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     Dünyadan Haberler

İtalya'nın güneyindeki, ülkenin en fakir bölgelerinden Calabria'da
bulunan bir kasabanın belediye başkanı, Almanya Başbakanı
Angela Merkel, Papa Francesco ve U2 grubunun solisti Bono
gibi isimlerle birlikte dünyanın en etkili 50 liderinden biri
seçildi. Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano'nun, Fortune
dergisinin en etkili liderler listesine 40. sıradan girmeyi
başarmasının sebebi ise, göçmenlere kucak açması. Belediye
Başkanı Lucano kasabasını göçmenlere açarak hem savaşlar,
baskılar ya da ekonomik olanaksızlıklardan kaçan insanlara
sürdürülebilir ve insanca bir yaşam sağlarken hem de Riace'yi
bir "hayalet kasabaya" dönüşmekten kurtardı.
Eski bir öğretmen olan Domenico Lucano, göçmenlere yardım
amaçlı Citta Futura (Geleceğin Şehri) isimli bir dernek kurarak,
göçmenlerin boş evlere yerleştirilmesini, İtalyanca ve yerel el
sanatlarını öğrenmelerini sağladı. Göçmenler ise, kasabanın
harap haldeki binalarını onarıp kullanıma açılmasına, yerel
geleneklerin yeniden diriltilmesine ve kasabanın tek okulunun
öğrenci yokluğu nedeniyle kapanmaktan kurtulmasına yardımcı
oldu. Belediye Başkanı Lucano, bu başarısı nedeniyle,  2010
yılında da dünyanın en iyi belediye başkanları listesinde 3.
sırada yer almıştı. (BBC Türkçe)

'Göçmen Kasabasının' Belediye
Başkanı En Etkili Liderler Listesinde

Anne Hidalgo İklim İçin Bir Araya
Gelen Kentler Ağının Başkanlığına
Aday

Floransa "Yabancı" Yiyeceğe
Hayır Diyor

Floransa Kent Meclisi, geçtiğimiz haftalarda, benzeri
görülmemiş bir karara imza attı. Son yıllarda, Floransa'nın
küçük mahallelerinde, turistlere yiyecek satan ucuz yemek
yerlerinin çoğalmasına rağmen satılan yemekler ne o bölgeye
özgü ne de iyi kalitedeydi. Sonuç olarak, Kent Meclisi,
Floransa'nın kendine özgü karakterinin bozulacağından endişe
duymaya başladı ve yabancı yiyeceklerin satılmasını
azaltmaya yönelik bir karar aldı. Karara göre, Floransa'nın,
UNESCO tarafından koruma altına alınan tarihi merkezinde
satılan gıdanın yüzde 70'i yerel kökenli olmak zorunda.
İşletmeleri yerel yiyecekler satmaya yönlendiren yeni
kuralların, Floransa'nın sunduğu otantik Toskana havasını
arttırması bekleniyor. (CityLab)

Anne Hidalgo iklimden ve çevreden yana kentler hareketinin öncüsü
olmaya kararlı. Paris Belediye Başkanı, 4 Nisan Pazartesi günü,
dünyadaki 83 metropolün üye olduğu C40 Şehirleri İklim Liderlik
Grubu'nun başkanlığına adaylığını ilan etti. 2005 yılında dönemin Londra
Belediye Başkanı Ken Livingstone tarafından organize edilen ve 20
kentin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen C40, sera gazı emisyonları
ve iklim riskini azaltmada kentlerin eylemlerini destekliyor. Hidalgo,
adaylığını, Paris İklim Zirvesi (COP21) sırasındaki taahhüdünün bir
devamı olarak görüyor ve devletler tarafından kabul edilen Paris
Anlaşması'nın yükümlülüklerinin uygulanmasının ve dünyadaki büyük
metropollerin bu konuda devletlerden daha etkin bir rol oynayabileceğinin
gösterilmesinin mutlak öncelik olduğunu belirtiyor. (Le Monde)

Belediye Başkanı Adayından
Roma'ya 500 Bin Kedi Vaadi

Haydi İtalya partisinden senatör olan ve Roma'da belediye
başkanlığına adaylığını koyan Antonio Razzi, başkan seçilirse şehri
farelerden kurtarma sözü verdi. İtalya'nın başkentinde son aylarda
mahkeme, okul ve müzeler de dahil olmak üzere birçok kurumun
fareler yüzünden kapandığı haberlerine sıkça rastlanıyor. Razzi,
"Programımın en önemli noktalarından biri şehri farelerden kurtarmak.
Artık kaybedecek zaman yok, gün geçtikçe Roma'yı istila eden
farelerin sayısı daha da artıyor. Uzun zamandır Romalılara musallat
olan bu sorunu çözmek için formülüm şu: Roma'ya Asya'dan 500.000
kedi getirilmesi için irtibata geçtim. Bu kediler şehrin kritik noktalarına
dağıtılacak, böylece çevreye saygılı bir fareden arındırma planı
uygulanacak" dedi. Belediye başkanı adayı, bu kedilerin bakımının da
"kedi seven sempatik Romalı kadınlara" emanet edileceğini
ekledi. Çevre ve tüketici hakları dernekleri birliği Codacons geçen ayki
açıklamasında, 2.8 milyon nüfuslu Roma'daki fare sayısının 6 milyona
ulaştığını belirterek "acil durum" uyarısı yapmıştı. (BBC Türkçe)

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160402_gocmen_kasabasi_pinar
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160413_roma_kedi_fare_vaat
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/04/anne-hidalgo-brigue-la-presidence-d-un-reseau-de-villes-engagees-pour-le-climat_4895255_3244.html
http://www.citylab.com/politics/2016/03/florence-says-no-to-foreign-food/474369/
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Dünyanın çeşitli bölgelerinden 43 belediye başkanı bir araya
gelerek, dünyanın birçok yerinde kentleri zorlayan derinleşen ve
büyüyen gelir ve fırsat eşitsizliğini gerekçe göstererek, kendi
idarelerindeki kentsel bölgelerde eşitsizlikle mücadele ve
kapsayıcı büyümeyi desteklemeyi hedefleyen bir dizi önlem
alacakları taahhüdünde bulundu. OECD ve Ford Vakfı’nın ortak
bir inisiyatifi olarak “Kentlerde Kapsayıcı Büyüme Seferberliği”
(Inclusive Growth in Cities Campaign), ilgili belediye başkanları
tarafından resmen duyuruldu. Seferberlik hareketinin resmi
deklarasyonu “Kentlerde Kapsayıcı Büyüme için New York
Tasarısı”, ekonomik büyüme hedeflerinin eşitlikçi ve
sürdürülebilir önceliklerle kurgulanması konusunda yerel
yönetimlere rol ve sorumluluklar atfediyor. (Citiscope)

Dünyadan Belediye Başkanları:
“Eşitsizlik ve Sürdürülebilirlik
Konusunda Kolektif Önlemler
Alınmalı”

Yerel Yöneticiler için Yeni Bir Eğitim
Rehberi 

Amsterdam Belediyesi’nden
Dünyada İlk Defa Kadınlar için Özel
Tasarımlı Seyyar Tuvalet 

ABD Başkanı Barack Obama’nın iklim değişikliğiyle
mücadele konusundaki öncü planı, ülkenin birçok bölgesinin
yerel liderlerinden destek topladı. Amerikan Ulusal Kentler
Birliği ve Birleşik Devletler Belediye Başkanları Konferansı ve
54 yerel yönetimin oluşturduğu bir koalisyon, federal
mahkemeye dilekçe vererek Temiz Enerji Planını resmen
destekledi. (CityLab)

ABD menşeli Ulusal Kentler Ligi (NLC – National League of Cities),
yerel liderler için yeni bir “eğitim oyun kitabı – education playbook”
 yayınladı. Kitap, eğitimle ilgili ihtiyaç duyulabilecek fikirleri ve birçok
sorunun cevabını içeriyor. NLC’ye bağlı Gençlik, Eğitim ve Aile
Enstitüsü tarafından NLC Gençlik, Eğitim ve Aile Konseyi ile birlikte
geliştirilen kitap web ortamında yayınlandı. Kitabın içeriğinde, seçilmiş
yerel liderlere ve belediye çalışanlarına yönelik 27 eylem adımı ve
çocuk-gençlik konusunda öğrenme fırsatlarını arttırmak üzere her
kentin veya topluluğun faydalanabileceği kent ölçekli uygulama
örnekleri sunuluyor. Örnekler arasında bulunan Boston Okul Öncesi
Programı kapsamında, anaokulu öncesi bakım hizmetlerinin yüksek
kaliteli olarak verilmesi, eğitimden alınan verimin arttırılması ve
bakıcılar ve aileler için sorumlulukların dengelenmesi gibi yenilikler
öngörülüyor. Brooklyn Park ve Brooklyn Merkezi’nin Gençlik Birliği,
kitapta yer alan bir diğer örnek. Burada 10-19 yaş arasındaki gençler
için okul sonrası ve yaz tatili sürelerinde ücretsiz eğitim fırsatları
sunuluyor. San Antonio Belediyesi’nın “Café College” uygulaması ise,
koşulları elvermediği için yüksek öğrenime devam edemeyen gençlere
ve eğitim yaşamına geri dönmek isteyen yetişkinlere destek sağlıyor.
Café College aynı zamanda eğitim danışmanlığı ve etüt metkezi işlevi
de görüyor. (CitiesSpeak)

Viyana Belediyesi Geçen Yılki Göç
Dalgasından Bu Yana Sığınmacılar
için Neler Yaptı? 

