikten sonra,
belediye meclisi tüm kalemleri tek tek yanıtlamak zorunda. Yurttaş
Danışma Konseyi aynı zamanda belediye başkanından herhangi bir
talep gelmeden de bir soru yöneltebilir ve bu yöntem de
“autosaisine/auto-referral/görüş ortaya koyma” şeklinde adlandırılıyor.
Bu gibi durumlarda, belediye meclisi Yurttaş Danışma Konseyine talep
ettiği tüm bilgileri vermek zorunda ve resmi bir “görüşe başvurma”
halindeki gibi tüm soru kalemlerini yanıtlamak zorunda. Buna ek olarak
belediye meclisi Yurttaş Danışma Konseyi tarafından geliştirilen
önerileri ciddiyetle ele almalı ve Konseyin verdiği tavsiyeyi ne şekilde
yerine getirdiğini veya getirmediğini açıklamalı. 

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-fransa-grenoble-yurttas-danisma-konseyleri/


Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Konseyler ayrıca herhangi bir konuda, ilerleyen bir proje hakkında veya
herhangi bir konsültasyonun teşkil edilme biçimi hakkında belediye meclisine
görüş iletebiliyor. Son olarak, Yurttaş Danışma Konseyleri belediyeye belli
başlı sorunlar hakkında, genel konular hakkında ve planlama aşamasındaki
projeler hakkında özel isteklerini de iletebiliyor. Belediye meclisi Yurttaş
Danışma Konseyi tarafından verilen tavsiyeyi dikkate almak zorunda olsa da,
hakim kurum belediye meclisidir. Bu da, nihai kararları verme yetkisine sahip
tek aktörün belediye meclisi olduğu anlamına geliyor. Belediye meclisinin tek
görevi, Yurttaş Danışma Konseyi tavsiyesinin dikkate alınıp alınmadığını
bildirmek ve mümkün olan en kısa sürede aldığı kararların arkasındaki
motivasyonu açıklamak olarak tanımlanıyor.

Konseylerin Etkisi

Yurttaş Danışma Konseylerinden her biri, Grenoble’daki önemli projeleri
tartışmak için en az üç ayda bir genel kurul toplantısı yapmak zorunda. Bu
sayede kent sakinleri de Yurttaş Danışma Konseyleri tarafından önerilen
değişikliklere dair projeler ve kararlar konusunda bilgilenmiş oluyor. Yurttaş
Danışma Konseylerinin gerçek etkisini anlatmak adına, halihazırda
uygulanmış olan projelere ilişkin bazı örnekler verilebilir. Birinci konuda (CCS
1), bölgeye kaykay parkı yapılması için 2006 yılında bir tartışma yürütüldü.
Bölge sakinlerinden bazıları, CCS 1 toplantısına katılarak kaykay parkının
yapılmasını görüştü. Yerel halkla yapılan konsültasyon (kamusal genel kurul
toplantısı) sonrasında, CCS 1, yerel derneklerden park için uygun bir yer
tahsis edilmesi için belediye meclisini ikna etmek üzere yeterli bilgiyi içeren bir
dosya hazırlamalarını istedi. Proje ikna edici bulundu ve belediye meclisi
projeye 80 bin Avroluk bir meblağı tahsis etme kararı verdi. Skate Parc du
Quai de la Graille” projesi son derece başarılı oldu ve Grenoble’daki gençler
için şu anda önemli bir buluşma noktası işlevi görüyor. Bu anlamda, projenin
Yurttaş Danışma Konseyleri olmaksızın hiç gerçekleşmemiş olacağı
varsayılabilir.

Bir diğer başarılı proje örneği de 2005 tarihli La Bastille projesi.
Tarihi La Bastille Meydanı’nın geleceği konusunu önemle ele
alan CCS 2, 2005 yılında belediye meclisinin konuya dikkatini
çekmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Belediye Başkanı,
CCS 2’den bu alanın geleceğini belirlemek üzere fikir danıştı.
Konsey, buradaki kamusal alanın canlandırılmasının,
korunmasının ve yakındaki istasyonla bağlantısının
sağlanmasının önemli olduğunu belirtti. Belediye Meclisi,
Konseyin verdiği tavsiyelere detaylı bir biçimde yanıt verdi ve
projede Konseyin ortaya koyduğu temel hedefler büyük ölçüde
karşılanmış oldu.

Ek olarak, Grenoble bölgesel yurttaş danışma konseyleri
arasında gerçekleştirilen ziyaretler yoluyla, devam eden
projelerin bölgeler arasında tanıtımı gerçekleştiriliyor ve
yurttaşlar kendi görüşlerini “fikir sandıkları” ve web siteleri
yoluyla proje süreçlerine aktarabiliyor (örn. Beauvert
bölgesindeki yenileme projesi gibi proje süreçleri). Tüm bu
fikirler bu tür açık etkinlikler sonunda belediye başkanına
iletiliyor.

Mevcutta devam eden projeler arasında Grenoble’da devam
eden deneysel katılımcı bütçeleme uygulaması, yeni spor
merkezleri için verilen öneriler ve gençlerin yerel politikaya
katılımı için yapılan planlar bulunuyor. 2012 yılının ortalarından
itibaren, Yurttaş Danışma Konseyleri Programı güçlenerek
devam eden bir yapı haline gelmiş durumda. Grenoble
Belediyesi de bu katılımcı komiteleri devam ettirme yönünde
irade gösteriyor.

(Akademi Kadıköy)



Yaşlı Dostu Kentlerden...

ABD Cleveland Belediyesi’nden “Care Calls” Programı

Cleveland Care Calls Programı, Cleveland kent alanında ikamet eden, yalnız yaşayan ve sosyal yaşama katılamayan yaşlıların günlük olarak
aranmasını ve kent alanında yaşayan daha geniş bir yaşlı yurttaş grubuna yönelik olarak acil durum hizmeti de sağlayan otomasyonlu bir çağrı
merkezi hizmeti veriyor.

Program kapsamında, sosyal açıdan izole olmuş yaşlıların sağlık durumunun günlük olarak kontrol edilmesi ve gereken durumlarda acil durum
hizmetlerine ulaşmaları öngörülüyor. Yaşlılar aranmak istedikleri günleri tercih edebiliyor ve ayrıntılı bir biçimde izlemesi gerçekleştirilen
otomasyonlu sistem her faydalanıcıyı tek tek arıyor. Telefon açıldığında duyulan otomatik sesli mesajda, faydalanıcılarda durumlarının iyi
olduğunu teyit etmek üzere 1’i tuşlamaları isteniyor. Cevap alınamadığında birkaç arama daha yapılıyor. Herhangi bir olumlu geri dönüş
olmaması durumunda, Care Calls hizmetinin takip mekanizması söz konusu faydalanıcının kişisel telefonuna veya kişinin belirttiği acil durum
kontağına ulaşıyor. Hiçbirine ulaşılamaması durumunda,  belediyenin Yaşlılık veya Kamu Güvenliği birimleri tarafından kişinin emniyette ve iyi
durumda olup olmadığına dair bir denetim gerçekleştiriliyor. 200’ün üzerinde yurttaş söz konusu Care Calls günlük çağrı hizmetinden
faydalanıyor. Söz konusu program, planlama komitesinde yaşlıların da bulunduğu bir stratejik planlamanın sonucunda oluşturuldu. Program,
Yaşlanma ve Kamu Güvenliği de dahil belediyenin diğer birimleriyle eşgüdümlü olarak uygulamaya konuyor.

Cleveland Belediyesi tarafından DSÖ’nün Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanına detayları girilen bu programın, ihtiyaçlarını iletebilecekleri
başka bir yol bulamayan ve sıkıntı yaşayan yaşlı yurttaşlar için faydalı olduğu belirtiliyor. İyi hal kontrollerinin sonucunda, Care Calls sayesinde
birçok yaşlı yurttaş acil tıbbi hizmete de erişebiliyor. Yaşlı yurttaşlar ve aileleri bu hizmet sayesinde, sıkıntılı olup olmadıkları günlük ve düzenli
olarak takip edildiğinden kendilerini daha huzurlu hissediyor.

Care Calls Programı bünyesinde ayrıca acil durumların bildirilmesine
yönelik daha geniş bir telefon numarası bankası yer alıyor. Acil durum
bildirimi aramalarında, belli başlı acil durumlarda hangi adımların
izlenebileceğine dair yönlendirmeleri içeren hazır mesajlar da yer alıyor.
Örneğin, vücuttaki hararetin aşırı artması gibi bir durumunda bireye
harareti nasıl düşürebileceği, dehidrasyon belirtilerini ve ısı çarpması
risklerini azaltma konusunda yönlendirici tavsiyelerde bulunuluyor. Hayati
tehlike hallerinde 911’i aramaları da tavsiye ediliyor. Hayati tehlike
bulunmayan durumlar için ise 211 numaralı hattı aramaları belirtiliyor.
2015 yılı başlarında aşırı soğukların baş gösterdiği bir dönemde söz
konusu acil durum bildirim sisteminin üç defa kullanıldığı belirtiliyor. Bu
sistemin aynı zamanda afet gibi acil durumlar için uyarı sistemi olarak
kullanılabileceği belirtiliyor. Acil durum bildirimi sistemi, 37.000’den fazla
yaşlı yurttaşa erişebilir durumda ve aynı zamanda belediyenin afete
hazırlık planı dahilinde de önemli bir araç niteliği taşıyor.

Yurttaşlar sisteme başvuru formu doldurarak kaydolabiliyor.

Yaşlı Dostu Cleveland

ABD’nin Cleveland kentinde ikamet eden 65 yaş ve üzerindeki
yurttaş oranının yüzde 10-19 aralığında olduğu belirtiliyor.
Belediyenin ayrı bir Yaşlılık Birimi bulunuyor ve bu birim de söz
konusu Care Calls programının yürütücülüğünü gerçekleştiriyor.
Acil Durum Hizmetleri, Asayiş ve İtfaiye birimlerinin bağlı olduğu
Kamu Güvenliği Birimi de bu programın yürütülmesinde eşgüdüm
sağlıyor.

Cleveland Belediyesi, kurduğu Yaşlılık Birimi’nin yürütücülüğünde,
Aralık 2014’ten bu yana DSÖ’nün Uluslararası Yaşlı Dostu Kentler
ve Topluluklar Ağı’nın bir parçası. Yaşlı dostu bir kent olma yolunda
Cleveland 3 yıllık bir eylem planı hazırlamış ve Yaşlılık Birimi’nin
karar mekanizmalarının katılımcı bir biçimde yürütülmesine yönelik
olarak, yaşlı bireylerin mensubu olduğu bir Danışma Komitesi
oluşturmuş.

(Akademi Kadıköy)

http://www.kadikoyakademi.org/yasli-dostu-kentlerden-abd-cleveland-belediyesinden-care-calls-programi/
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İstanbul'un İki Yakası 3. Kez Birleşti

Dev Projede İmzalar Bugün!
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında su temini
ve yönetimine ilişkin hükümetlerarası anlaşma bugün
imzalanacak. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan
açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı
Ömer Soyer Kalyoncu yarın Türkiye'ye resmi ziyarette
bulunacak. Ziyaret kapsamında, Başbakan Ahmet Davutoğlu
ve Kalyoncu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik
hususlar ve Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin son gelişmeleri
ele alacak. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul'un üçüncü köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün
son tabliyesi yerleştirildi ve Asya ile Avrupa yakaları 3. kez
birleşmiş oldu. Köprünün açılış törenine devletin zirvesi katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım törene katılan
isimlerin başında yer aldı. (Haberler.Com)

Metro Hatları Tuzla'yı Değerlendirdi
Tuzla, ulaşım projeleriyle değer kazanıyor. Metro çalışmaları
başladıktan sonra konut fiyatları, Kuzey Marmara Otoyolu
Projesi'yle de arsa fiyatları önemli ölçüde arttı. TSKB
Gayrimenkul Değerleme AŞ Özel Projeler Departmanı Yönetici
Yardımcısı Ece Çalışkan Vural, hazırladıkları "Tuzla Bölge
Analizi" başlıklı çalışmayı paylaştı. İstanbul’un güneydoğu
sınırındaki Tuzla'nın bir kısmının D-100 karayolunun
güneyinde, daha büyük olan diğer kısmının ise kuzeyinde
kaldığını anımsatan Vural, sahil kesiminde daha çok az katlı,
nitelikli sitelerin bulunduğunu aktardı. (Yapı.Com.Tr)

İlk Etabı 3,5 Yıl Sonra Tamam!

Kanal İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci çılgın projesi olarak
adlandırılan Konyaaltı Boğaçayı Projesi'nde ilk etap 3,5 yıl
sonra tamamlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi,
hazırlamış olduğu Konyaaltı Boğaçayı Projesi'ni, Kanal
İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci çılgın projesi olarak
değerlendiriyor. Proje ile 40 kilometrelik yeni bir sahil
yapılacak. (Yapı.Com.Tr)

İBB, 9 Hattı 11 Yıl Erteledi İstanbul Trafiğinde 410 Gün Sürecek
Metro İnşaatı!
İstanbul'da Mecidiyeköy Metro İstasyonu 3. Etap inşaat
çalışmaları nedeniyle inşaat alanı trafiğe kapatılacak. 5 Mart
Cumartesi günü saat 23.00'ten itibaren başlayarak 410 gün
sürmesi planlanan çalışmaların, İstanbul trafiğini olumsuz yönde
etkilemesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş-
Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışmaları
nedeniyle Mecidiyeköy'de, trafik akışı için yeni düzenleme yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mecidiyeköy metro
istasyonu 3. etap çalışmaları nedeniyle, inşaat alanı trafiğe
kapatılacak. Mecidiyeköy istasyonu batı konkors (giriş-çıkış)
yapısı imalat çalışmaları kapsamında, Şişli-Mecidiyeköy ve
Mecidiyeköy-Şişli istikametinde uygulanmak üzere Geçici Trafik
Sirkülasyon Projesi hazırlandı. Buna göre, Şişli-Mecidiyeköy
istikametinde, Büyükdere Caddesi'nin Aytekin Kotil Caddesi ile
Ortaklar Caddesi arasında kalan kesiminde 2. etapta yapılan
kısmi şerit daraltması kaldırılacak. Bu yöndeki taşıt trafiği 2
şeritten 3 şeride, yaya kaldırımı da 4 metreden 8 metreye
çıkarılacak. (Yapı.Com.Tr)

3 Milyar Liralık Tasarruf Sağlayacak
TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Ilıcalı, üçüncü
köprünün, birinci ve ikinci köprüye fazla yüklenilmesi sebebiyle
oluşan yıllık 3 milyar liralık zararı ortadan kaldıracağını
söyledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yılda en az 110
milyon aracın geçmesi bekleniyor. Ağustos ayında açılacak
ve trafiği büyük ölçüde rahatlatacak köprü sayesinde, birinci
ve ikinci köprüye fazla yüklenilmesi nedeniyle akaryakıt ve iş
gücü kaybından doğan yıllık 3 milyar liralık zararın ortadan
kalkacağı iddia edildi. (Yapı.Com.Tr)

Eski İstanbul’un kalbi tarihi yarımadadaki Kumkapı Balık Hali’yle
ilgili projenin ayrıntıları belli oldu. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nce hazırlanan Yenileme Uygulama Projesi’nde çok
çarpıcı bir ayrıntı yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
hazırladığı soruşturma raporuna yansıyan ifadeye göre,
“Kumkapı Balık Hali’nin olduğu alana ihtiyaca cevap verecek
yeni bir caminin yapılması” öneriliyor. Kumkapı Balık Hali’ne
ibadethane yapılması, alanı, AKP’nin alkole karşı başlattığı
‘kırmızı bölgeye’ sokacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın CHP’li
Fazıl Uğur Soylu’nun şikâyetiyle başlattığı bir soruşturma
Kumkapı Balık Hali’yle ilgili çarpıcı bilgileri ortaya koydu.
Bakanlık, Soylu’nun Kumkapı Balık Hali’yle ilgili mahkeme
kararını uygulamadıkları gerekçesiyle şikâyet ettiği İstanbul II
Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu üyeleri hakkında soruşturma izni vermedi. Bakanlığın
soruşturma raporunda 1. derece koruma bölgesinde yer alan
ve Avrasya Tüneli geçiş güzergâhı üzerinde olduğu gerekçesiyle
yıkılan Kumkapı Balık Hali’nin yapılaşma bilgileri yer aldı.
(Cumhuriyet) 

http://www.yapi.com.tr/haberler/dev-projede-imzalar-bugun_143415.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/491027/Kumkapi_ya_cami_geliyor.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/ilk-etabi-3-5-yil-sonra-tamam_143416.html
http://www.haberler.com/3-bogaz-koprusunde-son-tabliye-yerlestirildi-8229606-haberi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-trafiginde-410-gun-surecek-metro-insaati_143451.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/3-milyar-liralik-tasarruf-saglayacak_143543.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/metro-hatlari-tuzlayi-degerlendirdi_143405.html
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Küçükarmutlu’da “Kentsel Dönüşüm”
Yıkımı Başladı