5 Eylül 2015, yüzlerce sığınmacının Budapeşte’den geçerek Viyana’ya
ulaştığı, Viyana sakinleri için unutulmaz bir gün. Viyana Belediyesi
yönetim konseyinin sosyal işler ve kamu sağlığından sorumlu üyesi
Sonia Wehsely, o günü hayatı boyunca unutmayacağını söylüyor.
Kendisi ayrıca, Viyana’ya ayak bastıklarında göçmenlere dağıtılan
“Viyana’ya hoş geldiniz, burada güvende olacaksınız” mesajının da
yazılmasını sağlayan kişi. 5 Eylül’ü takip eden günerde mülteciler için
kentin farklı noktalarına toplam 10.600 yatak kapasiteli 65 acil durum
sığınağı yerleştirildi. Wehsely, 14 farklı sivil toplum kuruluşunun, polisin,
Viyana Volkshilfe’nin (Sosyal Destek Birimi) ve Caritas gibi grupların
kolektif bir biçimde hareket etmesinin gurur verici bir deneyim olduğunu
belirtiyor. Bunun sonrasında, Belediyenin idaresinde bir Mülteci
Koordinasyon Merkezi oluşturulmuş. Halkın bilgilendirilmesi amacıyla bir
mobil telefon uygulaması, web sites ve acil yardım hattı oluşturulmuş ve
bu mecralarla acil gönüllü ve para yardımı ihtiyaçlarının duyurulması da
sağlanmış. Aynı zamanda, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için
özel bir mülteci kimlik kartı da tasarlanıp uygulanmaya başlanmış.
Viyana’da 21.600 mülteci resmi olarak sistemde kayıtlı durumda ve
sığınmacı statüsüyle temel refah hizmetlerinden faydalanabiliyor.
Wehsely bütün bunları uygularken Viyanalılara fikirlerini sormadıklarını,
çünkü kurumsal politikalarının temelinde bunun yattığını ve politikacılar
olarak konunun doğrudan sorumlusu olduklarını söylüyor. (The Guardian)

Obama’nın Temiz Enerji Planına
Yerel Yönetimlerden Destek 

Amsterdam gibi büyükkentlerin birçoğunda, daha önce yere
gömülebilen seyyar tuvaletler erkeklerin kullanımına sunulmuştu.
Gündüzleri yerin altında tutulan seyyar tuvaletler, geceleri gece
yaşamının getirdiği (idrarı sokağa yapmak zorunda kalma) gibi
sorunlara çözüm olması amacıyla yüzeye çıkacak şekilde
tasarlanmış. Amsterdamlı yetkililer nihayet kadınların da
mesanelerinin olduğunu fark etti ve kadınlar için (yalnızca) bir
adet gece kullanımlı seyyar tuvalet inşa edildi. (CityMetric)

https://citiesspeak.org/2016/03/31/a-new-education-playbook-for-city-leaders/
http://citiscope.org/habitatIII/news/2016/04/global-mayors-pledge-collective-action-inequality-sustainability
http://www.citymetric.com/horizons/amsterdam-just-installed-world-s-first-retractable-urinal-women-and-it-very-good-thing-1977
http://www.theguardian.com/cities/2016/apr/04/vienna-migration-crisis-refugees-refuge-cities-residents
http://www.citylab.com/politics/2016/03/epa-clean-power-plan-cities-supreme-court/476127/
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Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, Rochester’ın
ekonomik açıdan en dezavantajlı mahalleleri için ekonomik
sahayı genişletmek amacıyla bir plan hazırladı. Plana göre, bu
bölgelerde oluşturulması düşünülen kooperatiflerin oluşturulma
ve geliştirilme aşamalarında destek sağlanacak. Söz konusu
plan, Cleveland’de daha önce uygulanan “Evergreen
Cooperatives” programından ilham alıyor. (NextCity)

Rochester Belediye Başkanı:
“Kooperatiflere Yatırım Yapmak
Bizim için Yoksulluktan Çıkış Yolu” 

New Orleans’ta Kent Bütçesi
Oluşturma Süreci Oyunlaştırıldı

Newark’tan Bedava Bilgisayar
Programcılığı Eğitimleri 

IDNYC, New York Belediyesi’nin kent kart programı. Bu
program sayesinde, sığınmacılık veya ikamet statüsüne sahip
New Yorklular belediye, eğitim ve diğer hizmetlere
erişebiliyor. IDNYC, Belediye Başkanı Bill de Blasio’nın
başarılı girişimlerinden biri olarak görülüyor. IDNYC
kapsamının son dönemde dezavantajlı grupları daha fazla
kapsamak amacıyla genişletiliyor. Buna göre, kent kartı
verilirken ek bilgiler toplanmaya başlanacak ve belediyeye
bağlı onay mercilerinin sayısı arttırılacak. (NextCity)

New Orleans sakimleri New Orleans İyileştirme Komitesi (Committee
for a Better New Orleans) tarafından oluşturulan etkileşimli bir web
sitesi sayesinde “bir günlüğüne belediye başkanı” olabiliyor. Büyük ve
Kolay Bütçe Oyunu, açık belediye verilerini kullanarak, oyuncuların
kendi operasyon bütçelerini oluşturmalarına olanak sağlıyor. Oyunda
oyunculara 602 milyonluk sanal bütçe verilerek bu bütçeyi, belediyenin
sorumluluklarını, bir önceli yılın harcamalarını ve kişisel önceliklerini
gözeterek dengelemeleri isteniyor. Bu yıl boyunca oyuna 600
oyuncunun katılması bekleniyor. İyileştirme Komitesi, oyuncuların her
birinin verisini toplayarak “Halkın Bütçesi” adı verilen, oyun gelirleriyle
elde edilen bir meta-bütçe oluşturmayı planlıyor. Halkın Bütçesi, 2017
bütçesine dahil ederek önümüzdeki yıl açıklanacak. (NextCity)

Paris Kent Merkezindeki Meydanlarda
Ağaç Sayısı Artacak Araç Sayısı
Azalacak 

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris’in yedi önemli meydanının
görünümünü değiştireceklerini taahhüt etmişti. Mart ayında yurttaşlarla
yapılan bir konsültasyon sürecinden sonra, Paris Belediyesi sonuçları
açıklayarak, bu ünlü ve güzel meydanları dönüştürecek ve 2020 yılına
dek devam edecek ayrıntılı planları kamuoyuyla paylaştı. Merydanlardan
her birinde yarı-yayalaştırma uygulanacak. Bu yarı-yayalaştırma
gerçekten de meydan yüzey alanının yüzde 50’sinin zorunlu olarak
yayalara tahsis edilmesi anlamına geliyor. Bu sayede, mevcutta
arabalara ayrılmış olan geniş alanların bölümlendirilip bazı yolların iptal
edilmesi ve kalan kısımlardaki trafiğin de azaltılması söz konusu lacak.
Meydanlardan her birinde, araçların geçiş yollarının genişliği yalnızca 12
metreyle sınırlandırılırken geri kalan kısımlar yayalara ve bisikletlilere
ayrılacak. (CityLab)

New York Kent Kartı Uygulamasının
Kapsamını Genişletiyor 

Newark Belediyesi, yeniden canlandırma faaliyetleri
kapsamında, altyapı yatırımları yaparak, yeni kurulan
işletmeleri destekleyerek ve internet erişimini kamusallaştırarak
teknoloji üssü bir kent olma yolunda ilerliyor. Son olarak da,
kent sakinlerine bilgisayar programlama eğitimleri verilmesi
planlanıyor. Belediye Başkanının planı, Newarklı yurttaşların
bu tür eğitimlerle nitelik kazanması ve sonuç olarak yerel
teknoloji girişimlerinin insan kaynağı ihtiyacını giderebilmesi.
(NextCity)

Kansas Belediyesi Boş Arazileri
Kent Ormanlarına Dönüştürüyor
Kansas Belediyesi Arazi Bankası, boş arazileri kavak
ağaçlarının dikiminin yapılacağı kent içi ormanlara
dönüştürme planı için bütçe ayırdı. Bu sayede, Kansas kent
merkezinde yer alan yabani otlarla kaplı atıl araziler, hızlı
uzayan ağaçların oluşturduğu orman örtüsüyle kaplanmış
olacak. (Planetizen)

Belediye Başkanları İlkeler
Sözleşmesi (Compact of Mayors)
2016 Forumu 

1-2 Eylül tarihlerinde Seul Büyükşehir Belediyesi Compact of
Mayors Forum 2016’ya ev sahipliği yapıyor. İlkeler Sözleşmesi
üyesi kentlerin katettiği aşamaların değerlendirilmesi için bir
fırsat niteliğindeki etkinlikte, katılımcı kentler ayrıca işbirliğini
genişletme, Paris Sözleşmesinin uygılanmasına yönelik
küresel hedefler belirleme ve COP22 ve Habitat III’ün zeminini
hazırlama gibi konuları tartışıyor olacak. (ICLEI Blog)

https://nextcity.org/daily/entry/new-orleans-open-data-budget-game
https://nextcity.org/daily/entry/nyc-rules-municipal-id-improved
https://nextcity.org/daily/entry/newark-launches-free-coding-program-public-housing-residents
http://www.planetizen.com/node/85486/kansas-city-program-turn-vacant-lots-urban-forest
https://nextcity.org/daily/entry/rochester-implementing-plan-to-cultivate-worker-cooperatives
http://www.citylab.com/cityfixer/2016/04/paris-public-square-plan/476463/
http://www.iclei.org/details/article/compact-of-mayoral-forum.html
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Hindistan'ın Kochi şehrindeki bir restoranın sahibi olan Minu Pauline,
evsizlerin kullanabilmesi için restoranının önüne bir buzdolabı bıraktı.
Restorandaki satılmayan yemekleri bu dolaba bırakan Pauline, her gün
75-80 porsiyon yemeğin evsizlerle buluşmasını sağlıyor. Özellikle büyük
restoranlarda her gün satılmayan kilolarca yemek çöpe atılıyor. Kendi
restoranında da benzer durumlar yaşayan Pauline'in aklına yemek
bulmak için çöp karıştıran bir evsiz görünce bu fikir gelmiş ve hemen
fikrini hayata geçirmiş. Restoran önüne yerleştirilen buzdolabı 24 saat
çalışır durumda ve herkesin kullanımına açık. (Yeşilist)

Hindistan'da Bir Restoran Evsizleri
Doyurmak İçin Sokağa Buzdolabı
Bıraktı

Çin’in 5 Yıllık Planı Karbon
Kesintilerinin Artacağına İşaret
Ediyor

Langerlo kömürlü termik santralinin 30 Mart 2016’da son
kömürü yakmasıyla birlikte, Belçika’da kömürden enerji
üretimi son buldu. Belçika; Güney Kıbrıs, Luksemburg,
Malta ve Baltık Ülkeleri’nden (Estonya-Letonya-Litvanya)
sonra kömürsüz enerjiye geçen yedinci Avrupa Birliği üyesi
ülke oldu. Avrupa İklim Eylem Ağı’ndan (CAN Europe)
Joanna Flisowska şöyle konuştu: “Belçika’da kömürden
elektrik üretiminin son bulması, fosil yakıtlardan kurtuluşun
önemli bir adımı, Belçika’nın kömürü terk etmesi, kömür
endüstrisinin altın çağının bittiğinin bir kanıtıdır. İklim
değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korunmak için AB, kömürden
kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha hızlı
hareket etmelidir.” Başka birçok AB ülkesi de kömürsüz
enerji yolunda ilerliyor. 2025 yılında tamamen kömürü terk
edeceğini açıklayan İngiltere’de geçtiğimiz haftalarda kömür
kapasitesinin üçte biri kapatıldı. Portekiz, 2020 yılında,
Avusturya 2025 yılında, Finlandiya ise 2020’li yıllarda
kömürü terk etmeyi planlıyor. (Yeşil Gazete)

Belçika’da Kömürden Enerji Üretimi
Çağı Sona Erdi

Çin, karbon emisyonlarında tepe noktasına tahmin edilenden daha
erken ulaşma sinyali vererek iklim hedeflerini
güçlendirebileceklerinin işaretlerini verdi. Dünyadaki en büyük sera
gazı yayan ülke olan Çin, 17 Mart Perşembe günü yayınlanan 13.
beş yıllık planlarındaki iklim stratejilerini uygulamaya geçireceklerini
ve geliştireceklerini söyledi. Ülke, Paris İklim Zirvesi’nde 2030
yılından önce CO2 yükselişini durdurmayı ve genel enerji
tüketiminde temiz enerjinin payını %20’ye çıkarmayı hedeflemişti.
Bu uzun belgeyi kabul etmesi, Çin’i önde gelen kirleticiler arasında
önümüzdeki beş yıl içinde iklimle ilgili hedeflerini yükselteceğini
belirten ilk ülke haline getirecek. (Yeşil Gazete)

Fransa'da 'Gece Ayakta' Eylemleri

Fransa'da hükümetin çalışma yasası tasarısına tepki olarak
Mart ayında başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen
protestolar devam ediyor. Fransa Çalışma Bakanı Myriam El
Khomri'nin sunduğu çalışma yasası tasarısına karşı ülke
genelinde meslek örgütleri, sendikalar ve öğrenci birliklerinin
başlattığı eylemlere binlerce kişi katılıyor. Başkent Paris'te de
göstericiler, protestoların sembolü haline gelen Cumhuriyet
Meydanı'nda (Place de la Republique) 'Nuit Debout' (Gece
Ayakta) eylemleri düzenliyor. Her akşam yerel saatle 6'da
meydanda toplanan kalabalık, başta yasa tasarısı olmak üzere
ülkenin siyasi sorunlarını seminerler ve konferanslarla tartışıyor.
Ayrıca meydanlarda sanatsal faaliyetler düzenleniyor ve
meydandan internet üzerinden canlı yayın yapılıyor. Hareket,
ülkenin farklı sorunlarının da ele alınması için aralarında LGBTİ,
iletişim, şeffaflık, demokrasi, bilim, ekonomi gibi alanların
bulunduğu komiteler kurdu. Öğrencilerin, meslek örgütlerinin ve
sendikaların başlattığı hareketin bir lideri yok. Yasa, Fransa
meclisinin onayından geçerse işverenlerin şirketin ekonomik
zorluklar yaşaması durumunda çalışanlarını işten atmaları,
maliyetleri kesmeleri ve bazı işçilerin mesai saatlerini arttırıp
haftada 35 saatten fazla çalıştırmaları kolaylaşacak. (BBC
Türkçe)

https://yesilgazete.org/blog/2016/04/02/cinin-5-yillik-plani-karbon-kesintilerinin-artacagina-isaret-ediyor/
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2466
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160413_fransa_gece_ayakta
https://yesilgazete.org/blog/2016/04/08/ve-belcikada-da-komurden-enerji-uretimi-cagi-sona-erdi/
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Dubai, dünyanın en uzun gökdelenini inşa etme konusunda kendi
rekorunu kıracak. Yeni gökdelen, aynı geliştirici tarafından tasarlanıyor.
Yeni gökdelenin tasarımında hareketli balkonlar ve Babil’in asma
bahçelerinden esinlenen yükseltili peyzaj gibi uygulamalar yer alacak.
Projeyi geliştiren Emaar Properties firmasının başındaki Muhammed
Alabbar, kulenin 1 milyar dolar gibi bir maliyeti olacağını altarıyor.
Binanın nihai uzunluğu, inşaatın bitiminden sonra açıklanacak. (The
Guardian)

Dubai’de Planlanan Gökdelenle
Birlikte Burj Khalifa Artık Dünyanın
En Uzun Gökdeleni Olmaktan
Çıkıyor

Paylaşan Kentler (Sharing Cities)
Kitap Projesi Dünyadan Örnekler
Toplayacak

Citiscope’da yer alan habere göre, John S. ve James L.
Knight Vakfı’nın beş milyon dolarlık ödül verdiği 37 projenin
kentsel inovasyonun yaratıcı sınırlarını genişlettiği
belirtiliyor. Söz konusu para ödülü, aralarında büyükkent
Detroit ve küçük bir Güney Dakota kenti olan Grand
Forks’un da yer aldığı 19 ABD kenti arasında
bölüştürülecek. Başarılı proje örnekleri arasında yer alan
Philadelphia’daki bir projede, dar gelirli yurttaşların
girişimcilik eğitiminde hip hop müziğin kullanılması
öngörülmüş. Bir diğer projede, Ohio Akron’daki terk edilmiş
bir otoban bisiklet parkına dönüştürülüyor. Detroit’teki
projede, mahalle sakinleri bisiklet turlarında kendi
mahallelerinin tur rehberliğini yapıyor. Ödüle laykım görülen
diğer bazı proje uygulamalarında, girişimcilere ve toplumsal
entegrasyona yönelik olarak “pop-up” mekanlar yaratılması
öngörülüyor. (Citiscope)

ABD’de Deneysel Kent Projelerine
Para Ödülü

Yerel paylaşım ekonomisi örneklerini içeren Shareable web sitesinin
bu yıl gerçekleştireceği kitap projesi, dünyanın her yerinden
Paylaşan Kentler örnekleri toplamak üzere yerel yönetimlere, sivil
inisiyatiflere ve dünya belediyelerine çağrı yapıyor. Küçük çaplı
sokak kütüphanelerinden kooperatiflere birçok örneği biriktiren
Shareable.Net web sitesi, dünyanın birçok kentinde bu tür
faaliyetlerin nasıl uygulamaya konduğunu inceleyerek bir kitapta
derleyecek. Paylaşım ekonomisi örnekleri, önümüzdeki ay boyunca
12 farklı kategoride uluslararası editör ekibine gönderilebilecek.
(Shareable.net)

Dünya Bankası Hava Kirliliğiyle
Mücadele Konusunda Çin’e Destek
Olacak 

Pekin ve diğer Çin kentleri, havanın temizliği konusunda Dünya
Bankası’nın verdiği mali destek taahhüdü sonrasında rahat bir
nefes alabilecek. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamaya
göre, dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelere, kirlilik
denetimi amacına yönelik olarak, toplam 500 milyon dolarlık
“yenilikçi mali kaynak” desteği sunulacak. (Citiscope)

EuroCities: “Mülteci Kriziyle Başa
Çıkabilmek için Yerel Yönetimlerin
Daha Fazla Yetkiye İhtiyacı Var”

Brüksel’de yeni yayınlanan EuroCities raporuna göre, mülteci krizinin
devam eden etkileriyle başa çıkmaya çalışan Avrupa kentlerinin hem
AB hem de ulusal düzeyde daha fazla politika girdisine ve bununla
beraber, fonlara daha doğrudan erişime ihtiyacı var. Üyelerini
Avrupa’nın en büyük kentlerinden 130’un üzerinde temsilcinin
oluşturduğu EuroCities tarafından hazırlanan, 17 AB ülkesinde ve
Norveç’teki 34 kent genelinde yapılan araştırmalara dayanan rapoun
tespitine göre, geçtiğimiz yılın yaz aylarından bu yana devam eden
mülteci krizinin kentler üzerinde güçlü bir etkisi olmasına rağmen, yerel
yönetimler ilgili politkaların belirleyicisi konumunda olamıyor. Raporda,
kentlerin varıl noktaları ve geçiş alanları şeklinde üstlendikleri rolün iyi
bir biçimde kurgulanmış olduğu ve uluslar düzeyinde ve Avrupa
düzeyinde bu rolün geniş kabul gördüğü, ancak kentlerin kendi
önceliklerini ve hedef gruplarını belirleyebilmeleri gerektiği zira
entegrasyon konusundaki ihtiyaçların bizzat kentler tarafından tayin
edilebileceği belirtiliyor.  Rapora göre ayrıca entegrasyon için ayrılacak
mali kaynakların herhangi bir engel olmaksızın doğrudan yerele
ulaştırılması gerektiğinin altı çiziliyor. (The Guardian)

http://citiscope.org/citisignals/2016/world-bank-help-china-combat-urban-pollution
http://citiscope.org/citisignals/2016/knight-foundation-awards-5-million-37-experimental-urban-projects
http://www.theguardian.com/cities/2016/apr/04/cities-need-power-refugee-crisis-eurocities-report
http://www.shareable.net/blog/sharing-cities-book-project-seeks-international-case-studies
http://www.theguardian.com/world/2016/apr/10/dubai-plans-skyscraper-taller-than-burj-khalifa
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New York'taki yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlardan GRID
Alternatives, Vote Solar ve Center for Social Inclusion, yurt
genelinde dar gelirli yurttaşların güneş enerjisi ve güneş enerjisi
sektöründeki işlere erişiminin gelişmesi için modeller sunan ‘Dar
Gelirliler İçin Güneş Enerjisi Politikaları Rehberi’ isimli yeni bir
çevrimiçi araç yayınladı. Rehberin, önerilen ulusal politikalarla,
ortalama gelirin %80’i veya altında bir gelire sahip 22 milyon
kendisine ait evde oturan hane halkı ve 6 milyon düşük maliyetli
konut birimine güneş enerjisinin yolunu nasıl açacağı basın
toplantısında açıklandı. Bu çevrimiçi araç, güneş enerjisine ve
sektördeki işlere erişimin genişlemesi için işlerliği kanıtlanmış
mevzuatlara ve program modellerine kapsamlı bir bakış sağlıyor.
Düşen güneş enerjisi fiyatları ve sektördeki büyüme, yetersiz
hizmet alan topluluklarda uzun vadeli ekonomik rahatlama,
istikrarlı istihdam ve daha iyi bir çevre sağlığı sağlayan güneş
enerjisine yönelimin de önünü açıyor. Karar alıcılar ve topluluk
liderlerini hedefleyen rehber, ulusal ölçekte amaçlanan
politikaların güneş enerjisine erişimi Amerika’nın dar gelir sahibi
hanelerine nasıl açabildiğini gösteriyor. (Yeşil Gazete)