İstanbul Küçükarmutlu’da kentsel dönüşüm için yıkım başladı.
Mahallede protesto gösterileri düzenlendi. Yıkım ekiplerine çok
sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de eşlik etti.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Küçükarmutlu’da kentsel dönüşüm
nedeniyle yıkımlar başladı. Mahalleye giden çok sayıda iş
makinesi mahalleli tarafından tepki ile karşılandı. (Yeşil Gazete)

Şişli Meslek Lisesi Yeniden Yapılacak

Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı, el konmuş mülklerinin
önemli bir bölümünü 2012 yılında geri aldı. Bunlar arasında yer
alan ve Şişli’de merkezî bir konumda bulunan, üzerinde Şişli
Endüstri Meslek Lisesi’nin de bulunduğu 59 bin dönümlük araziyle
ilgili tartışmalar ve hukuki süreç ise hâlâ devam ediyor. Vakıf,
arazinin kullanımı için bir inşaat firmasıyla anlaştı ve ardından,
arazinin üzerinde yapılaşma öngören, AVM ve rezidans
yapılmasına olanak sağlayan imar planı değişikliği yapıldı. Bunun
üzerine, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, imar planlarının
iptali için mahkemeye başvurdu. 2014’te yapılan imar planlarının
İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine
hazırlanan yeni imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylandı. Ancak değişiklikler yeniden mahkemeye
taşındı. (AGOS Gazetesi)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde 1.derece SİT alanı olan ve Antalya'nın önemli simgelerinden olan
falezler ile Bababurnu Deniz Feneri ticari yapılaşmaya açıldı. Bakanlık, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nın ticari yapılaşma
izinlerini reddettiği alanla ilgili resen imar planı değişikliğine gitti. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bakanlık kararının
yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Bakanlığın imar izni verdiği alanın SİT bölgesi olduğuna dikkat çeken Uysal, "Yapılacak
inşaatların SİT alanına vereceği tahribat sanılandan çok ama çok daha büyüktür, yıkıcıdır ve sonradan giderilmesi olanaksızdır"
dedi. (T24)

Kazlıçeşme Sahilinde 111 Bin
Metrekare Alanda İnşaat Başladı

Çevre Bakanlığı, Antalya'da 1.Derece SİT Alanı Olan Bababurnu'nu İmara Açtı

Emlak Konut GYO’nun yaklaşık 2 yıl önce ihale ettiği İstanbul
Kazlıçeşme arsasında 4 mahalle inşa ediliyor. Özak GYO,
Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında yapılacak
Büyükyalı projesinde inşaat başladı. 4 milyar 240 milyon lira
satış geliri beklenen proje, Emlak Konut tarihindeki en
yüksek hasılatlı ihale özelliği taşıyor. Emlak Konut GYO’nun 2
yıl önce ihale ettiği eski Tank Bakım Fabrikası olarak da
bilinen denize cepheli arsada inşaat çalışmaları başladı. 111
bin metrekarelik arsada Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve
Yenigün İnşaat ortaklığında konut, alışveriş sokağı, otel ve
sosyal birimler inşa edilecek. Ortaklık, proje hasılatı olarak
belirlediği 4 milyar 240 milyon liranın yüzde 37’lik kısmına
denk gelen 1 milyar 568 milyon 800 bin lirasını Emlak Konut
GYO’ya vermeyi taahhüt etmişti. Böylece bu arsa Emlak
Konut’un en yüksek hasılatlı ihalesi özelliğini
kazandı. (Hürriyet)

Tamamı özel sektör tarafından yapılması planlanan
Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesi iptal edildi. Çukurova
Bölgesel Havalimanı'nın Yap-İşlet-Devret modeli
kapsamındaki ihalesi iptal edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü
sayısında yer alan ilana göre havalimanı Devlet Hava
Meydanları (DHMİ) tarafından kuruluş öz kaynaklarından
karşılanmak üzere yapılacak. Dünya Gazetesi'nin haberine
göre, DHMİ, 14 Aralık 2015'te yayımladığı bir ilanla
Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi ihalesinin yeni ihale
tarihi daha sonra ilan edilmek üzere ileri bir tarihe ötelendiği
duyurmuştu. (Yapı.Com.Tr)

Havalimanı İhalesi İptal Oldu

http://www.hurriyet.com.tr/kazlicesme-sahilde-111-bin-metrekare-alanda-insaat-basladi-40065557
http://www.yapi.com.tr/haberler/havalimani-ihalesi-iptal-oldu_143600.html
http://t24.com.tr/haber/cevre-bakanligi-antalyada-1derece-sit-alani-olan-bababurnunu-imara-acti,331310
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/14551/sisli-meslek-lisesi-yeniden-yapilacak
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/02/kucukarmutluda-kentsel-donusum-yikimi-basladi/


Ataköy’de davalar birer birer Danıştay’dan dönüyor. Geçen ay
Danıştay Ataköy sahildeki TOKİ’ye ait arsaların satış ihalesinin
iptal etmişti. Şimdi de kıyı kenar çizgisi ile ilgili yerel mahkemenin
reddettiği davayı geri çevirdi. Kıyı kenar çizgisi davası 6 yıl sonra
yeniden görülecek. Mahkeme bilirkişi raporuna uyarsa sahildeki
inşaatlar yasaya aykırı duruma düşecek. (Radikal)

   Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Tekeli-Sisa'nın Danıştay Binası
Yıkıldı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yaptığı basın açıklamasına
göre, Tekeli-Sisa tarafından tasarlanan Danıştay Binası,
yürütmeyi durdurma kararına rağmen bugün yıkıldı. 1969-
1978 yıllarında inşa edilen Danıştay Binası'nın yıkılmasını
engellemek için Mimarlar Odası Ankara Şubesi uzun süredir
çaba sarf ediyordu. 3 yıl önce Eskişehir yolu üzerinde inşa
edilen yeni binaya taşınan Danıştay'ın Kızılay'daki eski
binasının kültür varlığı olarak tescil edilmesi için koruma
kuruluna başvuran ancak talep reddedilince konuyu yargıya
taşıyan mimarlar, yıkımın durdurulması için mahkemeden
yürütmeyi durdurma kararı çıkartmıştı. Ancak mahkeme
kararına rağmen bugün yapının yıkımı başladı. (Arkitera)

Ataköy Sahilde Yeni Bir Şok!

"Kanal İstanbul Güzergahı Birkaç Ay
İçinde Belirlenecek"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
Kanal İstanbul güzergahının henüz tam olarak belirlenmediğini
belirterek, "Kanal İstanbul’la ilgili 5 tane güzergah üzerinde
çalışılıyor, halen bitmiş değil. Birkaç ay içerisinde bitmiş olacak,
resmen ilan edeceğiz” diye konuştu. (Yapı.Com.Tr)

Bağdat Caddesi'ndeki inşaat furyası, bölgedeki geç modern
mimarlık örnekleri de tahrip etmeye devam ediyor. Daha
önce Zafer Akay'ın Ahmet Tayman binalarının dönüşümü
üzerine kaleme aldığı yazılardan öğrendiğimiz bu süreç,
şimdi mimar Ergün Ersöz'ün Feneryolu'nda Bağdat Caddesi
üzerindeki Burç Sitesi'ni etkiledi. 70'lerin sonu, 80'lerin
başında yapıldığı tahmin edilen Burç Sitesi, 10 katlı 3 konut
bloğu ve önünde bulunan yatay olarak konumlanmış ticaret
bloğundan meydana geliyor. (Arkitera) 

Ergün Ersöz'ün Burç Sitesi'nde
Yıkım Başladı

Restorasyondan Restoran Çıktı

Otele dönüşen Sirkeci’deki tarihi 4’üncü Vakıf Han’ın çatısını
delik deşik ederek, Boğaz manzaralı restoran ve bar açtılar.
Bugün 20 liralık banknotların arka yüzünde resmi yer alan
ünlü Mimar Kemalettin Bey’in başyapıtlarından biri olan
4’üncü Vakıf Han 1911-1926 yılları arasında inşa edildi. 1983
yılında tescilli kültür varlığı olarak kaydedilen bina 2000’li
yılların başında boşaltıldı ve adliyeye dönüştürülmesi
gündeme geldi. Ancak daha sonra kaderine terk edilen bina
2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 25 yıllığına
kiraya verildi. Tarihi han 15 aylık restorasyon çalışmasından
sonra 155 odalı beş yıldızlı otel olarak hizmete açıldı. (Sözcü)

Eski İstanbul’un kalbi tarihi yarımadadaki Kumkapı Balık Hali’yle
ilgili projenin ayrıntıları belli oldu. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nce hazırlanan Yenileme Uygulama Projesi’nde çok
çarpıcı bir ayrıntı yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
hazırladığı soruşturma raporuna yansıyan ifadeye göre,
“Kumkapı Balık Hali’nin olduğu alana ihtiyaca cevap verecek yeni
bir caminin yapılması” öneriliyor. Kumkapı Balık Hali’ne
ibadethane yapılması, alanı, AKP’nin alkole karşı başlattığı ‘kırmızı
bölgeye’sokacak. (Cumhuriyet)

Kumkapı'ya Cami Geliyor

Erdoğan: Yeni Bir Güneydoğu İnşa
Edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yılı bulmadan yeni bir
Güneydoğu inşa edilecektir. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.
Burdur'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu'da yapılması planlanan
kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, şunları söyledi: "Şu anda dolaşıyorlar, yer tespitleri
yapılıyor. Böylece de inşallah, gerekli cevap yeni düzenle
verilecek. Bir yılı bulmadan bir kısmı, bir yıl içinde diğerleri...
Yeni bir Güneydoğu inşa edilecektir. Hiç şüpheniz
olmasın." (Yapı.Com.Tr)

http://www.radikal.com.tr/turkiye/atakoy-sahilde-yeni-bir-sok-1522506/
http://www.arkitera.com/haber/26570/ergun-ersozun-burc-sitesinde-yikim-basladi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/491027/Kumkapi_ya_cami_geliyor.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/cumhurbaskani-erdogan-yeni-bir-guneydogu-insa-edilecek_143612.html
http://www.arkitera.com/haber/26571/tekeli-sisanin-danistay-binasi-yikildi
http://www.yapi.com.tr/haberler/kanal-istanbul-guzergahi-birkac-ay-icinde-belirlenecek_143473.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/restorasyondan-restoran-cikti-1124233
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Emek Sineması'nın Yerine Dikilen
Grand Pera AVM'ye Gitmemek için
11 Sebep

Emek Bizim Platformu, tarihi Emek Sineması yerine yapılan,
içinde alışveriş merkezleri ve Emek Sineması'nın kopyası
olarak hayata geçirilen bir sinemayı bulunduracak Grand
Pera'ya gitmemek için 11 gerekçe hazırladı. Metinde, sinema
endüstrisinin ihtiyacı olarak sunulan "donanımlı sinema
salonları"nın gişe filmlerine yönelik olduğu, belgesellerin veya
siyasi filmlerin artık burada gösterilemeyeceğinden
bahsedilirken Emek Sineması'nın yıkımının hukuki
yanlışlarından mimari projede görülen eksiklere kadar pek çok
madde sıralanıyor. Yapılan açıklama şöyle: "Grand Pera adı
verilen, Beyoğlu nostaljisi soslu alışveriş merkezi yakın bir
zamanda açılacak. Fakat istedikleri kadar reklam çalışması
yapsalar da şu gerçeği unutturamayacaklar: Grand Pera AVM,
Emek Sineması'nın yıkıntıları üzerinde yükseliyor. Şimdi
utanmadan bizleri bu AVM'ye ve tepesine kondurdukları Emek
Sineması taklidine çağırıyorlar. Gitmemek için sebebimiz çok!"
(Emek Bizim İnisiyatifii)

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin
Detayları

İstanbul Kültür Merkezi'nin detaylarının bulunduğu dosyada,
projenin içerisinde opera evi, konser salonu, tiyatro ve sinema
salonu olan bütünleşik bir yapı olarak tasarlandığı belirtiliyor.
Öncelikli amacının ise İstanbul'un sakinlerine ve ziyaretçilerine
kamusal alanla bütünleşmiş, birinci sınıf kültürel bir alan sağlamak
olduğu ifade ediliyor.
Proje dosyasındaki açıklama şöyle;
"Ziyaretçiler, projenin ikonik seyir terasında eşsiz deniz
manzarasına, Taksim meydanı ve Gezi Parkı'na bakabilecek.
Projeye meydandan doğrudan bir giriş bulunacak. Bunun için hafif
eğimli bir geçit yapılacak. Gittikçe yükselen bu geçit ziyaretçilere
park ve meydanın farklı bir manzarasını sunacak. Opera girişi ve
Taksim meydanı arasındaki orjinal ilişkinin korunduğu proje, bir
sergi alanıyla da bağlantılı olacak. Bu alan İstanbullular ve
uluslararası artistler için kamusal bir platform olarak tasarlandı.
Şehrin sakinlerine mevcut sokaklardan kendi iç avlusuna uzanan
bir cadde sunan projenin amfi tiyatrosu tüm gün boyunca halka
açık etkinliklere ev sahipliği yapacak."
Proje kapsamında tasarlanan alanlar şunlardan oluşuyor:
-Açıkhava performans mekanları
-Kamusal bahçe ve çim alanlar
-Kamusal seyir terası
-4 adet performans alanı
-Ana giriş ve kamusal iç avlular
-Park bağlantısı ve sanat galerisi (Hülya Çaylak - Yapı.Com.Tr)

1. Derecede SİT Alanında Bulunan
Bababurnu Deniz Feneri İnşaatı
Yeniden Başladı!
Bu çığlık Antalya falezlerinin çığlığıdır ve bu çığlığı duyan bütün
Antalyalıların harekete geçmesini ve yeniden başlayan katliamın
durdurulmasını istemektedir. Bababurnu Deniz fenerinde daha
önce mühürlenen inşaat yeniden başladı. Antalya’da 1’inci
derece doğal SİT alanı olan falez kıyı bandının denize uzandığı
Bababurnu Deniz Feneri’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
yaptığı planlara göre kafe-restoran olarak turizme açılması için
inşaat yapımına başlanmış, ancak, Muratpaşa Belediyesi
ekiplerince 18 Aralık 2015 tarihinde mühürlenmiştir. Falezlerin
üzerinde 1. derece doğal sit alanında yaşanan katliamın adeta
belgesi niteliğinde olan mühürlenme işleminin gerekçesi;
“falezlerin toprakla doldurulduğu, bodrum ve teras kat yapma
hakkı olmamasına rağmen bu yapıların inşasına başlandığını”
tutanaklarda belirtilmiştir. (Başlıcahaber.Com)