Dar Gelirliler İçin Güneş Enerjisi
Politikaları Rehberi

Hayalet Binadan Çocuk Gelişim
Merkezi'ne

Çin'in Zhengzhou kentinin yeni finans merkezi Zhengdong New
Area'da, 10 senedir terk edilmiş halde duran bir bina, Crossboundaries
mimarlık ofisi tarafından Soyoo Çocuk Gelişim Merkezi'ne
dönüştürüldü. 3. kat ve çatının bir bölümü Soyoo tarafından kreş olarak
işletiliyor. Bu kattaki diğer işlevler; planetaryum, sera, toplanma alanı,
yönetim ofisi ve açık oyun alanı. İkinci kat geniş bir program öneriyor:
Drama, dans, müzik sınıfları, okuma-yazma alanı, kütüphane, coğrafya,
genel kültür, yemek pişirme, animasyon ve sanat alanları binanın
dairesel-sirküler yapısını takip ediyor. Zemin katında ise, oyun alanı,
kafe, yüzme havuzu ve çocuklara yönelik ürünlerin satıldığı fuarlar
bulunuyor. Soyoo'da çocuklar, serbestçe bir bölümden diğer bölüme
geçebiliyor. Mekanlar birbiriyle bağlantılı. İşlevler kesintiye uğramadan
birbirini takip ediyor. (Arkitera)

Kentin Ortasında Ayakkabı
Fabrikasından Dönüşen Devasa
Oyun Alanı

Fotovoltaik güneş enerjisi panelleri, enerjiyi saklamak ve her
türlü cihazı şarj etmek için büyük bir batarya, su arıtma
sistemi, internet sağlayıcısı ve telekomunikasyon ağı... Wattly
ismi verilen bu cihaz, gelişmekte olan bir ülkedeki köy ve
kasabalarda 3000 kişiye bu hizmetleri verebilecek kapasiteye
sahip. Tek başına ya da diğer 'Watly'ler ile beraber çalışabilen
bu cihaz, bir kaç yıldır sürekli olarak geliştirilmekte. Teknoloji
ile politik çözümler sunmayı uman Avrupa Birliği’nin Horizon
2020 programı ve Discovery Channel’ında ilgisini çeken bu
cihaz, aldığı destekler ile şu an Ghana’da bir köyün
sakinlerine temiz su ve internet sunmakta. Ghana’da
kullanılan Watly 2.0’ı halen geliştirmekte olan mühendisler, şu
an 40 metre uzunluğunda, 15 yıl boyunca her gün 5000 litre
suyu filtreleme imkanı sunan, güneş enerjisinden elektrik
sağlayıp, 3000 kişiye elektrikli cihazları şarj etme imkanı
sunabilecek Watly 3.0 üzerinde çalışmakta.Yapılan
araştırmalar, Watly’nin 15 yıl boyunca 2500 varil yani 400,000
litre petrol kullanımının önüne geçeceğini belirtiyor.(Yeşilist)

Güneş Enerjisi İle Çalışan Watly
3000 Kişiye Temiz Su, Enerji ve
İnternet Sağlıyor

St. Louis’de (Amerika) bulunan “City Museum” müzesi kent
içinde bulunan oyun alanları arasında en şaşkınlık verici
olanlarından. 6 bin metre kare alana yayılan kentin ortasındaki bu
oyun alanı heykeltraş Bob Cassilly‘nin 1997 yılında başlattığı bir
proje. Şu anda bir oyun alanına dönüşen arazide 1997 yılı
öncesinde bir ayakkabı fabrikası üretim halindeymiş. Yapılan
yenileme ve restorasyon çalışmalarından sonra alan şimdiki
görünümü kazanmış. Yer yer apokaliptik bir dünyadaymışsınız
hissini veren alanda roller coasterlar, çocuklar için oyun parkları,
organik bahçeler ve binanın içini çevreleyen fanstastik bir
merdiven yer alıyor. (Kot Sıfır)

http://kot0.com/kentin-ortasinda-ayakkabi-fabrikasindan-donusen-devasa-oyun-alani/
https://yesilgazete.org/blog/2016/04/01/dar-gelirliler-icin-gunes-enerjisi-politikalari-rehberi/
http://www.arkitera.com/haber/26766/soyoo-neseli-gelisim-merkezi
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2478
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Yeni gelişen bir araştırma konusu da olsa, son dönemde yapılan
araştırmalar, ABD’nin Philadelphia, Baltimore ve Ohio
Youngstown gibi kentlerinde kentsel yeşil alanların düzenliliği ile
belli başlı suç türlerinin azalması arasında bağlantı olduğunu
bulguladı. Konuyla ilgili olarak ortaya atılan teorilerden biri, Jane
Jacobs’ın “gözler sokakta” teorisiyle örtüşüyor: bakımı iyi yapılan
çimler ve kamusal kullanım için tasarlanmış alanların iyi
durumda olması, daha fazla insanın bu dış kamusal alanlarda
vakit geçirmesini ve bu sayede alanın gayrıresmi denetiminin
artmasını ve suça karşı caydırıcılık oluşmasını sağlıyor. (CityLab)

Kentsel Yeşil Alanları Sevmek için Bir
Neden Daha: Suç Oranını Düşürüyor

Danimarkalı Sanatçıdan Kent
Alanları için Kuş Evleri

Kopenhaglı sanatçı Thomas Dambo, 2007 yılından bu yana Beyrut’tan
Berlin’e dünyanın her yerindeki kentlerde 3500 kuş evi tasarlamış.
(CityLab)

Atık bertarafının genel olarak azaltılmasına yönelik
spesifik hedef konmamıştı ancak saha sayısı ve yiyecek
atıkları konusunda hedefler öngörülmüştü. Ek direktiflerle
birlikte, üye ülkelerin atık yönetimi hiyerarşisini
benimsemesi gerektiği vurgulanmış oldu. Ek direktifler
arasında en dikkat çekeni, 2008 yılında hazırlanan AB
Atık Yönetimi Çerçeve Direktifi oldu. Direktifte, herhangi
bir belediyenin bölgesindeki tüm katı atıkların yüzde ellisi
için 2020 yılına dek geri dönüşüm veya kompostlama
koşulu getirildi. Avrupa’da çevreyi ilgilendiren konularda
politik iradesi ve taraflar arası mutabakatı güçlü olan
Almanya, Danimarka, Norveç ve İsviçre gibi ülkeler atık
yönetimi konusunda başarılı olma eğiliminde. Ayrıca,
atıkları bir kaynak olarak gören ülkeler de, atıklarını
değerlendirme konusunda sağlam ve üretken kullanım
biçimleri bulabiliyor. Belçika’da elektronik atıklarından
altın ve platinyum gibi değerli metaller geri
dönüştürülüyor. Almanya’da organik malzemelerin
ayrıştırılmasıyla biyogaz elde ediliyor. Galler ülkesinde
daha etkin bir geri dönüşüm süreci ve düşük sera gazı
hedefleri çerçevesinde, yurttaşlara doğru ayrıştırma
öğretiliyor. Yer altında vakumlu atık bertaraf yöntemleriy
gibi otomasyonlu teknolojilerin akıllıca kullanımı
sayesinde, Barselona, Londra ve Kopenhag gibi
kentlerde sokaklar temiz tutulabiliyor. (CityMetric)

Avrupa Kentlerinden Bazıları Çöpler Konusunda Niçin Diğerlerine Fark Atıyor? 

Dolgu alanları Avrupa Birliği’ndeki belediyeler genelinde atık
arıtımı ve atık bertarafı konusunda en fazla kullanılan
yöntem. Ancak bu konuda belirleyici bir yıl olan 1975’te, AB
yasaları ilk kez “atık hiyerarşisini” tanımladı. Atık hiyerarşisi,
atıkların azaltılması ve yönetilmesi konusundaki çeşitli önlem
seçenekleri arasında hiyerarşik bir sıralama yapıyor.
Hiyerarşinin öncelediği ilk şey atığın önlenmesi. Atık önleme,
çevre dostu ürün tasarımlarıyla, yerel atık önleme planlarıyla
ve dolgu alanı vergisi gibi caydırıcı maddi önlemlerle
arttırılabilir. Atık oluştuğu andan itibaren, hiyerarşi, doğrudan
kullanıma öncelik veriyor. Daha sonraysa geri dönüşüm ve
geri kazanım yöntemleri geliyor. Geri kazanım kapsamında
atıklardan ısı veya elektrik üretilmesi yoluyla enerji elde
edilmesi öngörülüyor. Atıkların bertarafı ise söz konusu
hiyerarşide en alt konumda. Yasal tanım sonrasında atık
hiyerarşisini benimseme konusu devletlerin tercihine bırakıldı
ancak yine de devletlerin bunu kendi ulusal kanunlarına
eklemesi yönünde bir beklenti de bulunuyordu. Bu hiyerarşinin
gözetilmesiyle birlikte doğanın ve kaynakların korunacağı ve
üretilen atık miktarının en aza indirilebileceği umut ediliyordu.
O zamandan bugüne, söz konusu hiyerarşiye riayet eden ülke
sayısı pek az oldu. 90’lı yıllar boyunca dolgu alan uygulaması
AB ülkeklerinde yüksek oranlarda devam etti. 1999 yılına
gelindiğinde, konu nihayet politik bir önceliğe dönüştü ve bu
sayede AB’nin yoğun öneme haiz “dolgu alan direktifi”
oluşturuldu. 

http://www.citymetric.com/horizons/why-are-some-european-cities-so-much-better-others-dealing-their-garbage-1955
http://www.citylab.com/cityfixer/2016/04/vacant-lots-green-space-crime-research-statistics/476040/
http://www.citylab.com/navigator/2016/03/colorful-homes-for-urban-birds/476076/
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Sydney'de, 1980'lerde atıl hale gelen The Goods Line yük treni hattı,
ASPECT Studios'un 2015'te tamamladığı kentsel yenileme projesiyle,
lineer park olarak şehre yeniden kazandırıldı. Proje, New York'taki
High Line'ı anımsatıyor. 2014 Avustralya Kentsel Tasarım Ödülü'nü
alan projedeki yükseltilmiş lineer park, Railway Square ve Ultimo'dan
Darling Harbour'a kadar devam ediyor. The Goods Line, 80.000'den
fazla öğrenci, kent sakini ve ziyaretçi için yeni bir buluşma noktası
oluşturuyor. Bu yaklaşık 500 metrelik akışkan kesintisiz koridor,
Sydney'in kültür bandı boyunca, sanat, eğlence, eğitim aktivitelerini
birbirine bağlıyor. (Arkitera)

İşlevsiz Yük Treni Hattından, Lineer
Kent Parkına

Tahran'ın "Tabiat Köprüsü"

Studio Libeskind, Erbil'de Kürdistan Müzesi tasarladı. "Irak
Kürdistanı'nda Kürt halkının kültürü ve tarihine adanmış ilk ana
sanat merkezi olacak." diyen Studio Libeskind, Kürt halkının
hikayesini paylaşmak ve Kürdistan'ın gelecek nesilleri için açık
bir diyaloğa ilham vermek üzere vizyoner bir proje geliştirdiklerini
dile getiriyor. Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve RWF World
tarafından desteklenen Kürdistan Müzesi, Erbil'de yer
alacak. Libeskind'a göre tasarım iki uç duygu; hüzün ve trajedi
arasında geziniyor. Dört kesişen geometrik hacimden oluşan
binanın bu dört hacmi, Türkiye, Suriye, İran ve Irak olarak Kürt
etnik grubunu barındıran dört ülkeyi temsil ediyor. Hacimler,
Kürdistan'ın geleceğini ve geçmişini ifade eden iki bölüme ayrılan
bir hatta kesişiyor. Bu iki bölümün duygusal bir ikilik yarattığını
söyleyen mimar, Anfal Line olarak isimlendirilen bir bölümün
Saddam Hüseyin dönemindeki soykırımı sembolize ettiği, Liberty
Line olarak isimlendirilen diğer bölümün ise Kürt kültüründeki
güçlü bir sembol olan "ebedi alev"in yükseldiği yeşil bir kafes
strüktürden oluştuğunu belirtiyor. Kalıcı ve geçici sergilerin yer
alacağı galeriler, eğitim tiyatrosu, multimedya eğitim merkezi ve
toplantı salonu barındıracak müzede aynı zamanda Kürt tarihi
değerlerinin dijital arşivi de yer alacak. (Arkitera)

Daniel Libeskind'dan Irak'ta Kürt
Kültürü Müzesi

İranlı mimar Leila Araghian Tahran'da, ziyaretçileri dolaşırken
kaybolmaya teşvik eden dev bir köprü tasarladı. 270 metre
uzunluğundaki "Tabiat Köprüsü", Araghian'ın ofisi Diba Tensile
Architecture tarafından 2014 yılında tamamlandı. Yoğun bir karayolu
üzerinde yükselen ve doğuda Taleghani Park'ı ile batıda Abo Atash
Park'ını birbirine bağlayan köprü şu an İran'daki en büyük yaya
köprüsü özelliğine sahip. Köprü, başlangıçta askeriye için bir konut
alanı olması planlanan fakat müze ve kütüphaneler için bir merkez
haline gelen Tahran'ın kuzeyindeki Abbas Abad olarak bilinen
bölgede bulunuyor. Köprünün konsepti, yapının hem mimari bir alan
oluşturmak için yeterince büyük hem de işlevsel bir mekan olmasını
sağlamış. Köprü, sadece parklar arasında bir geçiş alanı olmaktan
ziyade bir dinlenme ve oyalanma alanı olarak düşünülmüş. Köprü,
Tahran Belediye Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf
önderliğinde, çok sayıdaki yeni kamu altyapı projelerindeni biri olarak
öne çıkıyor. (Arkitera)

Basurama, Atıl Viyadüğü Bir Oyun
Alanına Dönüştürdü

İspanyol tasarım ofisi Basurama atıl kalan bir tren istasyonunu herkesin
kullanabileceği bir açık alana cevirdi. 2001 yılında Madrid School of
Architecture (ETSAM)‘da kurulan Basurama, çöp üretimi, savurganlık
ve geri dönüşüm üzerine kafa yoran bir oluşum. Kuruluşlarından beri
farklı ölçekler arasında çalışarak “fazlalık” olarak görülen objeleri
kullanarak kent ölçeğinde müdahaleler yapıyorlar. Ofis, 2010 yılında
gerçekleştirdikleri proje için Peru’da bulunan hayalet bir tren
istasyonunu yaşayan bir kamusal alana dönüştürdü. İstasyonun
işlevsizleşmesiyle kent atığı haline gelen alan, zamanla çevrenin de
ıssızlaşmasına yol açmış. Bu kadar geniş bir alanın işlevsiz olarak
kentin ortasında kaldığını fark eden grup, viyadüğün altında kalan
büyük boşluk için geliştirdikleri projeyi  2010 yılında uyguladı.
Çimlendirilen ve çoğunlukla bir oyun alanına çevrilen bu boşluk, her
yaştan kent kullanıcısının rahatlıkla katılım sağlayacağı bir kamusal
alana dönüştü. (Kot Sıfır)

http://www.arkitera.com/haber/26773/daniel-libeskinddan-irakta-kurt-kulturu-muzesi
http://kot0.com/basurama-atil-viyadugu-bir-oyun-alanina-donusturdu/
http://www.arkitera.com/haber/26781/the-goods-line
http://www.arkitera.com/haber/26768/tahranin-tabiat-koprusu
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50 binden fazla ampul Avustralya’nın Red Centre düzlüklerinde ışık
tarlasına dönüştü. İngiliz sanatçı Bruce Munro, binlerce komponenti
bir arada kullanarak yaptığı ışık enstalasyonlarıyla biliniyor. Yaptığı
büyük ölçekli işleri kendi yaşam pratiğine referansla yapan sanatçı
bütünün küçük birer parçası olduğumuzu kendine sürekli hatırlatan
işler yapıyor. 4 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılan “Field of
Light Uluru” enstalasyonu güneş enerjisiyle çalışıyor. Sanatçının
bölgeyi ilk ziyaret ettiği 1992 yılından beri geliştirdiği proje boş
arazinin içinde çevresine entegre olarak yayılıyor. Karanlık
çöktüğünde ışık yaymaya başlayan kaynaklar, çölün ortasında
salınan binlerce ışığın gün boyunca güneş enerjisni depolamasıyla
ortaya çıkıyor. Enstalasyon, Mart 2017’ye kadar Red Centre’da
kalacak. (Kot Sıfır)

Güneş Enerjisiyle Çalışan Işık Tarlası

Sanatçı topluluğu mmmm… Baltimore’da bulunan bir otobüs
durağını kuşkuya yer vermeyecek şekilde yeniden
tasarladı.Son yıllarda otobüs durakları kent içindeki mikro
tasarımlar merkezinde çokça konuşulup tartışılıyor. Farklı
şehirlerde uygulanan yeni durak tasarımlarının aynı zamanda
kentlilerin eğlenerek zaman geçirmeleri için de işlevlendirildiği
pekçok örnek karşımıza çıkıyor. mmmm… ekibi de 2014
yılında Baltimore’da bu duraklardan birini yeniden tasarladı.
İşlevinin sorgulanmayacağı bir tasarıma imza atan ekip
“otobüs” (BUS) yazılı tipografik bir otobüs durağı yaptılar. 3
büyük heykelden oluşan uygulama ahşap ve çelikten
oluşuyor.  Hem oturma alanlarının hem de gölgeliklerin
olduğu bu uygulama her yaştan insana otobüs beklerken
eğlenme imkanı da sunuyor. (Kot Sıfır)

Milano'nun Terk Edilmiş
Rögarlarında Saklı Minyatür
Odalar

Şüphesiz ki Bu Bir Otobüs Durağıdır

Biancoshock, Milano'nun Lodi bölgesindeki kullanılmayan
rögarları yeraltı mekanlarına dönüştürüyor. Sanatçı, Borderlife
serisinde, rögarların içi için farklı kullanımları olan 3 minyatür
oda tasarladı. Mekanlar, çeşitli kap kacak ve bir duvar saatinin
olduğu küçük bir mutfak, duş ve havlu iliştirilmiş ufak bir banyo,
şapka ve tablo yerleştirilmiş duvar kağıtlı bir holü içeriyor.
Sanatçının uygulamaları, küçücük sınırlı alanlarda yaşamak
zorunda bırakılan insanların yaşam koşulları üzerine
düşündürmeyi amaçlıyor. Biancoshock bu projeyi hazırlarken,
Romanya'nın başkenti Bükreş'te kanalizasyon sistemlerinde
çok küçük alanlarda yaşamak zorunda bırakılan 600'den fazla
insanın durumundan yola çıkmış. Sanatçı, "Eğer bazı
problemler çözülebilseydi, rahat ederlerdi", diyor. (Arkitera)

Paris'in Kent Hafızası Julien Knez'in
Fotoğraflarıyla Canlanıyor

Sanat yönetmeni Julien Knez Paris’in son 100 yılda geçirdiği değişimi
belgelemek için günümüz sokaklarını eski fotoğraflarla birlikte sunduğu
seriler hazırlıyor. Sanatçı Parigramme fotoğraf arşivine eriştikten sonra
sokak sokak arşivde bulduğu fotoğrafların izini sürmeye başlamış.
Geçmişin Parisiyle günümüzü harmanlayan sanatçı, yaptığı küçük
müdahalelerle geçmişin karelerine Paris’in son durumunu
eklemlendirmeyi başarmış. 1870-1960 aralığında çekilen eski Paris
fotoğrafları gündelik hayat pratiklerinin yanı sıra kentin tanık olduğu ve
Fransa’nın toplumsal tarihinde yer edinmiş politik, sosyal ve kültürel
anları da içeriyor. (Kot Sıfır)

http://kot0.com/gunes-enerjisiyle-calisan-isik-tarlasi/
http://www.arkitera.com/haber/26722/26161
http://kot0.com/parisin-kent-hafizasi-julien-knezin-fotograflariyla-canlaniyor/
http://kot0.com/suphesiz-ki-bu-bir-otobus-duragidir/
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Kör Duvarlara Yaşam Katan İnsan
Figürleri

Sao Paulo‘nun ünlü otoyolu Minhocão, hafta içi gündüz saatlerinde
bölünmüş otoyol olarak hizmet verirken geceleri, haftasonları ve tatil
günlerinde 3,5 kilometre uzunluğunda yaşayan bir kamusal alana
dönüşüyor. Yoğun bir nüfusa ev sahipliği yapan alan, penceresiz
kuleler ya da daha çok reklam amacıyla kullanılan kör duvarlar
tarafından çevreleniyor. 2006 yılında reklamların cephelerde yer alan
reklamların yasaklanmasının ardından sanatçılar, duvarları işleri için
bire kanvas olarak kullanmaya başlamıştı. Nitsche Architects ekibi yine
bu kör duvarlardan birini mimari kesit çizimiyle boyadı. Ekibin işi, aynı
zamanda bir kamusal alan yaratan otoyolu ve kör duvarları bütünsel
olarak yaşamın-yaşam fikrinin olduğu bir alana dönüşüyor. (Kot Sıfır)