"7 İklim 7 Bölge Mimari Proje
Yarışması" Adana'da Hayata
Geçiriliyor

TOKİ'nin internet sitesindeki habere göre, Sarıçam konutları,
TOKİ'nin düzenlediği "7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe
Mimari Fikir Yarışması'nda" elde edilen sonuçlar
doğrultusunda, yöresel özelliklerin öne çıktığı bir yaklaşımla
şekillendirildi. Projede, sosyal ve kültürel özellikler, iklim, yerel
kent dokusu ve mimarinin referans alınıp tasarıma yansıtılması
amaçlandı. Bu nedenle, Adana kent dokusunda mekân
analizleri yapıldı ve tasarım kurgusunda sokak sistemi
oluşturularak, 3, 4 ve 5 katlı yapılara yer verildi. Yapı girişleri
sokaklar, arka mekânlar ise avlu bahçeler şeklinde
kurgulandı. Adana şehir merkezinin 18 kilometre
kuzeydoğusunda, Sarıçam ilçe sınırları içerisindeki proje
alanına otoyoldan ve Kozan yolundan erişim
sağlanabilecek. (Arkitera)

http://www.yapi.com.tr/haberler/yeni-ataturk-kultur-merkezinin-detaylari_143465.html
http://emeksinemasi.blogspot.com.tr/2016/03/emek-sinemasnn-yerine-dikilen-grand.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/02/1-derecede-sit-alaninda-bulunan-bababurnu-deniz-feneri-insaati-yeniden-basladi/
http://www.arkitera.com/haber/26495/7-iklim7-bolge-gelenekten-gelecege-mimari-fikir-yarismasi-adanada-hayata-geciriliyor


Tokat'ın Erbaa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi
Gazi Bulvarı üzerinde bulunan çam ağaçları 'Yeni Erbaa'
projesi kapsamında kesildi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı
Nurten Öcal Çamlıbel, bulvar üzerindeki ağaçların kesildiğini
belirterek, "1938/1942 depreminden sonra Erbaa büyük bir
deprem daha yaşadı. 2016'da yine büyük bir deprem, ağaç
katliamı yaşanıyor. Ve buna sessiz kalan efsunlanmış Erbaa
sana da yazıklar olsun. Yaşanmışlıklar hatırada kalır, silinmez,
yok edilmez. Tarihine yaşlısına sahip çıkmayan geleceğini
bilemez.” diye tepkisini dile getirdi. (CHA)

TBMM'ye sunulan son iklim raporunda, Türkiye'nin yakın
gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağış açısından belirsiz
bir iklim yapısına sahip olacağına dikkat çekilerek konunun
acilen tartışmaya açılması önerildi.Küresel İklim Derneği,
Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği ile Yasama Derneği,
Meclis için ortak çalışmayla “İklim Değişikliği Politikasının
Geliştirilmesi için Türkiye’de Parlamentonun Rolünün
Güçlendirilmesi Projesi” hazırladı. (Yapı.Com.Tr)

'Yeni Erbaa' Projesi İçin Çam
Ağaçlarını Kestiler

  Doğal Kaynaklar ve Çevre

Türkiye İçin Acil Uyarı

Antalya'daki Mermer Ocakları
Uzayı Bile 'Kirletti'

Antalya Bakırtepe’de dünyada uzay gözlemlerinin en iyi
yapılabildiği ender alanlardan biri olarak kabul edilen TÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi’nin (TUG), etrafındaki 4 mermer ocağının
oluşturduğu toz kirliliği ve teleskoplara verdiği zarar,
astronomların gözlemleri sırasında ‘time-lapse: zaman sapmalı’
görüntülerle kanıtlandı. TUG’un en büyük teleskopu 1.5 metre
çaplı RTT150’de (Russian Turkish Telescope) yapılan analiz
sonuçlarında, teleskop kubbesindeki tozların yüzde 99’unun,
mermer ocaklarının oluşturduğu tozlar olduğu belirlenmişti.
Bilimsel çalışmaların yürütüldüğü TUG’un etrafındaki mermer
ocaklarından yayılan toz bulutları, Erciyes Üniversitesi Astronomi
ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Aziz Kayıhan’ın 18’inci Ulusal
Gökyüzü Gözlem Şenliği sırasında çektiği ‘time-lapse’
görüntülerle belgelendi. Saklıkent’te astronomların gözlem
yaparken, kuzey ufkunun 01.41- 02.41 saatleri aralığındaki
görüntülerinde gece boyu mermer ocağından açığa çıkan tozlar
ve çevreye yayılan ışık kirliliği görülebiliyor. (Evrensel)

Ergene Irmağı’na karışan ağır metal atıkları önce havzaya sonra
tüm ülkeye ölüm saçıyor. Dalgıçların bile giremediği Ergene
Irmağı’nın geçtiği havzada ise ayçiçeğinin yüzde 63’ü, pirincin
yüzde 44’ü yetişiyor. Araştırmacılar, bu zehirlerle yetiştirilen
bitkilerin kademe kademe insanlara ulaşarak kanser, inme,
karaciğer, böbrek, kalp yetmezliği gibi çok ciddi hastalıklarda
artışa neden olduğunu ifade ediyor. Kırklareli’nin Kaynarca
Beldesi’nden doğan Ergene Nehri, burada halkın içme suyu
ihtiyacını karşılıyor. 264 kilometrelik nehir, 20 kilometre sonra
kirlenmeye başlıyor. Çerkezköy’de kararan nehirden Çorlu’da
kötü kokular yükseliyor. Fabrika atıkları nedeniyle
Lüleburgaz’dan sonra zehir akan nehir, taşkınlarla bereketli
toprakları zehirliyor. Kaynağından 150 kilometre sonra,
Uzunköprü’de kirlilik had safhaya ulaşıyor. (Kuzey Ormanları)

Türkiye’nin Ayçiçek ve Pirinç
Deposu Olan Havzanın Ortasından
Zehir Akıyor

İklim Değişikliği Sandığımızdan Hızlı:
2 Dereceyi Aşmaya 14 Yıl Kaldı!

İklim değişikliğinde kritik eşik beklediğimizden daha hızlı
aşılabilir. Avustralya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre
küresel enerji tüketimi bugünkü hızında artmaya devam
ederse, 1,5 derecelik ısınma sınırı 2020’de, 2 derecelik ısınma
sınırı ise 2030’da aşılabilir. Avustralya’da bulunan
Queensland ve Griffith Üniversitesi’nden araştırmacıların
geliştirdikleri küresel enerji takip sistemiyle yaptıkları hesaplar,
mevcut ortalama ekonomik büyüme, nüfus artışı ve enerji
talebindeki artışını geleceğe yansıtıyor. Buna göre mevcut
artan enerji kullanımına dayalı sistem aynen sürerse 195
ülkenin Paris Antlaşması’yla küresel ısınmanın “çok altında”
durdurulması gereken sınır olarak anlaştığı 2 derece sınırının
aşılmasına sadece 14 yıl kaldı. Bilindiği gibi Paris’te ülkeler
küresel ısınmayı 2 derecenin çok altında durdurma
konusunda anlaşmışlardı. Antlaşma Pasifik’teki bazı ada
devletlerinin sular altında kalmasına neden olacak 1,5
derecelik ısınmayı da “mümkün olursa” geçmemeyi
öngörüyordu. Yeni araştırmaya göre mevcut durumda bu
sınırın aşılmasına 4 yıl kalmış olabilir. (Yeşil Gazete)

ASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden iklim bilimci
Ben Cook önderliğindeki araştırma ekibi, Doğu Akdeniz’in iklim
koşullarını ve suyun azalışını anlamak için bölgenin kuraklık
geçmişini gösteren modeller oluşturdu. Elde edilen veriler, bilim
insanlarına Akdeniz kuraklığı oluşumunda doğal varyasyonun
etkileri ile insan kaynaklı küresel ısınma arasındaki farklılıkları
gösterdi. Araştırma, NASA’nın hâlihazırda geçmiş ve gelecek
için iklim simülasyonları geliştiren bilgisayar modellerine de
bilgi sağladı. 900 yıllık veriler ve dökümanlar incelendi. (Gaia
Dergi)

Dokuz Asrın En Büyük Kuraklığı

Tahıl ambarı Karapınar Şimdilik
Kurtuldu!

Danıştay 14. Dairesi, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Karapınar
havzasında kurulması planlanan  Karaman-Akçaşehir kömür
ocağı projesi için verilen 'ÇED olumlu' kararını iptal eden
Konya 1. İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. (Radikal)

http://www.radikal.com.tr/cevre/tahil-ambari-karapinar-simdilik-kurtuldu-1520711/
https://www.cihan.com.tr/tr/tokat-erbaa-cam-agaci-gece-yarisi-cam-agac-cumhuriyet-nurten-ocal-camlibel-huseyin-yildirim-arac-2022990.htm
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Şişli’deki Ayazağa’da 13 yıl önce ‘İstanbul’un Eyfel Kulesi’ni
yapıyoruz’ tanıtımıyla başlatılıp imara aykırılık iddiasıyla
mahkemeden iki, İstanbul siluetini deldiği iddiasıyla İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nden beş kez dönen
Hattatlar’a ait ‘Diamond of İstanbul’ projesinin önü yeni
ÇED’le açılıyor. Hattat grubundan Hema Endüstri’nin 2003’te,
Ayazağa’da yapımına başladığı ‘Diamond Of İstanbul’ projesi
son olarak imara aykırılıklar yüzünden mahkemece
durdurulunca, 2009’da yarım kalmıştı. Ancak şirket projeyi
revize edip 28 Aralık 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
ÇED için başvurdu. Ocak 2016’da ÇED izni
çıktı. (Diken.Com.Tr)

Hattat’ın Yargıdan İki, Belediyeden
Beş Kez Dönen Kulesi ÇED’le
Bitirilmek İsteniyor

  Doğal Kaynaklar ve Çevre

Antik Kentte Jeotermal Sondajı
Aydın’ın felaketi olan jeotermal santrallar kentin dört bir tarafında
yükselmeye devam ediyor. Son olarak Magnesia Antik Kenti
yakınlarında arkeolojik sit alanında sondaj çalışma yürütülmesi
tepkilere neden oldu. Arkeolojik sitler koruma ve kullanma
koşulları yönetmeliğinin birinci derece arkeolojik sit alanları
maddesine göre sit alanlarında tarımsal faaliyetler yasak, ağaç
dikmek yasak alana taş, kum dökmek yasak. Birgün
Gazetesi'nden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, köylüler
için bu yasaklar söz konusu olurken jeotermal santral inşa eden
şirketler bu kuralı tanımıyor. Magnesia Antik Kenti yakınında
açılan jeotermal sondaj kuyusu bunun son örneği oldu. Magnesia
Antik Kenti, Aydın ili Germencik ilçesi Tekin Köyü sınırları içinde
Oraklar-Söke Karayolu üzerinde Gümüşçayı yanında yer alan
tescilli birinci derece arkeolojik sit alanı. (Yapı.Com.Tr)

AKP hükümeti Artvin’deki Cerattepe olayı soğumadan
Karadeniz’de yeni maden sahaları açmak için harekete geçti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğu
Karadeniz’deki 6 şehirde 1.012 yerde maden aranacağını
açıkladı. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in soru
önergesini yanıtlayan Bakan Albayrak, 7 Ocak 2016 tarihi
itibarıyla Artvin, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve
Trabzon’da 303 şirkete 1012 maden arama ruhsatı, muhtelif
kurum ve kuruluşlar adına da 175 hammadde üretim tesisi
olmak üzere toplam 1187 adet ruhsat verildiğini açıkladı.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Albayrak ayrıca, 13
adet jeotermal ruhsatı verildiğini de belirtti. (Yapı.Com.Tr)

Fırtına Vadisi’nde Tehlike Esiyor!

Biga’da Mahkeme Yürütmeyi
Durdurmadı
Çanakkale’nin Biga İlçesi Karabiga Beldesi’nde Cengiz
Holdinge bağlı ve inşaatı süren Cenal Termik Santrali
hakkında açılan ÇED Olumlu Kararı’nın iptali ve yürütmesinin
durdurulması davasında, ‘kopyala-yapıştır’ bilirkişi raporunu
teslim alan mahkeme, yürütmeyi durdurma istemini reddetti.
Birgün'den Doğu Eroğlu'nun haberine göre, önceki gün
TMMOB’ye bağlı meslek odaları ve Çanakkaleli yaşam hakkı
savunucusu kurumlar, 4 farklı termik santralin iptal davalarında
hazırlanan bilirkişi raporlarının bir örnek olduğu ve santral
isimleri ve haritalar değiştirilerek tek bir metinden üretildiği
iddiasıyla bilirkişi heyetindeki isimler hakkında suç
duyurusunda bulunmuştu. Daha önce Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararları iki defa
mahkemelerce iptal edilen Cenal Termik Santralinin, Priapos
Antik Kenti bitişiğindeki inşaatı sürüyor. (Yapı.Com.Tr)

İzmir'in Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Sahili'ndeki resmi
kayıtlarda koruma alanı ve A tipi mesire alanı olarak görünen
Klaros Koyu, şantiye alanına döndü. İş makineleriyle çalışılan
koyda denize dolgu yapılırken, karada da bir tesis temeli
atılması dikkati çekti. AKP'li Menderes Belediyesi yetkilileri,
kendilerine başvuru yapıldığını ve ruhsatlandırma çalışmalarının
sürdüğünü belirtirtti. (Cumhuriyet)

Cennet Koy Şantiyeye Döndü

Karadeniz'de 303 Şirkete Maden
Arama Ruhsatı Verildi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi’nde ıslah
çalışmaları, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) taşeron firması Çapa
İnşaat tarafından Ocak ayında Şenyuva Köyü’nde ağaç
kesimleriyle başladı.Yöre halkının ağaç kesimlerine karşı
kurumlara yaptığı başvurular yanıtsız kalırken süreç hızla köy
merkezine doğru ilerliyor. Yapılan usulsüz çalışmalarda, DSİ
tarafından belirlenen taşkın yatağı, projeye yansıtılmayarak
rant üretiliyor. ÇED’e aykırı bir şekilde keyfi uygulamalarla
yürütülen ıslah çalışmaları, Fırtına deresi’nde akışının
hızlanmasına, tali suların tahliyesine sebep olacak. (BirGün)

Klaros’ta Doğa Katliamı
İzmir Menderes’e bağlı Özdere Beldesi Ahmetler Köyü
yakınlarındaki Klaros koyunda  tam bir doğa katliamı yaşanıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait olan koy
29 yıllığına özel bir şirkete kiralanınca katliama da davetiye
çıkarıldı. Koyu kiralayan şirket, Klaros’un doğal bitki örtüsünü
tıraşlıyor, birçok yerini de  iş makineleri ile kazıyıp beton
döküyor. Koyun girişini kapatan demir kapıdaki bekçi
çalışmaların üç aydır devam ettiğini söylerken, kendisini koyu
kiralayan özel şirketin müdürü olarak tanıtan kişi ise
yapılanların doğaya zarar vermediğini savundu. (Evrensel.net)
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‘Hayır’ Demeyi Öğrenmezsek Dünya
Ormanları Yok Olacak

Endişe verici yeni bir çalışma dünya ormanlarının sadece hızlı
şekilde yok olmadığını aynı zamanda ‘ormanın çekirdeği’ denilen
bozunma açısından kritik ve kırılgan bir vahşi yaşam alanı ve
ekolojik sürecin sahibi olan uzak iç bölgelerin daha hızlı yok
olduğunu gösteriyor. Bu çekirdek orman alanları bir tsunamiye
benzeyen yeni yollar, barajlar, güç hatları, boru hatları ve diğer yapı
işleri nedeniyle yok oluyor. Bunlar dünyanın son vahşi yaşam
alanlarını da parçalıyor ve bu alanları ormansızlaşmaya,
parçalanmaya, kaçak avlanmaya ve diğer tahrip edici aktivitelere
açık hale getiriyor. En kırılgan bölgeler ise tropik bölge ormanları.
Bu ormanlar gezegenimizin biyolojik olarak en zengin ve çevre
açısından önemli yaşam alanlarını içinde barındırıyor. Dünya
ormanlarının çöküşü biz çevresel anlamda yıkıcı olan projelere “dur”
demeye başlamadıkça durmayacak.
(Bill Laurance/The Conversation, Çeviri: Emel Türker/KOS Medya)

Efemçukuru’da Yine Bilirkişi Keşfi
Var
İzmir’e 20 kilometre uzaklıktaki, kente su sağlayan barajlar
havzasında bulunan Efemçukuru altın madenine karşı
İzmirlilerin ve meslek örgütlerinin hukuksal mücadelesi devam
ediyor. Aralarında EGEÇEP, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye
Barolar Birliği ve TMMOB’ye bağlı çeşitli odaların bulunduğu
kurumlar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
Efemçukuru altın madenine 17.11.2015 tarihinde verilen ÇED
olumlu kararına karşı açılan davada mahkeme heyeti ara karar
verdi. Yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davada İzmir 6.
İdare Mahkemesi “Uyuşmazlığın çözümünün teknik inceleme
gerektirdiği” gerekçesiyle madende keşif ve bilirkişi incelemesi
yapılmasına, yürütmeyi durdurma kararının bu incelemeden
sonra değerlendirilmesine karar verdi. Mahkemenin bu
kararına karşı azınlık oyu kullanan hakim Dursun Özdemir ise
yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için dosyada yeterli bilgi
ve belgenin olduğunu belirterek, bilirkişi raporunun dosyaya
sunulması ve itiraz süresinin geçmesinden sonra karar
verilmesi kararına katılmadığı şerhini düştü. (Evrensel)