Suriye’deki Harap Edilmiş Tarihi
Kalıntıların İçler Acısı Fotoğrafları

Bundan bir yıl önce IŞİD’in eline geçen tarihi Palmira şehri, Rusya’nın
da havadan destek vermesiyle Suriye güçleri tarafından geri alındı.
Bir zamanlar dünyanın en kıymetli tarihi yerleşimlerine ev sahipliği
yapmış olan şehirde bulunan eserlerin birçoğuna, sözde “putların”
ortadan kaldırılması amacıyla IŞİD mensupları tarafından büyük
zararlar verilmiş. AFP haber ajansından fotoğrafçı Joseph Eid, tarihi
şehirde iki yıl önce çektiği fotoğraflar ile bugünü kıyaslayarak şehre
verilen zararı öncesi ve sonrası olarak gözler önüne seriyor.
Suriye Eski Yapıtlar Müdürü Mamoun Abdulkarim, Times of Israil’e
verdiği röportajda şöyle diyor: “Bel Tapınağı tabii ki eskisi gibi
olamayacak. Uzmanlarımız, tapınağın zarar verilmiş iç kısmının üçte
birlik bölümünün restore edilebileceğini söylüyor. Hatta UNESCO’nun
yardımı ile bundan daha fazlası bile gerçekleştirilebilir. Buradan bütün
arkeologları ve uzmanları buraya gelip bizimle birlikte çalışmaya
çağırıyorum. Çünkü Palmira, bütün insanlığın mirası.” (Gaiai Dergi)

Avrupa’nın Kentleşmedeki Başarısı
İklimi Olumlu Etkiliyor

Yale Üniversitesi’nin Yale360 dergisi için yapılan bir çalışmada fotoğraf
sanatçısı Alex MacLean, Avrupa üzerinde havadan çektiği fotoğraflar
ile şehirlerdeki yeşil değişimi gözler önüne sermeye çalışmış. Daha
önce de ABD’de bulunan şehirlerin sınır tanımaz büyümesini
fotoğraflayan MacLean, ABD’de yaşanan bu absürdlüğe çözüm
olabilecek pozitif örnekler fotoğraflamak istemiş. İlk önce Almanya ve
İskandinav ülkelerini inceleyen MacLean, yakından bakıldığında
Avrupa’da büyümenin keskin sınırlar ile kontrol altına alındığını görmüş.
Bu sınırlar ise daha önceden belirlenmiş yapılar ile tanımlanmış. Ulaşım
arabalar ile dışarıya doğru taşmaktansa içeriye doğru yaya yolları ve
bisiklet kullanımı için yeniden yapılanmış. MacLean, şehir dışında ise
sayısı giderek artan devasa rüzgar ve güneş santrallerini fotoğraflamış.
Sanatçı, ABD’de giderek büyüyen ve doğal alanları yutmaya başlayan
şehirsel büyümenin iklime yaptığı etkiyi çok düşünmeyip, insanların
daha çok ampül değiştirerek, daha verimli arabalar kullanarak bir
değişim yapmaya çalıştıklıklarını belirtiyor. Ama Avrupa’da bu büyüme
için eski alanların yeniden kullanıldığını belirten MacLean, hikayenin
ana noktalarından birinin, büyüme ve gelişme yapımızın iklimi nasıl
etkileyebileceğini düşünmek olduğunu söylüyor. (Yeşilist)

Eski Kilisenin Kalıntıları Üzerinde
Tel Örgüyle Yapılmış “Hayalet” Bir
Kilise Yükseldi

Güney İtalya‘da, Puglia bölgesinde bulunan Siponto Arkeolojik Parkı,
Erken Hıristiyanlık’tan kalma bir bazilikanın kalıntılarına ev sahipliği
yapıyor. Bölgenin başlıca limanlarından biri olmasının yanı sıra buranın
piskoposluk bölgesi olması açısından da dini önemi var. Sanatçı
Edoardo Tresoldi ise bu öneme, yaptığı muazzam enstelasyonla yeni bir
anlam katmış. Tel örgü ustası Tresoldi, bazilikanın kalıntılarının olduğu
yere telden bir kilise inşa etmiş. Siponto Kilisesi adı verilen yapı, adeta bir
hayalet veya eski bazilikanın hologramı gibi yükseliyor. (Nolm.Us)

http://kot0.com/kor-duvarlara-yasam-katan-insan-figurleri/
https://gaiadergi.com/suriyedeki-harap-edilmis-tarihi-kalintilarin-icler-acisi-fotograflari/
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2472
http://www.nolm.us/eski-kilisenin-kalintilari-uzerinde-tel-orguyle-yapilmis-hayalet-bir-kilise-yukseldi/


Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Boston’da Gençlik Odaklı Katılımcı Bütçeleme

Boston Belediye Başkanlığı, ABD’de gençliğin yönlendirdiği ilk katılımcı bütçeleme sürecinde, belediyenin sermaye fonundan ayrılan 1
milyon dolarlık bütçenin neler için kullanılacağı konusunda karar yetkisini gençlere devretti. Süreç, belediyenin gençlikle ilgili çalışan
birimleri ve Boston Gençlik ve Aile Merkezleri tarafından yürütüldü. Boston Belediyesi’nin aynı zamanda doğrudan belediye başkanına
bağlı, gençliğin sorunlarının ele alınmasında gençlerin doğrudan aktif rol aldığı bir Gençlik Konseyi de bulunuyor. 

2014 yılında, Boston Belediye Başkanına bağlı Gençlik Katılım ve Güçlendirme Bürosu tarafından başlatılan “Gençlik Değişime Önderlik Ediyor – “Youth
Lead the Change” inisiyatifi kapsamında, ABD’nin ilk ulusal katılımcı bütçeleme süreci, gençlik odaklı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda belirlenen
hedefler, gençlerin katılımının, yerel süreçleri sahiplenmesinin ve demokrasi konusunda farkındalığının sağlanması genellikle belediye politikalarından uzak
kalan gençlerin sesinin sürece yansıtılması şeklinde tanımlandı.

Katılımcı Sürecin Yapılandırılması

Sürecin temel aşamaları şu şekilde kurgulandı: süreç için halihazırda düzenlemelerini hazırlamış olan otuz farklı gençlik hizmetleri kurumundan oluşan bir
Yönlendirme Komitesinin oluşturulması; Boston’un çeşitli mahallelerinde, fikirlerin üretilmesine yönelik olarak toplantılar yapılması; ortaya atılan fikirlerin
spesifik uygulama önerileri haline getirilebilmesi için gençlerden oluşan bir çekirdek grubun “Değişim Öznesi – Change Agent” olarak sürece dahil edilmesi ve
1 milyon dolarlık gençlik bütçesi yoluyla finansmanı sağlanacak uygulama önerilerinin belirlenmesi için oylama yapılması.

Bahsi geçen Değişim Özneleri, tartışma ve konsensüs yöntemleriyle karar aldılar ve karar alma matrisini fizibiliteyi, etkiyi ve ihtiyacı göz önünde bulunduracak
biçimde işlettiler. Buna karşılık, oylama safhasında oy kullananlar, çoğunlukla projeyi ilk kez duyan yurttaşlardan oluşuyordu. Dolayısıyla, Değişim Öznelerinin
perspektifinin aksine oy kullananlar daha çok kendi ihtiyaçlarına odaklı olarak sürece dahil oldular.

Katılımcı Süreç Deneyimi ve Sonuçlar

Fikir üretmeye yönelik olarak düzenlenen toplantılardan ilk etapta 473 farklı fikir çıktı. Daha sonra bu öneriler altı kategori altında sınıflandırıldı. Daha sonra
Değişim Öznelerinden oluşan komiteler bu fikirleri somut önerilere dönüştürmekle görevlendirildi. Komiteler, belediye görevlileriyle diyaloga geçti ve bu
noktada belediye görevlileri bu önerilerin bütçe için uygun olup olmadığını değerlendirerek, her bir öneri için maliyet tahmininde bulundu. Katılımcılardan
bazıları, bütçeyi ve uygunluk kriterlerini kısıtlayıcı bulurken, herhangi bir fikrin uygulanabilir bulunmadığı noktada, belediye görevlileri zaman zaman bunların
uygun hale getirilmesine yönelik değişiklikler veya projelerin söz konusu sürecin kapsamının dışında uygulanmasına yönelik alternatif yollar önerdi. Nihai
olarak, Değişim Özneleri, oylamaya sunulmak üzere 14 öneri hazırlamış oldu ve oy verenlerden bu projeler arasından dört tanesini seçmeleri istendi. Oylama
süreci sonunda 7 proje için finansman verilmesine karar verildi. Oylama sonucunda onaylanan projeler şu şekilde sıralanıyor: Franklin Park Oyun ve Piknik
Alanlarının Yenilenmesi (400 bin dolar), Boston Art Walls (Sanat Duvarları) (60 bin dolar), 3 lisede Chromebook bilgisayar kullanımına başlanması (90 bin
dolar), Kaykay Parkı için Fizibilite Çalışması (50 bin dolar), Dr. Loesch Aile Parkı için güvenlik kameralarının konması (105 bin dolar), Paris Sokak Oyun
Alanı Yenileme Projesi (100 bin dolar) ve Boston’daki iki park için yeni yürüme alanları ve ışıklandırma (110 bin dolar).

Sürecin katılımcılar üzerinde etkilerine bakıldığında, birçok katılımcı bunu sosyal açıdan faydalı bulduklarını, bilgi birikimlerinin ve becerilerinin arttığını ve
güçlendirici bir deneyim olduğunu ifade etti. Gerek Değişim Özneleri gerekse Yönlendirme Komitesinin genç üyeleri, sürecin kendileri için öğretici olduğunu
ve yönetim süreçleri, mahalli ihtiyaçlar ve genel anlamda demokrasiye dair farkındalıklarının arttığını iletti. Bunlara ek olarak, katılımcılardan birçoğu, liderlik,
ekip çalışması, ağ kurma, iletişim ve profesyonellik becerilerinin arttığını da aktardı. Projede yer alan belediye çalışanları da gençlerle bir arada çalışmış
olmaktan memnun kaldıklarını iletti.