Birden Fazla Evi Olanlar Her Durumda
Vergi Ödeyecek

Hükümet, 2016 Bütçe Tasarısı’nın ardından uzun zamandan
beri beklemede olan Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nı
gündeme taşıma kararı aldı. 2013’de TBMM’ye sevk edilen,
kadük olduktan sonra yenilenen, yeni Gelir Vergisi Kanunu için
start veriliyor. Tasarının alt komisyona gönderileceği, Maliye
Bakanlığı’nın önergeleriyle güncel taleplere göre yenileneceği
bildirildi. Yeni düzenleme birden fazla evi olanların evlerini
sattıklarında her türlü vergi ödemesi şartını getirecek. TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu 2013’den beri beklemede olan Gelir
Vergisi Kanun Tasarısı’nı gündemine alacak. Geçici
maddeleriyle birlikte 95 maddeye ulaşan tasarı, üzerinde bazı
revizyonlar yapılmak üzere alt komisyona sevk edilecek.
TBMM’de temel yasa olarak bölümler halinde görüşülecek olan
tasarıyla ilgili çok sayıda önerge hazırlandığı
belirtiliyor. (Hürriyet)

Her yıl 1-7 Mart haftası “Deprem haftası” olarak kabul ediliyor.
Türkiye topraklarının yüzde 92'sinin deprem kuşağında
bulunduğunu ve nüfusunun da yüzde 95'inin deprem
kuşağında yaşadığını düşünürsek, kentsel dönüşümün ne
kadar önemli olduğu bir kez dha ortaya çıkıyor. 1999 Marmara
Depremi sonrası depreme karşı dayanıklı, sağlıklı şehirler ve
sağlıklı gelecek için 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Yapıların
Yenilenmesi” hakkında çıkarılan kanunla 2012 yılında
başlayan kentsel dönüşüm, inşaat sektörüne de hız
kazandırdı. Kurulduğu günden bu yana kentsel dönüşüm,
enerji verimliliği, iş güvenliği gibi konulara ağırlık veren
AYİDER (Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği)’in
Başkanı Melih Tavukçuoğlu, İstanbulluların yüzde 90’ının riskli
binalarda oturduğunun altını çiziyor. “2014 yılında yaklaşık
120 bin yeni riskli birim sayısı tespit edilmiş olup toplam riskli
birim sayısı 566.629’a yükselmiştir. Bu binaların sadece
12.500 adedi yıkılmıştır.” diyen Melih Tavukçuoğlu, kentsel
dönüşümün 20 yıl daha süreceğini ve inşaat sektörüne
maliyetinin 900 Milyar TL olduğunu belirtiyor. (Yapı.Com.Tr)

   Emlak Piyasası Haberleri

  Doğal Kaynaklar ve Çevre

1 Milyon 500 Bin Kişi Riskli Binada
Oturuyor
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Mimarlık ve kent gündeminde her faaliyeti tartışmalara sebep
olan TOKİ, yarışmayla yapmaya devam ediyor. 2009'da
açılan ilk yarışma İstanbul Kayabaşı Bölgesi İçin Konut
Tasarımı Mimari Fikir Yarışması ve 2014'te açılan ikinci
yarışma 7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe Ulusal Mimari
Proje Yarışması hem teknik hem de etik anlamda büyük
tartışmalar doğurmuştu. Her iki yarışmada da ödül alan
projeleri hayata geçiren TOKİ, 2016'nın ikinci yarısında da bir
yarışma hazırlığında olduğunu duyurdu. (Arkitera)

Faizler Yükseldi, Kredili Satış Düştü
Ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle
kendini güvene almak isteyen yurttaşlar yeni alanlara
yatırım yapmaktan çekiniyor. Son yıllarda en fazla yatırım
yapılan alanlardan konutta da kredi faiz oranlarının yüksek
olması nedeniyle satışlar düşüyor. Cumhuriyet'ten Şehriban
Kıraç'ın haberine göre, Türkiye genelinde konut satışları
2016 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9
oranında azalarak 84 bin 556 oldu. Ülke genelinde ipotekli
konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.9
azalarak 26 bin 584 oldu. Toplam konut satışları içinde
ipotekli satışların payı yüzde 31.4 oldu. İpotekli satışlarda
İstanbul 5 bin 685 konut satışı ve yüzde 21.4 pay ile ilk sırayı
aldı. Gayrimenkul ipoteği alanında kurumsal hizmet veren
FU Gayrimenkul’ün Genel Müdürü Ertuğrul Bul, bu yıl 1
milyon ipoteğe ulaştıklarını, şirket olarak bankaların kredili
ipotekli konut satışı işlerini yürüttüklerini
söyledi. (Yapı.Com.Tr)

"Bu Arsa Fiyatlarıyla Ucuz Konut
Mümkün Değil"

İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaş için konut üretilemiyor.
Şehrin merkezi bir yana gelişim çeperleri denilen bölgelerde
dahi ev fiyatları milyonları buldu. ‘Dar gelirli nereden ev alabilir’
sorusuna kimse yanıt veremiyor. Üretim ve stokun metrekaresi
5 bin liradan fazla lüks segmente biriktiğine dikkat çeken
müteahhitler ‘Bu sorunu özel sektör çözemez” diyor. Vatandaş
barınma ihtiyacı için çözüm beklerken müteahhit de satış
sorunu yaşıyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri konut talebinin
yüzde70-80’inin dar ve orta gelirli vatandaştan geldiğini, ancak
bu segmente üretim yapamadıklarını belirtiyor. (Yapı.Com.Tr)

TOKİ Bu Yıl da Yarışma Açmaya
Hazırlanıyor

Gayrimenkul Piyasasına 3 Köklü
Değişiklik!

Edinilmesinden 5 yıl sonra satılan gayrimenkullere sıfır vergi
uygulaması kaldırılıyor, kentsel rant vergisi geliyor. Kentsel
dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan
sağlayacak şekilde gayrimenkul sertifikası modeli
geliştirilecek.Türkiye’yi uzun süre meşgul eden uygulaması
ertelenen kentsel rantların vergilendirilmesi ve gayrimenkul
satışlarının istisna tutarlarının düşürülmesine yönelik
düzenlemeler tekrar tartışmaya açıldı. Maliye Bakanı Naci
Ağbal’ın Ekonomi Muhabirleri Derneği ile yaptığı sohbet
toplantısında, kentsel rantların vergilendirilmesiyle ilgili
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bir çalışmanın
yürütüldüğünü açıklaması, gündemde olan Gelir Vergisi
Kanun Tasarısı’na bu yönde bir ekleme olabileceği izlenimi
yarattı. (Dünya Gazetesi)

   Emlak Piyasası Haberleri

Ev Alacaklar Dikkat!

Maliye, konut kredisiyle yapılan satışları sıkı takibe aldı. Kredi
tutarları ve ekspertiz raporlarında belirlenen değerlerle tapu
harcına esas tutarlarda uyumsuzluk varsa ağır cezalar
kesilmeye başlandı.Konut sektörü Maliye’nin sıkı takibinde.
Vergi Denetim Kurulu (VDK) birkaç yıldır devam eden konut
kredili gayrimenkul sektörüne yönelik denetim çalışmalarını
2015 yılı itibariyle tamamladı. VDK, konut kredili gayrimenkul
satışına yönelik banka konut kredisi ve tapu bilgilerinden
hareket ederek, satılan konutların gerçek değerini tespit etmek
için çalışma yaptı. Belirlenen eşik üzerinde gayrimenkul satışı
olduğu halde beyanname vermeyen, beyannamelerinde
konutların kredi tutarları ve ekspertiz raporlarında belirlenen
değerlerle tapu harcına esas tutarlarda bariz uyumsuzluk
olduğu belirlenen 1.036 mükellefi incelendi. Bu kapsamda 984
milyon lira matrah farkı bulundu, 54 milyon lira vergi farkı tespit
edildi ve 129.3 milyon lira ceza kesildi. (Yapı.Com.Tr)
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Büyük kentlerde ve özellikle İstanbul’da artık şehrin dış
bölgelerinde bile konut fiyatları milyonları buldu. Konut talebinin
yüzde 70-80’i dar ve orta gelirli vatandaştan geliyor. Ancak
müteahhitler ‘Bu arsa fiyatlarıyla ucuz ev mümkün değil” diyor.
(Emlak News)

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu,
imar değişikliği nedeniyle değeri artan arsalar üzerinden
alınması düşünülen rant vergisinin muhatabının arsa
sahipleri olduğunu belirterek, "Arsa sahibinden bir rant
vergisi alınıyorsa o, fiyatlara aynen yansır"
dedi. (Yapı.Com.Tr)

Kira Vergisi 4 Milyar Lirayı Buldu

2015 yılında ev ve mülk sahiplerinin kira gelirleri 27 milyar
lirayı aşarken, bunun 4 milyar lirası vergi olarak ödendi. Gelir
İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2015
yılında 1 milyon 383 bin 925 mükellef kira geliri (Gayrimenkul
sermaye iradı - GMSI·) elde ettiğine dair beyanname verdi.
Bu mükelleflerden 144 bin 425'i ilk defa GMSI· beyannamesi
verirken, söz konusu mülk sahipleri geçen yıl ilk defa
gayrimenkulünü kiraya verenler arasına katılmış oldu.
(Yapı.Com.Tr)

"Konut Fiyatlarını Uçurabilir"

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2017 tarihinden
yürürlüğe girmesiyle belediyeler bu imar yönetmeliğini
kullanacak. Yönetmelikte, bu tarihten sonra yapılacak tüm
binalarda asansörün en az 10 kişilik olması şart koşuldu.
(DHA)

"Rant Vergisi Konut Fiyatlarını
Yükseltir"

Dünyada Konut Fiyatları En Fazla
Türkiye'de Arttı

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği TDUB Başkanı Bekir
Yener Yıldırım, 2016 yılında tamamlanması planlanan
Üsküdar-Sancaktepe Metrosu ile Marmaray, Anadolu Geçit
Projesi, Metrobüs bağlantılarının sağlanacak olmasının
Sancaktepe'de gayrimenkul fiyatlarında hareketliliğe neden
olduğunu belirtiyor. Yıldırım, Üsküdar-Sancaktepe
Metrosu’nun yapımıyla bölgede markalı ve markasız konut
projelerinin artacağını, söz konusu gelişmenin gayrimenkulde
fiyatların hızlı bir artışa yol açacağını
kaydediyor. (Yapı.Com.Tr)

   Emlak Piyasası Haberleri

İngiltere merkezli Küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank'in
raporuna göre 2015'te dünyada konut fiyatlarının en fazla
arttığı ülke Türkiye oldu. İngiltere merkezli Küresel
gayrimenkul şirketi Knight Frank'in raporuna göre 2015'te
dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke Türkiye
oldu."Batı ile Doğu'yu birleştiren ve güçlü bir nüfus artışına
sahip olan Türkiye'nin, Orta Doğulu yatırımcılar tarafından
giderek daha fazla, bir sığınılacak liman olarak görüldüğünü"
belirtti. Knight Frank'in yayımladığı 'Küresel Konut Fiyatları
Endeksi' 55 ülkeyi kapsıyor. Rapora göre küresel çapta
konut fiyatları geçen yıl yüzde 3 oranında arttı. Bu oran,
2014'te yüzde 2.3'tü. (Yapı.Com.Tr)

Asansörler En Az 10 Kişilik Olacak

Müteahhit ve Kamu ‘Dar Gelirliye Ev
Formülü’ Arıyor

İstanbul, Londra ile Paris’in
Arasına Girdi
 İstanbul Ticaret Odası (İTO) da, Cannes’da İstanbul’un mega
projelerini tanıtıyor. Daha çok kurumsal yatırımcıların ilgi
gösterdiği MIPIM’e bu yıl 21 bin gayrimenkul profesyonelinin
katılımı bekleniyor. Geçen yıl 300 metrekarelik bir alanda
İstanbul’u temsil eden İTO, MIPIM’de kurduğu İstanbul
Gayrimenkul Tanıtım Çadırı’nın büyüklüğünü bu yıl geçen yıla
göre iki misli artırarak 685 metrekareye yükseltti. İTO, İstanbul
Gayrimenkul Tanıtım Çadırı’nı fuarın en prestijli noktası olarak
kabul edilen konuma; fuarın sahil şeridindeki Paris ile Londra
çadırlarının ortasına kurdu. (Hürriyet)

Kira Beyannamesinde Sınır 3.600
Lira

2015’te 10 bin TL kira geliri elde eden bir mükellefin vergiden
düşebileceği bu tip harcamalar toplamı 2 bin TL olacak. Kiraya
verilen evin birden fazla hissedarı varsa, ortaklardan her biri
kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek. Kira
gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin
vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi
tarafından cezalı tarhiyat yapılacak. (Yapı.Com.Tr)

http://www.dha.com.tr/asansorler-en-az-10-kisilik-olacak_1155672.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/kira-vergisi-4-milyar-lirayi-buldu-_143607.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/konut-fiyatlarini-ucurabilir_143547.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/dunyada-konut-fiyatlari-en-fazla-turkiyede-artti_143578.html
http://www.emlaknews.com.tr/muteahhit-ve-kamu-%E2%80%98dar-gelirliye-ev-formulu-ariyor--11701
http://www.yapi.com.tr/haberler/rant-vergisi-konut-fiyatlarini-yukseltir_143611.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-londra-ile-parisin-arasina-girdi_143642.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/kira-beyannamesinde-sinir-3-600-lira_143488.html


Çankaya Belediyesi, sahibi olduğu Maltepe Park AVM’yi satışa
çıkardı. 12 dönüm arazi üzerine kurulu AVM’yi satın almak
isteyenler 91 milyon liralık bedelin yanı sıra yüzde 18’lik KDV’yi
de gözden çıkarması gerekecek. Kapalı zarf usulü yapılacak
ihale 29 Mart günü yapılacak. (Yapı.Com.Tr)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İnönü Parkı'nda ağaç katliamı
yaptı. İnönü Parkı'nın Çevreyol'a cephe bölümünde bulunan
yüzlerce ağaç, Başkan Mustafa Çelik'in yetkilendirdiği belediye
personelince, kepçe, dozer ve ağaç kesme makineleriyle yerle
bir edildi. (Kayseri Yerel Haber)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bu
Kez de Ağaç Katliamı Yaptı

Ankara'da Belediyeden Satılık AVM

   Yerel Yönetimler

Keçiören Göçmen Merkezi İlk
Çalıştayını Yaptı
Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı ve Keçiören Sosyal
Yardım ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde kurulan Keçiören Göçmen
Merkezi, ilk çalıştayını gerçekleştirdi. Keçiören Belediyesinden
yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören'de yaşayan yabancı
uyrukluların sağlık, eğitim, sosyal yardım, sosyal hizmet ve
istihdam gibi çeşitli kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve
sığınmacılara danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulan
Göçmen Merkezi, yaşanan sorunları belirlemek üzere çalıştay
gerçekleştirdi. (Hürriyet Yerel Haber)

Büyükşehir Belediyesi'nden
"Ankara Kuzusu Projesi"
Kırsal alanda yetiştirilen ürünlerin markalaşması ve pazarda
değerlenmesi için çalışmalarına devam eden Ankara
Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl başlattığı "Ankara Oğlağı
Projesi"nin ardından, bu yıl da "Ankara Kuzusu Projesi"ni
hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı
açıklamaya göre, Ankara’da tarımsal alanda marka potansiyeli
taşıyan ürünlerin tespitini yapan Kırsal Hizmetler ve Jeotermal
Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, bu ürünlerin markalaşması,
ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlenmesi için kırsal
alanda örgütlü kooperatif ve üretici birlikleriyle aktif çalışmalar
yürütecek. (Hürriyet Yerel Haber)

 “Çankaya’nın Filizleri”ne Destek
Büyüyor

Çankaya Belediyesi’nin, Ankara’da eğitim gören ihtiyaç sahibi
üniversite öğrencileriyle apartman, site, alışveriş merkezi ve
işyeri gibi mekanların sakinleri arasında dayanışma köprüsü
kuran projesi “Çankaya’nın Filizleri” vatandaşlardan büyük
destek görüyor. Çankaya Belediyesi tarafından, projeye destek
veren bina ve mekanların girişlerine üniversite öğrencisi
okuttuklarına dair bilgi veren plaket ise ilk olarak Yıldızevler
Mahallesi Doğa Sitesi Zambak Apartmanı ve Barbaros
Mahallesi Esatlılar Derneği girişlerine çakıldı. Hacettepe ve
ODTÜ’den birer öğrenci okutacak olan Zambak Apartmanı ile
Esatlılar Derneği’nin plaket törenlerine Çankaya Belediye
Başkanı Alper Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk
Dereli, Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Kadir Yıldırım, Meclis
Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. (Çankaya Belediyesi
Web Sitesi)

''Engelli Tespiti'' Projesi

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi, ilçe sınırları içinde görev
yapan muhtarlara “Engelli Tespiti” projesini tanıttı. Yenimahalle
Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye
bünyesindeki Engelliler Biriminin hazırladığı ''Engelli Tespiti''
projesinin tanıtımı için belediyenin İlkadım Salonu’nda toplantı
düzenlendi. Toplantıya Yenimahalle Belediyesi yetkilileri ile ilçe
sınırları içinde hizmet veren muhtarlar katıldı. Toplantıda proje
hakkında muhtarlara bilgi veren belediye yetkilileri, muhtarlar
vasıtasıyla ilçedeki tüm engellilere ulaşmayı hedeflediklerini,
belediye çalışmalarına engellilerle birlikte yön vereceklerini belirtti.
(Hürriyet Yerel Haber)

"1071 Kadın Girişimci Projesi"
Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Keçiören Şubesi
bünyesinde hayata geçirilen "1071 Kadın Girişimci Projesi"
kapsamında 64'üncü işyeri açıldı. Proje kapsamında Yayla
Mahallesi'nde faaliyete geçen terzi atölyesinin açılışı, Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak ve TOGEM Keçiören Şube Başkanı
Ayten Aydın tarafından gerçekleştirildi. "1071 Kadın Girişimci
Projesi" sayesinde kendi iş yerinin patronu olan kadın sayısı 64'e
ulaştı. Keçiören Belediyesi, Keçiören TOGEM ve KOSGEB'in
destek verdiği 1071 projesi ülke ekonomisine katkıda bulunmaya
devam ediyor. Proje kapsamında girişimcilik eğitimi alan
kadınlardan Hanife Yıldırım terzi dükkanı açarak kadın patronlar
arasındaki yerini aldı. (Keçiören Belediyesi Web Sitesi)

"Artvin’de Gelecek Nesiller İçin
Direniliyor"

Beylikdüzü Belediyesi Kültür Merkezinde Cerattepe’de altın
madenciliği ve çevresel etkileri konulu panel gerçekleştirdi.
Panelle Yer altı Maden-İş Sendikası eski başkanı Çetin Uygur,
Avukat Yegane Güley ve Cerattepe direnişçilerinden Vasif Can
Yıldırım panelist olarak katıldı. Panelin moderetörlüğünü
TMMOB İstanbul eski şube başkanı Tevfik Peker
gerçekleştirdi. Makine Mühendisleri Odası Beylikdüzü
Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen panelde ilk sözü alan
Avukat Yegane Güley, ÇED raporları hazırlanmadan, yargı
süreci devam ederken Cerattepe’da çalışma yapıldığını, söz
konusu hukuksuzluğu, Esenyurt’ta, Bakırköy sahildeki
plazalarda, Sulukule'de görmenin mümkün olduğunu belirtti.
(Evrensel)

http://www.kecioren.bel.tr/1071_KADIN_GIRISIMCI_PROJESI_NDE_64_NCU_IS_YERI_ACILDI-1904-haber.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/buyuksehir-belediyesi-nden-ankara-kuzusu-proje_255899/
http://www.evrensel.net/haber/273827/artvinde-gelecek-nesiller-icin-direniliyor
http://www.kayseriyerelhaber.com/ozel-dosya/mustafa-celik-bu-kezde-agac-katliami-yapti-h16885.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/engelli-tespiti-projesi_252962/
http://www.cankaya.bel.tr/news/3600/Cankayanin-Filizlerine-Destek-Buyuyor/
http://www.yapi.com.tr/haberler/ankarada-belediyeden-satilik-avm-_143487.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/kecioren-gocmen-merkezi-ilk-calistayini-yapti_256529/


 Etimesgut Belediyesi, emekli dinlenme evlerinin 4.’sünü Yukarı
Yurtçu Mahallesi’ndeki TOKİ Yapracık Konutları’na inşa ediyor. 6
ayda tamamlanması planlanan tesiste, emekliler için dinlenme ve
sohbet alanları, şark köşeli kafeterya ve televizyon köşesi yer
alacak. Emeklilerin zamanlarını en verimli şekilde
geçirebilecekleri ve sosyal aktivite mekanlarının hizmet vereceği
merkezde resim, müzik gibi hobi kurs ve çalışma alanları da yer
alacak. (Etimesgut Belediyesi Web Sitesi)

Başkan Demirel’den Emeklilere
Müjde

Diyarbakır'a "Atıkmatik"

Diyarbakır'da, çöpleri kaynağından ayrıştırmak ve geri dönüşüm
bilincini geliştirmek amacıyla atıkmatikler yerleştirildi. Konuya
ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanı Deniz Kıraç, atıkların ayıklanması için yeni bir
uygulama başlatıldığını, uygulama kapsamında kentin 30 ayrı
noktasına atıkmatiklerin bırakılacağını, ancak ilk etapta 3 adet
atıkmatiğin yerleştirildiğini söyledi. Kıraç, "Kentimizdeki geri
kazanım bilincini yoğunlaştıracağız ve kaynağında ayrıştırma
çalışmalarına ek olarak da kentimizde geri kazanımlı bütün
atıkları toplayıp geri dönüşüm sistemine kazandıracağız.
Dolayısıyla doğamızı ve çevremizi kirletmemiş olacağız" dedi.
(Hürriyet Yerel Haber)

Ataşehir'de 3 Bölgeye "Yeşil Nokta"
Yerleştirildi
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından daha temiz bir çevre oluşturmak ve geri dönüşüm
bilincinin yerleşmesini sağlamak amacıyla ilçedeki 3 bölgeye
"Yeşil Nokta" yerleştirildi. "Yeşil Nokta" konteynerlerinde, kitap,
kağıt-karton-kompozit, plastik, metal, cam, plastik kapak, atık
pil, bitkisel atık yağ, elektronik atıklar olmak üzere 9 farklı atık
grubu bulunuyor. Proje kapsamında "Yeşil Noktalar" ilk etapta
İçerenköy Mahallesi Carrefour AVM Otopark Alanı, Mevlana
Mahallesi Zabıta Birimi yanı, Acarlar Sitesi önü ve Mevlana
Mahallesi Türk-iş Blokları 1. Kısım Yönetim Binası yanı olmak
üzere 3 noktaya yerleştirildi. (Hürriyet Yerel Haber)

Maddeye Değil Hayata Bağlan 

Tepebaşı Belediyesi Yüzde 100
Elektirikli Otobüsleri Hizmete Soktu

Tepebaşı Belediyesi’nin Avrupa Komisyonu’ndan Akıllı Şehir
Projesi için aldığı 5 Milyon Euro hibe kapsamında 4 adet
elektrikli otobüs, düzenlenen törenle teslim alındı. Tepebaşı
Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen törene Eskişehir Vali
Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Tepebaşı Belediye Başkanı
Ahmet Ataç, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç
Günay ve çok sayıda yurttaşın yanı sıra Eskişehir’de bulunan,
Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick’ten bir
heyet katıldı. Teslim alınan 4 adet otobüsün iki tanesini kadın
şoförler kullanacak. (Akademi Kadıköy)

Avrupa Pilot Kenti İzmir
İzmir Büyük Şehir Belediyesi, yerel kültürel gelişime sürdürülebilir
bir ivme kazandırma adına hayat geçirme kararı aldığı Pilot Kent
İzmir Programı’nı uzmanların da katıldığı bir konferans eşliğinde 12
Mart 2016, Cumartesi günü, Ahmet Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nde kamuya tanıttı. Bilbao’da gerçekleştirilen Birleşmiş
Milletler bünyesindeki  Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
(UCLG) Sürdürülebilir Kentlerde Kültür toplantısında yapılan davet
üzerine Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda İzmir
Büyükşehir Belediyesi,  “Sürdürülebilir Kentlerde Kültür: Avrupa’da
Kültür 21 Çalışmaları ile Öğrenmek, Avrupa Pilot Kentler 2015-
2017” Programı’na katılmayı onayladı. (İzmeda.Org)

   Yerel Yönetimler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kocaeli İl Emniyet
Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Maddeye değil hayata
bağlan” isimli proje kapsamında, SDKM’de irade isimli tiyatro
oyunu sahnelendi. Madde bağımlılığından korunma yolları ve
madde bağımlılığının neden olduğu yıkıcı etkiler anlatıldı ve görsel
olarak sergilendi. Toplum Destekli Polis tarafından öğrencilere
madde bağımlığının zararlarının ve korunma yollarının anlatıldığı
bir broşürde oyunun sonunda öğrencilere dağıtıldı.
(Kocaeli.Pol.Tr)

Altındağ’dan İstihdama Destek

Altındağ Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından
finanse edilen İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi'nde
(İSKEP) ön sıralarda yer aldı. Altındağ Belediyesinden yapılan
yazılı açıklamada, İSKEP bilgilendirme toplantısında projenin
amacına, hedeflerine ve sonuçlarına ilişkin sunum
gerçekleştirildiği, toplantıda Altındağ Belediyesini, Başkan
Yardımcısı Tuncay Temel'in temsil ettiği ifade edildi.Türkiye
Belediyeler Birliğinin (TBB) hazırladığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının desteklediği, AB Bakanlığı'nın finanse
ettiği projede Altındağ Belediyesinin, 12 pilot belediyeden biri
olduğuna işaret edilen açıklamada, engelliler, şiddet mağduru
kadınlar ile yoksullar ve yoksulluk riski altında olan dezavantajlı
bireylerin hedef kitlesini oluşturduğu bildirildi. (Hürriyet)

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/diyarbakir-haberleri/diyarbakir-a-atikmatik_251422/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/atasehir-de-3-bolgeye-yesil-nnokta-yerlestiri_256410/
http://www.etimesgut.bel.tr/index.php?Page=Haberler&DuyuruNo=1756
http://www.izmeda.org/Pages/EtkinlikDetay.aspx?id=1097
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/altindag-dan-istihdama-destek_251266/
http://www.kocaeli.pol.tr/cogep/projelerimiz/Sayfalar/MADDEYE-DEG%C4%B0L-HAYATA-BAGLAN.aspx
http://www.kadikoyakademi.org/tepebasi-belediyesi-yuzde-100-elektirikli-otobusleri-hizmete-soktu/


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Kemal Sahil
Bulvarı üzerinde yapımına başladığı Mithatpaşa karayolu
alt geçidinde sıra deniz tarafındaki çalışmalara geldi. İlk
etapta kara tarafında servis yolu açarak sahil bulvarındaki
trafiği aksatmadan çalışmaları tamamlayan Büyükşehir
Belediyesi, deniz tarafındaki inşaata başladı.Deniz
tarafında oluşturulan yeni servis yolu sayesinde, ikinci etap
çalışmalar trafik aksamadan ve 3 şerit yol korunarak
gerçekleştiriliyor. Toplam bin 150 metre uzunluğunda inşa
edilen karayolu alt geçidi 43 milyon TL’ye
malolacak. (Yapi.com.tr)

Sahil Bulvarı’nda Yeni Gelişme

Bornova Çocuk Dünyası Mimari
Proje Yarışması Soru-Cevapları
Yayınlandı

Van İpekyolu Belediye Merkezi
Yarışması'nda 1. Ödülü Alan Proje
Uygulamaya Gidiyor

Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması'nde
birinci ödülü kazanan Stüdyo501'in projesinin uygulanması için
görüşmeler başladı. Ekip başı Cenk Çeşmeli, 29 Şubat'ta
yarışmanın jüri üyeleri ile İpekyolu Belediye Başkanı Veysel
Keser'e, gerekli düzeltmelerin yapıldığı projenin son halini sundu.
Yapılan toplantı sonunda Cenk Çeşmeli ile Veysel Keser el
sıkışarak anlaşmaya varırken projenin hayata geçirilmesi için
önümüzdeki günlerde sözleşmenin imzalanması
bekleniyor. (Arkitera)

Kadıköy Kent Dayanışması'ndan
Caferağa Yarışmasına Destek

Bornova'da bir çocuk merkezi yaratılması için açılan yarışmaya
gönderilen sorulan cevaplandı.4 Mayıs 2016'da başvurları sona
erecek Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması'na
gönderilen sorular ve cevapları yayınlandı. Detaylı olarak
bornova.bel.tr duyurular kısmından inceleyebilirsiniz. 
(Bornova Belediyesi Web Sitesi)

Selimiye Camii Restore Edilecek

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği 441 yaşındaki Selimiye
Camisi, kapsamlı restorasyondan geçirilerek - Vakıflar Edirne
Bölge Müdürü Güneren: - "İnceleme sonucunda camide
statik açıdan bir sorunu olmadığını gördük, bu sevindirici.
Restorasyon projesinin kurul tarafından onaylanması sonrası
çalışmalara yıl sonunda başlamayı planlıyoruz"
- "Restorasyona minarelerden başlanacak. Camiyi kısmen
kapatarak çalışmaları yürüteceğiz" - "Restorasyon sonucunda
Selimiye Camisi'nde zamanla oluşan yıpranmalar
giderilecek" (Radikal)

Caferağa'da bir kültür merkezinin tasarlanması amacıyla
başlatılan yarışmada, Kadıköy Belediyesi'nin davetiyle
Kadıköy Kent Dayanışması da jüri toplantılarına katılıyor.
Katılımcı bir sürecin yürütülmenin amaçlandığı yarışma bu
anlamda Dayanışma'dan ilgi gördü. Yapılan toplantılarda
kent ''Nasıl bir Kadıköy İstiyoruz?'' çalışmalarından yola
çıkarak kültür merkezinin tasarlanması sürecinde taleplerini
ortaya koyan Dayanışma, bu süreci yerel yönetimlerin
demokratikleşmesi yönünde önemli bir gelişme olarak
değerlendirdiklerini ifade etti.  (Arkitera)

   Kent Tasarım ve Planlama

Geçtiğimiz yıl Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Barış kanadım, sevgi silahımdır” temalı bir heykel sergisi
düzenleyen Tunuslu heykeltıraş Sahbi Chtioui’nin heykellerinden biri olan Zincirlerini Kıran At, Kadıköy Belediyesi tarafından satın
alındı. “Atlar insanın yansımasıdır” diyen Sahbi Chtioui’den Kadıköylülere bir hatıra kaldı.Sanat üretiminde insani değerleri ve barışı
öne çıkaran Sahbi Chtioui, ülkesinde ve uluslararası sanat çevrelerinde özel bir yere sahip. Sergi sırasında Gazete Kadıköy’e verdiği
röportajda Chtioui şu sözleri söylemişti: “Benim mesajım insanlığa, sanat herkes içindir. Bazıları sanatı sever bazıları sevmez. Heykel
önceleri Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi önünde yer alırken geçtiğimiz ay belediye bahçesindeki yerine
taşındı. (Artfulliving.Com.Tr)

Kadıköy’ün Barış Heykeli

Ödüllü Matematik Köyü Davalık
Oldu

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ulusal
Mimari Proje Yarışması kolokyumu 12 Mart Cumartesi günü
saat 13:00'da PAÜ Kınıklı Kampüsü Kongre ve Kültür
Merkezinde yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Yapı İşleri
Teknik Daire Başkanı Yrd.Doç.Dr Hayri Ün, konuşmasında
kalitenin ne olduğunu ve kalitenin istenilip istenilmediğini
sorgulayıp odaların verdiği fiyatın %10'una proje yapılmasını
eleştirdi. Yarışmaya katılımın yüksek olduğunu ve gelen
ürünlerin başarılı ve nitelikli olduklarını belirtti. (Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/26534/van-ipekyolu-belediyesi-hizmet-binasi-projesi-uygulamaya-gidiyor
http://www.yapi.com.tr/haberler/sahil-bulvarinda-yeni-gelisme_143399.html
http://www.arkitera.com/haber/26562/kadikoy-kent-dayanismasindan-caferaga-yarismasina-destek
http://www.artfulliving.com.tr/gundem/kadikoyun-baris-heykeli-i-5479
http://bornova.bel.tr/Duyurular/bornova-cocuk-dunyasi-mimari-proje-yarismasi-sorular-ve-cevaplar/
http://www.arkitera.com/haber/26580/pamukkale-kolokyumu
http://www.radikal.com.tr/edirne-haber/selimiye-camisi-restore-edilecek-1524595/


İstanbul'da “Akıllı Bisiklet” uygulamasını pilot olarak ‘Kadıköy-
Kartal’ sahil yolunda hayata geçiren İSPARK, şimdi de Avrupa
Yakası’nda Florya-Yeşilköy hattını açmaya hazırlanıyor.
Avcılar-Sahil ve Kartal-Pendik hatları için fizibilite çalışmaları
da devam ediyor. Yeşilköy bisiklet paylaşım sistemi hattı Nisan
2016 tarihinde İstanbulluların hizmetine açılmış olacak. Bu
hattın uzunluğu yaklaşık 6 km, 5 durak ve 60 bisiklet ile hizmet
verecek.Ayrıca Anadolu Yakası’nda Bostancı – Kartal hattına
ilave olarak Maltepe dolgu alanında 3 tane yeni durak hizmete
açılarak, Kadıköy-Kartal arasındaki bisiklet paylaşım sistemi
durak sayısı 13’e çıkacak ve sisteme 30 bisiklet daha ilave
edilerek 130 bisiklet ile hizmet verilecek. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul'a Yeni 'Akıllı Bisiklet'
Hattı

  Kent Tasarım ve Planlama

Alper Derinboğaz'ın “Antalya Green
Hub” Masterplan Projesi MIPIM
2016'da Sergilenecek

Alper Derinboğaz tasarımı Antalya Green Hub masterplan
projesi gayrimenkul fuarı olan MIPIM 2016'da yer alacak.
Alper Derinboğaz tarafından tasarlanan, Antalya kentine yeşil
ile iç içe yeni bir yaşam tarzı öneren sürdürülebilir nitelikteki
masterplan projesi, 15-18 Mart 2016 tarihlerinde Fransa'nın
Cannes kentinde düzenlenecek olan gayrimenkul fuarı
MIPIM 2016'da Antalya Büyükşehir Belediyesi stantında
tanıtılacak. (Arkitera)

Tepebaşı Belediyesi’nin Yeni Geri Dönüşüm Kahramanı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklarını bahara
hazırlarken, geri dönüşümü sanata çeviren tasarımları ile kentin gülen yüzü
oluyor. Tepebaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü “Geri Dönüşüm Muhteşem
Olacak” sloganı ile gerçekleştirdiği tasarımlara yeni bir tanesini daha ekledi.
Beyazperdede boy gösteren ve 7’den 70’e herkesin kalbini kazanan Minions geri
dönüşüm sanatı ile atık malzemelerden yeniden tasarlanarak sevimli birer saksıya
dönüştü ve sosyal medyada ilgi konusu oldu. Tepebaşı Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nün daha önce de tasarımlarını yaptığı, varillerden oluşan
çekirdek aile saksılar, kardan adam da sosyal medyada ilgi gören tasarımlar
olmuştu. (Milliyet)

   Yerel Mücadeleler

Doğa Talanına ‘Bilirkişi’ Desteği

Çanakkale Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Prof. Dr.
Türker Savaş, “Doğayı talan edenlere sermayenin desteği
ve devletin desteği yetmiyormuş gibi bölgemizde birde
‘bilirkişi desteği’ sağlanıyor” dedi. Açıklamanın ardından
Çanakkale Adliyesi önünde konuyla ilgili suç duyurusunda
bulunuldu. (Canakkaleolay.com)

Aydın’ı Yok Oluşa Sürükleyen 12
Çevre Felaketi: Efelerin Çığlığı

Aydın'ın efeleri, köylüleri, yaşam savunucuları, kısaca halkı,
kentte yaygınlaşan jeotermal çalışmalar sonucunda artan çevre
sorunlarına karşı dertli. Aydın Tabip Odası, EGEÇEP, Aydın
Çevre Kültür Platformu ile Aydın Ziraat Mühendisleri Odası, ocak
ayının başında çevre çalıştayı düzenledi. Çalıştayın sonuçları
geçen hafta rapor haline getirildi. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr.
Metin Aydın, kentlerini kuşatan çevre felaketinin çarpıcı
sonuçlarına yer veren ve taleplerini de içeren raporu BirGün ile
paylaştı: Rapora göre doğal yaşam ve insan sağlığı ciddi tehdit
altında. (BirGün)

http://www.birgun.net/haber-detay/aydin-i-yok-olusa-surukleyen-12-cevre-felaketi-efelerin-cigligi-105116.html
http://www.arkitera.com/haber/26579/alper-derinbogazin-antalya-green-hub-masterplan-projesi-mipim-2016da-sergilenecek
http://www.milliyet.com.tr/tepebasi-belediyesi-nin-yeni-geri-donusum-eskisehir-yerelhaber-1262121/
http://www.arkitera.com/haber/26489/70-kilometre-bisiklet-yolu
http://www.canakkaleolay.com/Doga-talanina-bilirkisi-destegi-32475


Tokat’ın Zile ilçesinde yapılması planlanan 3 hidroelektrik
santraline (HES) karşı 15 Mart 2015 tarihinde düzenlenen
yürüyüşe katılan ve jandarmanın saldırısına maruz kalan 54 kişi
hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Eyleme katılan 54 kişi
hakkında 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
açıldı.İddianamede sanık sıfatıyla yer alan ve 1936 Zile doğumlu
80 yaşındaki Hasan Sonkaya’nın da, ‘kanuna aykırı toplantı ve
gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hakeretlerine
katılma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kamu malına zarar
verme’ suçlarından yargılanması istendi. (BirGün)

HES karşıtı Hasan Dede’ye Hapis
İstemi

Doğu Karadeniz Felaketin Eşiğinde

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen tarafından Doğu
Karadeniz'deki madencilik faaliyetleriyle ilgili olarak verilen
soru önergesi, bölgenin çok büyük bir felaketle karşı karşıya
olduğunu ortaya çıkardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Türkiye'nin en çok korunması gereken, ancak
yol, hidroelektrik santraller ve diğer yapılaşmalarla hızla
kaybedilen bölgede, 303 şirkete ve kamuya ait toplam bin
200 ruhsat bulunduğunu açıkladı. Pekşen, ''Bu 1012 ruhsatın,
bu dar coğrafya da ne tür felaketler yaratacağını ciddi olarak
düşünmek lazım. Gelecek nesillerimizin yaşacağı topraklar
talan edilip, yok edilmektedir'' dedi. (Viratrabzon.com)

Fosil Yakıt Mücadelesi Aliağa'dan
Başlayacak

İklim değişikliği ile mücadele için Paris’te kabul edilen
sözleşmenin ardından artık küresel ısınmanın 2 derecenin
altında hatta 1,5 derece tutulması gerektiğinde
anlaşıldı. Bunun için de iklim değişikliğinin en büyük
nedenlerinden biri olan kömürden vazgeçilmesi
gerekiyor. İşte tüm dünya Paris anlaşmasının rüzgarını
arkasına alarak başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara karşı
mücadeleyi yükseltiyor. Bu amaçla da beş kıtadan 13 ülkede
Fosil Yakıttan Kurtul İnisiyatifi kuruldu. Türkiye de bu ülkelerin
içinde çünkü bilindiği gibi Türkiye'de hali hazırda 21 kömürlü
termik santral var, yaklaşık 80 tanesi daha
planlanıyor. İnisiyatifin amacı fosil yakıtları toprakta bırakmak,
yüzde 100 yenilenebilir enerjiye adil dönüşümü hızlandırmak
ve herkes için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek. (Bianet) Fethi Paşa Korusu'nda Neler Oluyor?

İstanbul Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde bulunan
tarihi Fethi Paşa Korusu'na iş makineleri girdi. Bir süredir bölgeye
yerleştirilen iş makinalarının bugün itibariyle çalışmaya başladığını
söyleyen mahalle sakinleri iş makinalarının durdurulmasını istedi.
Tepkilere rağmen iş makinalarının çalışmaya başladığı Fethi Paşa
Korusu ile ilgili konuşan yetkililer ise Hüseyin Avni Paşa
Köşkü’nde restorasyon yapıldığını söyledi. Fethi Paşa
Korusu’ndaki çalışmanın restorasyon amaçlı olmadığını söyleyen
mahalleli ise korunun imara açılacağını iddia etti. Üsküdar
Sultantepe Mahallesi'nde, İstanbul Boğazı’na hâkim noktada
bulunan Fetih Paşa Korusu'nda bulunan Hüseyin Avni Paşa
Köşkü Haziran 2014’te yandı. Köşkün tamamen küle dönmesine
neden olan yangın sonrasında içinde 3 bin ağaç bulunan korunun
müteahhit Mehmet Cengiz tarafından satın alındığı ortaya
çıkmıştı. (Yapı.Com.Tr)

   Yerel Mücadeleler

Bu Kez Amasya Ayakta!

Amasya'nın Yeşildere Vadisine yapılması planlanan hidro elektrik
santrali köylüleri ayaklandırdı. Amasya ile Tokat il sınırında
bulunan Kızılırmak üzerinde HES yapımına başlandı. Yapılacak
HES ile birlikte 30 köy doğrudan etkilenecek. Yurttaşlar, doğasını
korumak için harekete geçti. Yaklaşık 100 vatandaş, HES inşaatın
durdurulması için eylem yaptı. Köylülerin eylemine CHP Amasya
Milletvekili Mustafa Tuncer ve Tokat Milletvekili Kadım Durmaz'da
destek verdi. Köylüler,  hidro elektrik santralin durması için
mücadeleye devam edeceklerini söyledi. (Ulusal Kanal)

http://www.birgun.net/haber-detay/hes-karsiti-hasan-dede-ye-hapis-istemi-105192.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/fetih-pasa-korusunda-neler-oluyor_143441.html
http://www.viratrabzon.com/haber/idam-fermani-dogu-karadeniz-felaketin-esiginde-23893.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/yurt/bu-kez-amasya-ayakta-h95442.html
http://bianet.org/bianet/toplum/172583-fosil-yakit-mucadelesi-aliaga-dan-baslayacak


   Yerel Mücadeleler

Bolu Belediyesi'nin açtığı Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası
Uluslararası Tasarım Yarışması'nı değerlendiren Mimarlar
Odası, yarışmayı Kamu İhale Kanunu Yarışmalar
Yönetmeliği'ne aykırı buldu. Köroğlu Festivali kapsamında
açılan Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım
Yarışması'nı değerlendiren TMMOB Mimarlar Odası,
"Mimarlar Odası olarak desteklemediğimiz yarışmaya, bir
kent/mimarlık suçu yaratma sürecinde yer almamaları
gerektiği düşüncesiyle meslektaşlarımızın katılmamasını
tavsiye ediyoruz." dedi. (Arkitera)

2016 Şebeke Dışı Güneş Enerjisi
Pazarı Eğilimleri Raporu Yayımlandı

Dünya Bankası ve Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
tarafından yayımlanan “2016 şebeke-dışı güneş enerjisi pazarı
eğilimleri raporu“na göre 2020 senesine kadar dünya çapındaki
şebeke dışı hanelerin üçte biri güneş enerjisi kullanıyor
olacak. Elektrik şebekesine erişimi olmayan 1,2 milyar insan,
kerosenle aydınlatma ve cep telefonu şarjı, mumlar, pilli el
fenerleri ya da diğer fosil yakıtla çalışan geçici teknolojilere yıllık
yaklaşık olarak 27 milyar dolar harcamakta. Güneş enerjisiyle
çalışan taşınabilir aydınlatmalar ve ev kitleriyse daha düşük
maliyetlerle daha iyi hizmet sunmaktalar. Bugün Dünya Bankası
ve Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tarafından
yayımlanan “2016 şebeke-dışı güneş enerjisi pazarı eğilimleri
raporu”, gelişmekte olan şebeke dışı güneş enerjisi endüstrisinin
ulaştığı noktayı değerlendiriyor, sektörün karşılaştığı fırsatlar ve
zorlukları gözden geçiriyor ve evrensel elektrik erişiminde
şebekeden bağımsız güneş enerjisinin potansiyelini
değerlendirme amacı güdüyor. (Çeviri: Mehmet Ender - Yeşil
Gazete)

Mimarlar Odası'ndan Köroğlu
Heykeli ve Kaide Binası Yarışması
Hakkında Açıklama

Sinan Genim'e Narmanlı Han'ın yıkım projesinden çekilmesi
için çağrıda bulunan topluluğun hazırladığı metin şöyle:
Bu mektup; okulunu okuyan, meslek pratiğini yapan, bu
mesleği bilen ve dokunduğu kenti yaşayanlarıyla tasarlayan
mimarlar tarafından 'vaveyla ' koparmak amacıyla yazılmıştır.
Beyoğlu'nun ve İstanbul'un toplumsal belleğinde,
mimarisinde, kent yaşamında önemli yeri olan yapıların
dönüşümüne ve yok oluşuna üzüntü içinde tanıklık ediyoruz.
Kısa zaman içinde birçok alanın, bir röportajınızda* da
bahsettiğiniz gibi "piyasa koşullarının gerektirdiği" şekilde
mekansal, tarihi, kültürel ve mimari değeri gözetilmeksizin
talan edildiğinin farkındayız. Bu yok etme rejiminin en önemli
uygulayıcılarından biri olduğunuzun da... Son olarak
Beyoğlu'nun en eski yapılarından biri olan Narmanlı Han'ın
restorasyon adı altında yıkımına ve kendi tabirinizle "şık" bir
restoran ve mağaza adasına dönüştürme işine, gelen teklifi
reddetmeyerek talip oldunuz; bu işe layık gördünüz kendinizi.
Ancak, kamuoyunda yaptığınız bazı pespaye açıklamalar, bu
işe hiç de layık olmadığınızı gösteriyor. (Arkitera)

Toplumcu Mühendisler - Mimarlar
Meclisi ve Politeknik'ten Sinan
Genim'e Açık Mektup

Enerji ve Madenler İçin ‘Fiili Durum’
Dönemi

Sarpıncık Rüzgâr Enerji Santralı (RES), Artvin Cerattepe’deki
maden arama projesine karşı direnişte yaşananlar ve yine
İzmir’in Urla ilçesindeki Ovacık RES projesi… Üç projenin ortak
noktası, yargı süreçleri sürerken oluşan kısa süreli tedbirsiz
hallerin şirketler lehine işlemesi. Son bir buçuk ayda cereyan
eden hadiselerde ya yatırımcı şirket yerel direnişe rağmen
davaya konu proje alanına yerleşti ya da hukuki süreç devam
ederken inşaata başlanarak doğal doku tahrip edildi ve
yargılamalar konusuz bırakılmaya çalışıldı. (BirGün)

Sakin Şehrin Çiftesi Pek Oldu:
Soğucaklı Kalker Ocağına Geçit
Vermedi

Soğucak Köyünün yanı başına yapılmak istenen patlatmalı
kalker tesisi için ÇED toplantısı duyurusu, çimento fabrikasının
bulunduğu komşu Evrencik Köyü olarak yapıldı. Soğucaklıların
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itirazlarından bir sonuç
çıkmayınca Soğucaklılar Evrencik Köyündeki ÇED toplantısına
gitti. Başta kadınlar olmak üzere köylülerin yanı sıra çeşitli
meslek örgütleri, çevre dernekleri ve muhalefet partilerinden
temsilciler de Evrencik köyüne gelerek Soğucaklılara destek
verdi. ÇED toplantısı öncesi kalker tesisine karşı olduklarını
belirten tutanağı imzalayan köylüler ve kurum temsilcileri toplantı
saatini bekleyen resmi kurum temsilcilerini de "Soğucak bizimdir
bizim kalacak", "Dağ bizim, toprak bizim, orman bizim" sloganları
ile protesto etti. Köylülerin bu kararlı tepkileri sonrası toplantı
başlamadan biterken, bakanlık ve şirket yetkilileri köyü terk
etmek zorunda kaldı. (Evrensel)

https://yesilgazete.org/blog/2016/03/03/2016-sebeke-disi-gunes-enerjisi-pazari-egilimleri-raporu-yayimlandi/
http://www.arkitera.com/haber/26572/toplumcu-muhendisler-ve-mimarlar-meclisinden-sinan-genime-acik-mektup-
http://www.birgun.net/haber-detay/enerji-ve-madenler-icin-fiili-durum-donemi-105917.html
http://www.arkitera.com/haber/26566/mimarlar-odasindan-koroglu-heykeli-ve-kaide-binasi-yarismasi-hakkinda-degerlendirme
http://www.evrensel.net/haber/274759/sakin-sehrin-ciftesi-pek-oldu-sogucakli-kalker-ocagina-gecit-vermedi#.VuSBLCNMads.facebook


   Yerel Mücadeleler

Kuzey Ormanları Savunması bugün, Altunizade’de bulunan
Cengiz Holding önünde eylemdeydi. Eylem sırasında Cengiz
Holding’in karşısındaki binadan, üzerinde“Kuzey
Ormanları’ndan Cerattepe’ye, Karabiga’dan Hasankeyf’e
milleti söven alçaklar değil, yaşamı savunanlar kazanacak”
yazan dev pankart açıldı. (Kuzey Ormanları)

3. Köprü Eylemi: Doğanın Asla
Kaybetmeyecek Olan Direnişine
Katıl!”

Kuzey Ormanları Savunması,  doğa kırım projesi 3. Köprü’nün
son tabliyesinin konulduğu gün olan bugün, köprü inşaatı
nedeniyle bölgede yoğun tahribata neden olan Sarıyer –
Uskumruköy’deydi. Uskumruköy’ün cennet doğasını yararak
geçen 3. köprü kavşağında bir araya gelen yaşam
savunucularına güvenlik güçleri ve TOMA da eşlik etti. Eylem,
güvenlik güçlerinin “yasa dışı konuşursanız saldırırız” tehdidi
ardından “Biz biz bir aradayız, bir arada yaşamı savunacağız” ve
“Ormanıma suyuma toprağıma dokunma” sloganlarıyla başladı.
Katliam alanı önünde “Kuzey Ormanları direnecek” ve “Hala 250
milyon ağacıyla direnen Kuzey Ormanları yaşamı savunuyor”
pankartlarının açıldığı eylemde basın açıklaması yapıldı.
(Kuzey Ormanları)

KOS’tan Cengiz’e Dev Pankartlı
Mesaj

Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu üyelerini, “RES olur da
her yerde olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde Çeşme ayarındaki bir
yerde RES görülmesi mümkün değil. Evlerin yakınına
yerleştirilen RES’ler insan sağlığına ciddi zararlar veriyor.
Gelecekte, bütün Çeşme Yarımadası’nın bütün tepeleri
RES’lerle dolacak” diye konuşsalar da yapılan eylem ve
uyarıları dikkate alan yok. Gazeteci Şerife Bekman, bugün Ilıca
Sahili’nden Çeşme’nin yüksek bir tepesine güçlü vinçlerle
dikilmekte olan yeni RES’leri görüntüledi. (Kuzey Ormanları)

RES’e İtiraz Eden Çeşmelileri
Dinleyen Yok

Validebağ Korusu, Lunapark Değildir!

Validebağ Gönüllüleri, korunun ticarileşmesiyle beraber kullanım
koşullarının dönüşmesine karşı bir açıklama yayınladı. Açıklama
şöyle: Uzun süredir devam etmekte olan, Validebağ Korusu ve
içerisinde bulunan yapıların ticari işletmelere açılması ve buranın
kamusal alan olmaktan çıkarılması girişimleri maalesef devam
ediyor. Bunun son halkası olarak geçtiğimiz gün, öğretmen evi
karşısında kurulan büfelerin bahçelerine plastik lunapark
oyuncaklarının yerleştirilmesi olarak gördük.Bu konuyla ilgili bilgi
almak için Öğretmen Evi müdürüyle görüşmeye giden Validebağ
Gönülleri, idarenin bu yaptığının da diğer girişimler gibi hukuka
aykırı olduğu, sadece valilik makamından alınan izin yeterli
olmadığı, koruma kurulundan da izin almaları gerektiği konusunda
uyarılarak bu konun da takipçisi olacağımız vurgulandı. (Kuzey
Ormanları)

Beykoz Halkı Parkına Sahip Çıktı

Beykoz semtinin en eski yeşil alanlarından olan Burunbahçe
Parkı’nın, İSPARK tarafından tellerle çevrilip girişine turnike
konularak ücretli hale getirmesine karşı Beykozlular eylem yaptı.
Beykoz Kent Dayanışması çağrısıyla biraraya gelen semt
sakinleri “Halkın parkı İspark olamaz” yazılı bir pankart açarak,
Beykoz Meydanı’ndan parka yürüdü. Eylemi haber alan İBB,
turnike ve gişelerden çekildi. Parka giren halk burada bir forum
ve basın açıklaması yaptı. Beykoz Yenimahalle Gençlik ve
Dayanışma Derneği ve CHP Milletvekili Gürsel Tekin de eyleme
destek verdi. (Kuzey Ormanları)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/06/6-mart-pazar-kos-3-kopru-eylemi-doganin-asla-kaybetmeyecek-olan-direnisine-katil/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/12/kostan-cengize-dev-pankartli-mesaj-kuzey-ormanlarindan-cerattepeye-yasami-savunanlar-kazanacak/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/06/beykoz-halki-parkina-sahip-cikti/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/09/rese-itiraz-eden-cesmelileri-dinleyen-yok/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/09/validebag-korusu-lunapark-degildir/


   Yerel Mücadeleler

İzmir’in Bayındır, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerine bağlı,
Dereköy’den başlayıp Osmaniye, Balcılar, Dernekli,
Bayramlı, Osmanlar, Dağtekke, Çamlıbel, Çınardibi,
Kamberler köylerini kapsayan RES Projesi imar planları iptal
davasının keşfi gerçekleştirildi. Köylülerin, davalı Çevre
Bakanlığı’nın ve proje sahibi şirketin avukatlarının yanı sıra,
EGEÇEP ve Birleşik Haziran Hareketi üyeleri de köylülere
destek için Dereköy’e gitti. Bilirkişi heyetinin köye geldiği
sırada, köylü kadınların kurduğu Dereköy Kadınları
Dayanışma Birliği, köy merkezinde organik pazar kurarak,
yetiştirdikleri ürünleri sattılar. Köylüler standlarına; ‘Arıma-
balıma dokunma’, ‘Kanadını da al git’ yazılı dövizler asarak
tepkilerini ifade ettiler. (Kuzey Ormanları)

Cerattepe’de keşif: Heyet Doğa
Katliamı Riskini Yerinde Gördü

Artvin’de devlet ile halkı karşı karşıya getiren, Cengiz Holding'in
Cerattepe’deki maden arama projesinin davasında kritik keşif ve
bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi. Artvinliler bilirkişi ve
mahkeme heyetini yüzlerce kişilik insan zinciriyle karşıladı. Keşif
sırasında Artvinliler itirazlarını tekrar ifade etti, bölgenin orman
dokusundaki tahribat ve toprak kayması bilirkişi heyetine
gösterildi. Maden arama projesine verilen Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının iptali için davada,
bilirkişi raporu 45 gün içerisinde mahkemeye teslim edilecek.
(BirGün)

Kadınlar RES’e Karşı

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nin riskli alan ilan edilip
evlerin kentsel dönüşüme tabi tutulmasına mahalle sakinleri
karşı çıkıyor. Evlerinin Tapu tahsis belgelerinin olduğunu
söyleyen mahalle sakinleri Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin
kendilerine bir an önce tapularının teslim etmeleri gerektiğini ve
bu konunun daha hukuksal bir ortamda çözülmesi gerektiğini
söylüyor. (Yapı.Com.Tr)

Kentsel Dönüşüm İsyanı: Evimi
Yıktırmayacağım

Erzincan’da HES Protestosu
Erzincan kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan
yaklaşık 50 kişilik grup Kemah ilçesi ve Tunceli’de yapılması
planlanan HES’leri protesto etti. Dersimliler Derneği tarafından
düzenlenen protesto gösterisinde Dernek Başkanı Yüksel Turan
basın açıklaması yaptı. Turan, Dersim Munzur Vadisi Milli Parkı
sınırları içerisinde yapılması planlanan Konaktepe Barajı, HES1
ve HES2 projelerinin Danıştay’ın durdurma kararına rağmen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Üstün Kamu Yararı'
gerekçesiyle onaylandığını anımsattı. Halk tarafından kutsal
kabul edilen Munzur Vadisi’nin doğa katliamı ile karşı karşıya
kaldığını belirten Turan, "Vadi üzerinde yapılması planlanan 26
HES barajında 6’sının faaliyete girmesi bölgemizde iklim
değişikliğine ve Munzur Vadisi’nde bulunan endemik bitkilerini
yaşayan canlıların yok olmasına neden olmaktadır" dedi.
(Yapı.Com.Tr)

Aydın’ da Jeotermal Tepkisi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, son zamanlarda artan jeotermal
kuyuları, doğaya ve tarıma zarar verdikleri gerekçesiyle
protesto edildi. İncir ve zeytin ağaçlarının temsili olarak tabuta
konulduğu mitingde, yerel sanatçılar tabutun başında incir ve
zeytin türküsü söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent
Tezcan ise havayı, suyu, toprağı kirletenlerin cinayet işlediğini
ve Aydın Valisi'nin de bu suça ortak olduğunu
söyledi. (Haberler.com)

Satılan Parkın Resmini Çekmek
Yasakmış!

Tokat’ın Zile ilçesinde mahallelilerin itirazlarına rağmen inşaat
yapılmak üzere satılan ve hafriyat işlemine başlanan çocuk
parkının etrafında adeta sıkıyönetim ilan edildi. En son, 9
Mart’ta bir vatandaş parkın fotoğrafını çektiği gerekçesiyle
polisler tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine mahalleli
basın açıklaması yaparak, “Yaklaşan yanar!” dedi. (Radikal)

http://www.birgun.net/haber-detay/cerattepe-de-kesif-heyet-doga-katliami-riskini-yerinde-gordu-106300.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/kentsel-donusum-isyani-evimi-yiktirmayacagim_143597.html
http://www.radikal.com.tr/turkiye/zilede-insaat-sirketine-satilan-cocuk-parkinin-resmini-cekmek-yasakmis-1529354/
http://www.yapi.com.tr/haberler/erzincanda-hes-protestosu_143620.html
http://www.haberler.com/aydin-da-jeotermal-tepkisi-8254989-haberi/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/05/kadinlar-rese-karsi/


Lefebvre'nin "Şehir Hakkı" Kitabının
Çevirisi 7 Mart'ta Raflardaki Yerini
Aldı

Kadıköy’de MST ve Gıda Egemenliği
Üzerine Söyleşi

   Kent ve Yaşam

Kadıköy Tüketim Kooperatifleri Girişimi’nin düzenlediği,
“Brezilya Topraksız Kır İşçileri Hareketi (MST) ile Kooperatifler
ve Gıda Egemenliği Üzerine Söyleşi”, MST Ulusal
Koordinasyonu Üyesi Marina dos Santos’un katılımı ve
sunumuyla 5 Mart 2016 Cumartesi günü Caddebostan Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti. Marina dos Santos MST’yi şöyle
anlattı: “MST, özellikle topraksız işçi ve çiftçileri örgütlüyor. Atıl
bırakılan toprakları işgal ediyor ve işliyoruz. İkinci bir hedefimiz
de toplumun daha adil bir gelişim izlemesini sağlamak. 32 yıl
boyunca verdiğimiz mücadele boyunca devlet çok direndi ve
çok sayıda yoldaşımız öldürüldü ancak birçok kazanım da
elde ettik. En önemli kazanım 15 bin kişinin toprak sahibi oldu
57 bin insan bu şekilde geçimini sağlıyor ve bu da verdiğimiz
mücadele sayesinde gerçekleşti. Başka bir tip tarımsal üretim
modelini ortaya koymuş olduk. Doğaya zarar vermeyen ve su
kaynaklarını tüketmeyen bir model oluşturduk. Ailelerin
örgütlenme biçiminde değişiklik yapmamız gerekti.
Kooperativist bir biçimde örgütlenme ve okulların inşa
edilmesi üzerine yoğunlaştık. Gençlere ve aktivistlere yönelik
ideolojik eğitim programımız var ve kamu üniversiteleriyle
işbirliği yapıyoruz ve 5 bin kadar öğrenci mevcutta bu eğitimi
alıyor.” (Akademi Kadıköy)

Engelsiz Pedal Derneği, Change.org sitesi üzerinden bir imza
kampanyası başlatarak, “Boğaziçi Köprüsü Bisikletli Ulaşıma
Açılsın!” dedi. Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım’a yönelik açılan kampanya kısa sürede üçbine yakın
imzacıya ulaştı. Kampanya metnine, “Köprünün yanlarında her
biri 3 metre genişliğinde, kullanılmayan yaya yolları var.
Bunlardan birinin bisiklet yoluna dönüştürülmesini istiyoruz.
Gerekli görülmesi halinde daha yüksek tırabzan eklenebilir.
Bisikletlilerin iki yakadan köprüye sürerken güvenlik ve
konforlarını arttıracak bisiklet yolları yapılabilir. Bunlar teferruat…
İlk adım atılsın istiyoruz! ” şeklinde başlayan Engelsiz Pedal
Derneği üyeleri bu taleplerinin gerçekleşmesi halinde inşaatı
devam eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfez Köprüsü
ve Avrasya Tüneli’nde de aynı uygulamanın hayata geçeceğini
ifade etti. (Yeşil Gazete)

Boğaziçi Köprüsü Bisikletli Ulaşıma
Açılsın!

Söke Belediyesi'nden Yarışmayla
İlgili Açıklama Metni
Söke Belediyesi Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması
geçtiğimiz Mart ayında açılmıştı. Yarışma; Söke’nin gelecekte hizmet
merkezi olarak gelişmesini destekleyecek biçimde mevcut kent
merkezi gelişme koridoru ve Söke Çayı kent içi geçişini çevreleyen
1.001.605,618 m²’lik (100,16 Ha) alan içinde kalan mevcut kentsel
dokunun yenilenmesini hedeflemekteydi. Yarışma sonucunda üç
ekibin projeleri eş değer ödüle layık görülmüştü. Yarışmanın
sonuçlanmasını takip eden süreçte Belediye yetkilileriyle görüşen
ekiplerin aldığı bilgi, jüri başkanı nezaretinde kazanan üç projeden
yeni bir proje yapma yoluna gidildiği oldu. Bunun üzerine Baran İdil,
Söke Belediyesi Başkanı'na hitaben bir mektup kaleme almış ve
mektubu Arkitera'da yayınlanmıştı. Baran İdil'in Söke Belediyesi'nin
yarışma sonrası tutumunu eleştiren mektubuna buradan
ulaşabilirsiniz. (Arkitera)

Düşünce tarihinde şehir algısını değiştirmiş Lefebvre'nin bu
esinleyici ve kurucu metni şehir hakkı, kentsel yaşam hakkı, yeni
bir hümanizma ve demokrasi tasarımlarının odağında yer alan,
bu mücadeleyle ilişkilenen herkesin referans metni haline gelmiş
temel bir eser. (Arkitera)

Geleceğin Mimarları, Tavşanburnu
Tabiat Parkı’nı Güzelleştirecek

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri,
Tavşanburnu Tabiat Parkı'na proje yapmak için Didim'e geldi.
Didim Belediyesi tarafından organize edilen program
kapsamında, Belediye Meclisi Üyesi Sinan Ceyhan aracılığıyla
 Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Didim Tavşanburnu Tabiat Parkı'nı
yeniden düzenlemeye yönelik proje geliştirmek üzere ilçeye geldi.
66 kişilik öğrenci kafilesi, ilk olarak hocaları Doç.Dr. Ahmet Vefa
Orhon, Yrd.Doç.Dr. Kutluğ Savaşır, Araş.Gör. Gülşen Cengiz ve
Araş.Gör. Ahunur Aşıkoğlu eşliğinde Didim'de bulunan tarihi miras
Apollon Tapınağı'nı gezdi.Tavşanburnu Tabiat Parkı'nın
değerlendirilmesi gereken önemli bir alan olduğunu belirten
Sinan Ceyhan, projenin öğrencilerin gelecekleri ve iş hayatları için
tecrübe kazandıracağını söyledi. (Arkitera)

https://yesilgazete.org/blog/2016/03/03/bogazici-koprusu-bisikletli-ulasima-acilsin/
http://www.arkitera.com/haber/26552/gelecegin-mimarlari-tavsanburnu-tabiat-parki-ni-guzellestirecek
http://www.evrensel.net/haber/272466/bogazicinin-asirlik-tiyatro-salonu-yenilendi
http://www.arkitera.com/haber/26442/soke-belediyesi-kentsel-yenileme-eksenli-fikir-projesi-yarismasinda-son-durum
http://www.kadikoyakademi.org/kadikoyde-mst-ve-gida-egemenligi-uzerine-soylesi/


Şirketler Karbon Vergisi ile Karşı
Karşıya Kalabilir

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Çevre ve
İklim Değişikliği Kurulu Başkanı Gamze Çelikyılmaz Aydemir,
küresel ısınma kapsamında şirketlerin emisyon azaltımı ile ilgili
karbon vergisi veya karbon ticareti ile karşı karşıya
kalabileceğini açıkladı.(Yapi.com.tr)

Çimsa, kadınların ekonomiye katılımına destek vermek amacıyla
kurulan en önemli uluslararası girişim olan 'Birleşmiş Milletler
Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri'ni (WEPs) imzaladı.Çimsa,
kadınların ekonomiye katılımına destek vermek amacıyla
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından
yayınlanan 'Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri'ni (Women
Empowerment Principles - WEPs) imzaladı. Çimsa, çimento
sektöründe Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni imzalayan bir kurum
olarak kadın çalışanın az olduğu bu sektörde toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda farkındalığın arttırılmasına katkı sağladı.
(Yapi.com.tr)

   Kent ve Yaşam

Kadının Güçlendirilmesi İlkelerine
Çimsa’dan İmza

Kayseri'nin Ermeni ve Rum toplumlarından kalan fiziksel ve
inşa edilmiş çevrenin izini sürerek, bölgenin zengin
sosyokültürel geçmişine bir bakış sunmak amacıyla
hazırlanan bu kitap, istatistiki bilgiler ve görsel malzemeler
aracılığıyla, Osmanlı Kayserisi'nin kentsel mimari kültürünün
yanı sıra kırsal artbölgesiyle ilişkisini de ortaya
koyuyor. Kitabın içeriği, büyük ölçüde, Hrant Dink Vakfı ve
Kültürel Mirası Koruma Derneği'nden uzmanların, 2015 yazı
ve sonbaharında Kayseri'de yaptığı saha çalışmasına
dayanıyor. Bölgede yaşayan Ermeni ve Rum toplumlarının
sosyal ve ekonomik tarihine ışık tutan ve konuyu bir bağlama
oturtan, giriş niteliğindeki makalelerle birlikte, kitap, bugün
bildiğimiz Kayseri'nin, bir zamanlar barındırdığı kültürel, etnik
ve dinî çeşitliliğin bir ürünü olduğunu gösteriyor. (Arkitera)

"Ermeni ve Rum Kültür Varlıklarıyla
Kayseri" Kitabı Yayınlandı

Bir Kolektif Üretim Merkezi: Fabrika
İle Tanışın

Kolektif Üretim Merkezi Fabrika’nın fikir öncüsü olan gençler
Fabrika’nın kuruluşunu ve işleyişini şöyle tanımlıyor: “Gezi halk
ayaklanmasıyla birlikte gençlerin meydanları doldurduğu, kitlelere
yol açtığı, direnişin haritasını oluşturduğu somut durumla
karşılaştık. Gençliğin enerjisi, motivasyonu ve mizahı direnişin
rengini değiştirmişti. Sonuç olarak gençlik kitlelerinin toplumsal
çalkanışlara dâhil olduğu ve gençlik kimliğiyle var olmak istediği
gerçeği beyan edilmişti. Aynı zamanda Gezi’de açığa çıkan esnek
örgütlenme modelleri Gezi gençliğinin kapsayıcılığının işaretiydi.
Gençliğin başını çektiği bu koca ayaklanmanın ardından gençlik
kitlelerini kapsayacak bir araç düşünüldü ve Fabrika Kolektif
Üretim Merkezi’nin içeriği tasarlandı. (Gaia Dergi)

Artvin’de Türkiye’nin İlk Ekolojik
Gençlik Köyü Kuruluyor

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan Avcala Gençlik Köyü
Projesi kapsamında Artvin, Türkiye’nin ilk ekolojik gençlik
köyüne ev sahipliği yapacak.15-26 Haziran tarihleri arasında 8
ülkeden 42 genç, Artvin’in Şavşat, Çamlıca Köyü, Avcala
Yaylası’nda ekolojik bir gençlik köyü inşa edecek. Youthlympic
tarafından, Erasmus+ Gençlik Değişimi başlığı altında
hazırlanan “Avcala Gençlik Köyü” projesi, Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından Ekim 2015 başvuru döneminde 1. sıradan kabul
edildi. (Yeşilgazete.org)

http://www.yapi.com.tr/haberler/kadinin-guclendirilmesi-ilkelerine-cimsadan-imza_143546.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/10/artvinde-turkiyenin-ilk-ekolojik-genclik-koyu-kuruluyor/
http://www.yapi.com.tr/haberler/sirketler-karbon-vergisi-ile-karsi-karsiya-kalabilir_143423.html
https://gaiadergi.com/bir-kolektif-uretim-merkezi-fabrika-ile-tanisin/
http://www.arkitera.com/haber/26554/ermeni-ve-rum-kultur-varliklariyla-kayseri-kitabi-yayinlandi-


Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Notaların Gücüyle: Dina
Çanakkale’de yolları kesişen kadın müzisyenler artarak devam
eden kadına yönelik şiddete karşı tepkilerini gösterebilmek için
Dina adını verdikleri bir orkestra kurdu. Çok dilli repertuarlarında
İspanyolcadan Gürcüceye kadar çeşitli dillerde şarkıları var. Zaten
Dina da insanlığa 70 dilde konuşmayı öğrettiğine inanılan mitolojik
bir melek. Çok dilli olmalarının sebebini ise dil, din, ırk, renk
farkının hiçbir savaşa neden olamayacağını vurgulamak olarak
açıklıyorlar. İlk kez 8 Mart 2015’te yine Çanakkale’de sahneye
çıktılar. Kazdağlarında yapılan ikinci çevre buluşmasında, 25
Kasım’da Bursa Nilüfer Belediyesi’nin davetiyle sahne aldılar.
Ardından Beylikdüzü konseri geldi. 6 mart 2016’da Dortmund
Göçmen Kadınlar Derneği’nin çağrısıyla Dortmund’daki göçmen
kadınlarla buluşup, ayaklarının tozu ile 8 Mart 2016 Çanakkale’de
dünya kadınlar günü konser verdiler. (Gaia Dergi)

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla Kadıköy İskele
Meydanı'nda toplanmak isteyen bir grup kadına polis müdahale
etti. Çok sayıda kadın da gözaltına alındı. Kadıköy İskele
Meydanı'nda yapılmak istenen 8 Mart Kadın Mitingi için bir araya
gelen kadınların miting alanına girmesine polis izin vermedi.
Mitingin yasaklanması nedeniyle basın açıklaması yapacaklarını
söyleyen gruba açıklama için de izin vermeyen polis, biber
gazıyla müdahale etti. Polisin bazı kadınları gözaltına aldığı
görüldü. Polisin müdahalesi sırasında AFP muhabiri Ozan Köse
de plastik mermiyle yaralandı. (Haberler.com)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 8 Mart dolayısıyla
asılan afişlere tepkilere yanıt verdi: “Onlara zararı olduğunu
düşünmüyorum. İnsanların kendilerini ifade etmesiyle
ilgilenmesinler.” dedi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla billboardlara asılan ,
“Lezbiyenim, biseksüelim, transım, interseksim: Okulda, işte
mecliste her yerdeyim!” pankartına tepkilere yanıt verdi. “Onlara
zararı olduğunu düşünmüyorum” diyen Nuhoğlu, tüm yurttaşları
temsil etmek zorunda olduklarını belirterek “İnsanların kendilerini
ifade etmesiyle ilgilenmesinler” diye konuştu. (BirGün)

Kadıköy Belediye Başkanı
Nuhoğlu'dan 8 Mart afişi açıklaması

CHP’li Kadınlardan Kadınlar Günü
Açıklaması

8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlamaları çerçevesinde
Katılımcılar adına CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Berrin
Naz tarafından basın açıklaması yapıldı. Başkan Yardımcısı
Naz, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak neden kutlanmaya
başlanıldığını ifade ettikten sonra şunları söyledi:
“Selam olsun sırtında dünyayı taşıyan kadına, selam olsun
göğün yarısına, selam olsun kavganın güzel yüzüne, selam
olsun gül olana, gül kokana, zalime zulme siper olana, emekçi
kadınlara selam olsun. (Milasolay.com)

Kadıköy'de Dünya Kadınlar Günü
Kutlamasına Polis Müdahalesi

Beşiktaş Belediyesi’nden 8 Mart’ta
Anlamlı Açılış
Beşiktaş Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir ilke
imza atarak İstanbul’da ilk Kadın Dayanışma Merkezi’ni hizmete
açtı. Türkiye’nin en büyük kadın dayanışma merkezinin açılışını
gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar,
kadınlara “kariyer” vurgusu yaparak, “Kariyeriniz yoksa
yoksunuz. Evladınız bile size yeterince saygı duymaz. Ben geç
kızlara hep şunu söylüyorum; koca düşünme, evladını düşünme,
önce kendini düşün” dedi. Geçmişte LGBTİ Dostu Belediyecilik
Protokol Metnini imzalayarak cinsiyetler arası eşitlik konusunda
önemli bir adım atan Beşiktaş Belediyesi, bu kez de ‘8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde bir ilke imza atarak İstanbul’da ilk
Kadın Dayanışma Merkezi’ni hizmete sundu. Açılışa, kadınların
yanı sıra, sanatçı Sultana ile çok sayıda vatandaş
katıldı. Hazinedar, “Bugünün anlamına uygun olarak, bu günün
anlamını, değerini biraz daha yukarı taşımak adına Beşiktaş
Vakfı’ndan 50 bin Türk lirası Mor Çatı Vakfı'na bağış yapacağız”
dedi. (Milliyet)

CHP’li Belediyeler Billboardlarını
Kadın ve LGBTİ Örgütlerine Açtı
İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli Belediyeleri, İzmir’de
Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 8 Mart
Haftası vesilesiyle kadın ve LGBTİ örgütlerinin billboard
çalışmalarına ücretsiz olarak kendi billboard ve afiş alanlarında
yer verdi. Bu uygulamayla kadın ve LGBTİ örgütlerinin,
kadınların ve LBTİ bireylerin sesinin kamusal alanda daha fazla
görünür kılınması hedefleniyor. Kadın ve LGBTİ örgütleri
belediyelerin bu uygulamasını olumlu karşıladı ve billboard
görselleri kadın ve LGBTİ örgütleri ve kadınlar tarafından sosyal
medyada paylaşıldı. (Akademi Kadıköy)

http://www.haberler.com/kadikoy-de-polis-mudahalesi-1-8229293-haberi/
http://www.kadikoyakademi.org/chpli-belediyeler-billboardlarini-kadin-ve-lgbti-orgutlerine-acti/
http://milasolay.com/chpli-kadinlardan-kadinlar-gunu-aciklamasi/
https://gaiadergi.com/kadina-yonelik-siddete-karsi-notalarin-gucuyle-dina/
http://www.milliyet.com.tr/besiktas-belediyesi-nden-8-mart-ta-anlamli-istanbul-yerelhaber-1254534/
http://www.birgun.net/haber-detay/kadikoy-belediye-baskani-nuhoglu-dan-8-mart-afisi-aciklamasi-105426.html


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Taksim’de bir araya
gelen kadın ve trans bireyler “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Jin,
jiyan, azadi”, “Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor”, sloganları
eşliğinde yürüdü. Fransız Kültür Merkezi‘nin önünden başlayıp
Tünel‘de son bulan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.
“Kadın, yaşam özgürlük”, “Jin, Jiyan, Azadi”, “Dünya yerinden
oynar kadınlar özgür olsa”, “Erkek şiddetine direnen kadınlara
bin selam”, “Kadın cinayetleri politiktir” sloganlarıyla yürüyen
kadınlar alkışlarla, zılgıtlarla, halayla ataerkil zihniyete, erkek
şiddetine ve adalet sistemine tepki gösterdi, dayanışmayla
mücadeleye devam edeceklerinin mesajını verdi. (Yeşil
Gazete)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Ataşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, 81
ilden gelen kadınlarla birlikte 8 Mart Kadın Eli Parkı'nı açtı.
Kadınlar, beraberlerinde getirdikleri meyve fidanlarını dikerek park
içinde bir meyve bahçesi oluşturdu. Buraya  Adana'nın
portakalından Malatya'nın kayısısına, Amasya'nın elmasından,
Manisa'nın Artvin'in zeytinine, Afyon'un kirazından Kırşehir'in
cevizine, Bursa'nın şeftalisinden Diyarbakır'ın armutuna kadar 40
farklı fidan dikildi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ev
sahipliği yaptığı açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek
Böke ve İstanbul Milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve Barış
Yarkadaş ile birlikte çok sayıda kadın katıldı. Ataşehir Emekçi
Kadınlar Korosu'nun seslendirdiği barış türküsüne hep birlikte
eşlik eden kadınlar güvercin uçurarak barış çağrısı
yaptı. (Atasehirhaber.com)

Ataşehir'de '8 Mart Kadın Eli Parkı'
Açıldı

Feminist Gece Yürüyüşü’nde Onbinlerce Kadın İstiklal’i Doldurdu

İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) çağrısıyla düzenlenen 14. Feminist Gece Yürüyüşü’nde binlerce kadın ve trans birey, Taksim’de
bir araya geldi. İstanbul Feminist Kolektif (İFK) kadın ve trans bireyleri saat 19.00’da Fransız Kültür Merkezi önünden başlayacak
yürüyüşe çağırmıştı. İFK’den yapılan yazılı açıklamada “14 yıldır her 8 Mart’ta feministler olarak ‘patriyarkaya’, kapitalizme ve
heteroseksizme karşı sesimizi yükseltmek için Taksim’de mor bayraklarımız, feminalarımızla gece yürüyüşü yapıyoruz.
Hayatlarımıza yöneltilen saldırıların eksilmediği, hayatlarımızı savunmaya devam ettiğimiz bir yılın ardından bu 8 Mart’ta da erkek
egemenliğine isyanımızı ve feminist dayanışmamızı yükselteceğiz” denilmişti. Yürüyüş boyunca Türkçe ve Kürtçe sloganlar atıldı.
Doğu illerinde yaşanan çatışma ortamı ve buradan doğan hak ihlallerine yönelik tepkiler de dile getirildi. (Onedio)

Kare Kare 14. Feminist Gece Yürüyüşü:
“Yakamadığınız Cadıların
Torunlarıyız!”

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/09/feminist-gece-yuruyusunde-onbinler-istiklali-doldurdu/
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/10/kare-kare-14-feminist-gece-yuruyusu-yakamadiginiz-cadilarin-torunlariyiz/
http://www.atasehirhaber.com/atasehir-de-8-mart-kadin-eli-parki-acildi-8236573-haberi/