Projede, Bostonlu 1531 genç yurttaş oy kullandı. Sürece özellikle düşük gelir düzeyine sahip yurttaşların yaşadığı mahallelerden gençlerin katılmış olması,
katılımcı bütçeleme projesinin dikkat çekici noktalarından biri olarak belirtiliyor. (Kadıköy Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-bostonda-genclik-odakli-katilimci-butceleme/


Yaşlı Dostu Kentlerden...

“ILEARN – West Chester Kuşaklararası Öğrenme ve Mentorluk Programı”, kuşaklararası iletişim ve öğrenme hedefleriyle yola çıkan bir yaşlı
dostu kent uygulaması.

ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı bir kent olan West Chester’da uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları
Veritabanı’nda yer alan “West Chester Kuşaklararası Öğrenme ve Mentorluk Programı”, West Chester Üniversitesi’nde okuyan lisans ve yüksek
lisans öğrencilerini farklı arka planlara sahip kıdemli yurttaşlarla buluşturarak birlikte öğrenme ve mentorluk ilişkisi kurmalarını sağlıyor.

Kuşaklararası mentorluk programının hedefleri arasında yaşa dayalı ayrımcılık ve yaşa dayalı tek-tipleştirme (stereotyping) gibi toplumsal
sorunlarla mücadele ve kuşaklar ve kültürel gruplar arasındaki bilgi, deneyim, yetenek ve bilgelik (wisdom) paylaşımı ve aktarımının başarılması
yer alıyor.

Öğrencilerin ve yaşlı bireylerin bir araya getirildiği söz konusu karşılıklı öğrenme ve mentorluk ilişkisi kapsamında, beş aylık toplam süre içinde
(çevrimiçi buluşmalar da dahil) en az iki haftada bir buluşmalar gerçekleştiriliyor. Buluşmalarda tartışılan konular arasında yaşam boyunca
karşılaşılan sıkıntılar ve stres durumları, stresle başa çıkmanın yolları, destek kaynakları, hobiler ve boş vakit faaliyetleri ve teknolojiyi kullanma
gibi konular bulunabiliyor.

Öğrenme ve mentorluk ilişkisi farklı kuşaklardan iki insanın destekleyici, bilgilendirici bir biçimde ve bir amaç çerçevesinde bir araya getirilmesinin
kendine has bir yolu olarak tarif ediliyor. DSÖ Veritabanı’na West Chester Belediyesi tarafından eklenen uygulama örneğinde, kuşaklararası
mentorluk uygulamalasının, dikkat, rehberlik ve destek sağladığı, toplumu güçlendirdiği, sorunların işbirliği içinde çözülmesini desteklediği, yaşamın
her safhasındaki bireylere değer paylaşımını ve karşılıklı saygıyı öğrettiği ve zengin kültür mirası, gelenekler ve tarihin yeni kuşaklarca takdir
edilmesini sağladığı belirtiliyor. Program broşüründe, temel amacın farklı kuşaklardan insanlar arasında hayatın zorluklarına çözüm bulma
ekseninde bir araya getiren bir dayanışma ilişkisinin kurulması olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, mentor (mentorluk yapan kişi, sıklıkla kıdemli
yurttaş) ile “mentee” (mentorluk alan kişi, sıklıkla öğrenci)  arasında kurulan dönemsel ilişkide partnerler bir araya gelerek önceden belirlenmiş
konular hakkında deneyim paylaşımında bulunuyor.

Veritabanında, 60 yaş üzeri nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 10 ila 19 aralığında olduğu ve gönüllülük esasıyla yürütülen program kapsamında
gönüllü sayısının talep üzerine arttığı belirtiliyor.

Pennsylvania, West Chester’da Kuşaklararası Öğrenme Programı

http://www.kadikoyakademi.org/yasli-dostu-kentlerden-pennsylvania-west-chesterda-kusaklararasi-ogrenme-programi/


Türkiye'den Haberler

  Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Haydarpaşa'da Restorasyon Başladı İstanbul’da ‘Riskli Alan’ Kararına
Danıştay’dan İptal

Danıştay 14. Daire, İstanbul Gaziosmanpaşa ve
Sultangazi’deki mahalleler için Bakanlar Kurulu’nun aldığı
‘riskli alan’ kararlarını, ‘hukuka uyarlık’ olmadığı gerekçesiyle
iptal etti. Bakanlar Kurulu, Cumhuriyet Mahallesi için 28 Ocak
2013’te ve Sarıgöl, Yenidoğan ve Bağlarbaşı mahalleleri için
15 Aralık 2013’te aldığı “riski alan” kararı almıştı
Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi’nin iptal başvurusu
üzerine Sarıgöl Mahallesi için “riskli alan” kararının iptaline
karar verildi ve 15 Aralık 2015’te Resmi Gazete’de
yayımlandı. Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi halkı da,
evlerinin sel ve depremlerde hiç hasar görmediğini, alanın
deprem haritasına göre 2. derece deprem kuşağında dahi
olmadığını ve dolayısıyla yapıların riskli olmadığını belirterek
Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açmıştı. Danıştay
14. Daire, burası içinde “riskli alan” kararının iptaline karar
verdi. 1168 daire sahibini ilgilendiren “riskli alan” kararında
hukuka uyarlık olmadığını belirten Danıştay 14. Daire
kararında, bölgenin riskli alan ilan edilebilmesi için yeterli
bilgi, belge ve teknik raporun sunulamadığını, binalardan
bilimsel verilere dayanan tespit ve inceleme yapılmadığını,
işlemin dayanağı teknik raporun yapıların can ve mal kaybına
yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak nitelikte olmadığını ifade
etti. (Sendika.Org)

Geçtiğimiz aralık ayında Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü'nün tarihi Haydarpaşa Garı'nın orijinal haline sadık
kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi
onay vermişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan proje Anıtlar Kurulu tarafından da
onaylanmıştı. 28 Kasım 2010'da çıkan yangında çatısı zarar
gören tarihi Haydarpaşa Garı'nın çatısı, özgün durumu
korunarak restore edilecek. Haydarpaşa Garı’nda başlayan
restorasyon ilk değil. Gar binasının birkaç defa onarımdan
geçtiği biliniyor. 1. Dünya Savaşı sırasında silah taşıyan
vagonlardaki cephanelerin alev almasıyla binanın bazı
bölümleri yanmış. Yangında zarar gören taşlar aynı
malzemeden işlenerek, 1937-38 yılında yenilenmiş. Binanın iç
kısmındaki hizmet birimleri korunarak yenilenecek. Binanın dış
cephe temizliği de yapılarak, taş, demir ve ahşap kısımlar
onarılacak. Zarar gören vitraylar aslına uygun şekilde
yenilenecek. (Erhan Demirtaş- Gazete Kadıköy)

Coğrafya Taslak Eğitim Programı’nda
Kanal İstanbul’a Övgü

Tarım Arazileri Betonlaşacak!
Samsun-Tekkeköy’de yaklaşık 180 hektarlık araziyi ‘Lojistik
Köy Projesi ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan
eden Bakanlar Kurulu kararının iptali için yurttaşların açtığı
davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda projenin
yer seçimine kesin bir dille karşı çıkılıyor; hem birinci sınıf
tarım alanlarının korunması temel ilkesi hem de planlamadaki
eksiklikler dolayısıyla projenin ilgili alanda yapılamayacağı
belirtiliyor ve dava konusu kararın iptali yönünde görüş
bildiriliyor.  28 Aralık 2015’te keşif yapan bilirkişi heyeti, bu
nitelikleri anımsatıyor ve raporda “Eğer proje bölgeye
kurulursa kırdan kente göç başlayacak ve tarımsal alan
amacı dışında kullanılmış olacak. Bu alanın tümü ‘lojistik köy
ve çevresi düzenleme alanı’ gösterimi ile yapılaşmaya
açılarak yürürlükteki plan raporundaki temel koruma ilkesine
aykırı bir uygulama yapılmıştır” uyarılarında bulunuyor. (Doğu
Eroğlu- BirGün)

Coğrafya Öğretim Programı taslağında Kanal İstanbul’a
övgüler diziliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, taslakla ilgili
eleştiri ve önerileri değerlendireceklerini
belirttiler.Ortaöğretim Coğrafya Dersi Taslak Öğretim
Programı’na göre, “dünya evrende yaşam olan yegâne
gezegen”. Kanal İstanbul ise “tüm dünya haritalarını
değiştirecek geniş etki alanına sahip olacak” diye
nitelendiriliyor. Türk Coğrafya Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kamuoyunun
görüş ve önerilerine sunulan “Ortaöğretim Coğrafya Dersi
Taslak Öğretim Programı” üzerinde yaptığı değerlendirmeyi
rapor haline getirdi. Raporda, yeni müfredat taslağı, belirsiz,
yanlış ve net olmayan ifadelerin bulunması, objektif olmayan
siyasi değerlendirmelere yer verilmesi açılarından
eleştirildi. Raporda, yeni müfredat taslağı, belirsiz, yanlış ve
net olmayan ifadelerin bulunması, objektif olmayan siyasi
değerlendirmelere yer verilmesi açılarından
eleştirildi. (Kuzeyormanlari.org)

Kim Ne Derse Desin; Kanal İstanbul’u
Yapacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uzmanların ‘felaket projesi’
olarak nitelediği Kanal İstanbul’un ‘kim ne derse desin hayata
geçirileceğini’ söyledi. Erdoğan, başbakanlığı döneminde
‘Çılgın Proje’ olarak tanıttığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili şöyle
konuştu: “Kanal İstanbul yapıldığı anda her iki tarafın da
gerçekten İstanbul’un şanına yakışır konutlarla farklılık arz
etmesi gerekiyor. Buna da hep ‘Olur mu canım’ diyenler çıktı.
Olacak! Kanal İstanbul’u yapacağız. Kim ne derse
desin.” (Diken.com.tr)

http://bulunuyor.http//www.birgun.net/haber-detay/tarim-arazileri-betonlasacak-108086.html
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=8442
http://sendika10.org/2016/04/istanbulda-riskli-alan-kararina-danistaydan-iptal/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/06/cografya-taslak-egitim-programinda-kanal-istanbula-ovgu/
http://www.diken.com.tr/boyle-buyurdu-erdogan-kim-ne-derse-desin-kanal-istanbulu-yapacagiz/


Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olan Kadıköy Merdivenköy
mahallesindeki 894 metrekare arsa Kadıköy Belediyesi’nin bütün
taleplerine rağmen satışa çıkarıldı. Mülkiyeti Milli Emlak Daire
Başkanlığı’na ait olan ve Kadıköy Belediyesi’nin “Belediye
Hizmet ve Sağlık Tesis Alanı” olarak kullanmak üzere  bedelli
veya bedelsiz olarak istediği Kadıköy Merdivenköy mahallesinde
194 Pafta, 955 Ada,95 parsel sayılı 894 metrekare arsa açık
ihale ile satışa çıkarıldı.19 Nisan Salı günü ihalesi yapılacak
arsanın toplam tahmini bedeli 5.811.000,00 TL olarak
belirtiliyor.Kamu ihtiyacı ve talebe rağmen satışa çıkarılan arsa
ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Kamu
arazilerinin bu şekilde satışa çıkarılması doğru değil. Biz Kadıköy
Belediyesi olarak burayı bir bedel karşılığı almaya talip olduk. İki
kez bu arsanın bize verilmesi için talepte bulunduk. Birincisine
yanıt bile verilmedi. İkincisine ise “Biz ihaleye çıkıyoruz gelin siz
de katılın” dendi. Bir kamu kurumun başka bir kamu kurumuna
böyle yaklaşması anlaşılabilir gibi değil.  Kamunun ihtiyacı ve
talebi gözetilmeden hatta yok sayılarak böyle bir satış yapılamaz,
yapılmamalı.  Milli Emlak Daire Başkanlığı’nın bu yanlıştan
dönmesini umut ediyoruz. Aksi halde hukuki işlemleri
başlatacağız” dedi. (Kadıköy Belediyesi Web Sitesi)
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Kuzey Ormanlarını Bitirmeye
Yeminliler!
İstanbul’un kuzeyini ve ormanlarını talan eden projelere her
gün bir yenisi daha ekleniyor. 3. köprü ve bağlantı yolları,
Kanal İstanbul gibi mega projelerin ardından köprü projesinin
bir parçası da olan hızlı tren için çalışmalara başlanacağı
duyuruldu. İstanbul ile Ankara arasında 3 etap halinde
yapılacak projenin birinci etabı Sincan – Adapazarı, ikinci etap
Adapazarı – İstanbul, üçüncü etabı ise Sarıyer -Başakşehir
hattı olacak. Toplam 414 kilometrelik hattın 2. etabının ÇED
raporu tamamlanırken 3’üncü etap olan Sarıyer-Başakşehir
hattının proje ve raporlama süreçleri devam ediyor. 6 milyar
760 milyon liraya mal olacak projenin beş yılda tamamlanması
bekleniyor. Tren yolunun hattı AYAŞ, Çayırhan, Esenboğa
Havalimanı, Çayırhan üzerinden Mudurnu Vadisi’ne doğru
uzanacak yüksek hızlı tren projesi, Adapazarı’nın kuzeyinden
Kocaeli ve İstanbul’a doğru uzanacak. Kocaeli’nden itibaren
Kuzey Marmara Otoyolu güzergahını takip edecek olan yüksek
hızlı tren, 3. Köprüsü üzerindeki raylı sistemi kullanarak
İstanbul Boğazı’nı aşacak.  (Abc Gazetesi)

Kadıköy’ün Son Kamu Arazileri
Satılıyor

Hükümet havaalanı yatırımlarını da devlet desteği
kapsamına aldı. Asgari 200 milyon lira yatırım tutarına sahip
havalimanı yatırımlarına “gümrük vergisi muafiyeti, KDV
istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği,
yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi
desteği” verilecek. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında
yayımlanan karar uyarınca, turizm yatırımları bölgesel
desteklerden yararlanabilecek sektörler tablosuna eklendi.
Aynı kararın “Büyük Ölçekli Yatırımlar” başlıklı ekinde yer
alan “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları” ibaresi “Liman
ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları”
şeklinde yeniden düzenlendi. Karar, İstanbul’a inşa edilen 3.
havalimanını gündeme getirdi. İhale bedeli 22.1 milyar Avro
olan havalimanının çalışmaları sürüyor. (Cumhuriyet) 

Hükümet, Havalimanına Destek
Kararı Aldı... Yandaşlar Yaşadı

İstanbul'un kuzeyini ranta açması ve yarattığı ekolojik tahribat
nedeniyle büyük tepki çeken 3'üncü Köprü için alınan
kamulaştırma kararı tartışılmaya devam ediyor. 3'üncü Köprü
için alınan kamulaştırma kararınının hukuksuz olduğunu
belirten Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
yöneticilerinden Mücella Yapıcı, ''Kamulaştırmalar siyasetin,
iktidarın ve sermaye grubunun ihtiyaçları yönünde yapılıyor''
diye konuştu. Kamulaştırmanın uygun koşullarda gerekli
olduğunu, ancak 3'üncü Köprü için alınan kararın hukuksuz
olduğunu belirten Mücella Yapıcı, ''Köprünün yapım
aşamasında söylenen şey şuydu: Asla çıkışları olmayacak,
orada yapılanmaları teşvik etmeyecek, çevre yolları da bölgeyi
tahrip etmeyecek ve tünellerle geçilecek deniyordu. Fakat ne
yazık ki; fiiliyat öyle olmadı. Kavşak noktaları inşa ediliyor ve
bu kamulaştırmalar da bu çıkışlara ait. Bu çıkışlarda
gösteriyorki; 3. köprü bizzahiti kendisi, bizimde söylediğimiz
gibi İstanbul'un kuzeyinde korkunç bir yapılaşma baskına
neden olacak. Ormanlarda ve yetersiz olan su havzalarında
yeni imar rantlarına ve yapılaşma baskına yol açacak'' diye
konuştu. (BirGün)

'Kamulaştırma Yeni İmar Rantlarına
Yol Açacak'

7 İlçede Daha ‘Acele Kamulaştırma’
Yapılacak
Bakanlar Kurulu, Sur ve Silopiya’dan sonra Hezex, Cizîr, Qoser,
Gever, Çelê, Peyas ve Rezan’da da “acele kamulaştırma” kararı
aldı. Kamulaştırılan birçok yere karakol yapılacak. Bakanlar
Kurulu’nca “sokağa çıkma yasağı” adı altında kuşatma ve
saldırının sürdüğü Amed (Diyarbakır), Colemêrg (Hakkari),
Merdîn (Mardin) ve Şirnex’ta (Şırnak) “acele kamulaştırma”
yapılacak. Konuya dair Bakanlar Kurulu’nun kararları, Resmi
Gazete’de yayımlandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğünce “polis güvenlik noktası” yapımı amacıyla
Amed’in Rezan (Bağlar) ve Peyas (Kayapınar), Colemêrg’in
(Hakkari) Çelê (Çukurca) ve Gever (Yüksekova), Merdîn’in Qoser
(Kızıltepe), Şirnex’ın Cizîr (Cizre) ve Hezex (İdil) ilçelerinde
belirlenen taşınmazların “acele kamulaştırılması”
gerçekleştirilecek. Kamulaştırma yapılan çoğu yerde karakollar
yapılacak. (Kuzeyormanlari.org)

İzmir Tarih Projesi'nde 3. Adım
Agora-Kadifekale-Kemeraltı aksındaki tarihi dokuyu bozmadan
rehabilite ederek bölgeyi çekim merkezi haline getirmek için
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje
çalışmaları devam ediyor. 19 alt bölgeye ayrılan tarihi akstaki
yeni çalışmaların odağında bu defa Bahribaba, İkiçeşmelik
Caddesi, Damlacık ve Değirmendağı konut dokuları yer aldı.
Tarihi Havagazı Fabrikasında yapılan 3. etap çalıştayı, daha
önceki etap çalışmalarında olduğu gibi yine her kesimi
kucaklayan katılımcı bir anlayışla düzenlendi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi
Prof.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi
Prof.Dr. Hümeyra Birol Akkurt, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Neslihan Demirtaş
Milz ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi
Yard.Doç.Dr. Koray Velibeyoğlu moderatörlüğünde
gerçekleştirilen çalıştaya, ilgili kamu kurumları, sivil toplum
kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri ile akademisyenler,
muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı. (Arkitera)

http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/kadikoyun-son-kamu-arazileri-satiliyor
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/512531/Hukumet__havalimanina_destek_karari_aldi..._Yandaslar_yasadi.html
http://www.abcgazetesi.com/kuzey-ormanlarini-bitirmeye-yeminliler-12874h.htm
http://www.arkitera.com/haber/26703/izmir-tarih-projesinde-3-adim
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/11/7-ilcede-daha-acele-kamulastirma-yapilacak/
http://www.birgun.net/haber-detay/kamulastirma-yeni-imar-rantlarina-yol-acacak-108986.html
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Kadir Topbaş "Ustalık Dönemi"nin
Vizyon Projelerini Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB'nin
2015 Yılı Faaliyet Raporu'nu Belediye Meclisi'ne sundu.
İstanbul'a 12 yılda 98 milyar lira yatırım yaptıklarını, 2016
yılında da 16,3 milyar liralık yatırım bütçesinin bulunduğunu
hatırlatan Topbaş şöyle konuştu; "Ustalık dönemimle ilgili
bazı vizyon projelerimizi ilk defa burada açıklayacağım. Bu
kente neler katabiliriz, daha ne hizmet yapabiliriz, bunları
değerlendirdik. Yatırımlarımızın büyük bir bölümünü ulaşıma
ayırdık ve metroya öncelik verdik. Dönemimizde 145
kilometre raylı sisteme ulaştık. 76 kilometre metro inşaatı
devam ediyor. Ayrıca, toplam 100 kilometrelik 8 ayrı raylı
sistemin hazırlıkları bitti. Bu hatları bir ay içerisinde ihaleye
çıkıyoruz. Bu müthiş bir şey. Bunların projelendirilmesi,
istimlakler çok ciddi bir iş. Merkezi noktalar öncelikli olmaz
üzere raylı sistemle ulaşım imkanın adımlarını atmaktayız."
Ayrıca Haliç'e Denizin Üstünden Yeni Yürüme Yolu, Cep
Otogarları, Esenler Otogarı Yeşil Alan Projesi, Avrupa
Yakasındaki E-5 Tarfiğinin Tünellerle Bay-Pas Edilmesi,
Üsküdar İle Kabataş Arasına Yaya Yürüme Tüneli, İstanbula
yeni havayolları, Baraj ve Göllere Güneş Paneli Sistemi ve
Dünyanın En Büyük En Kapsamlı Rahabilitasyon Merkezi
Projesi 3. Döneminin vizyon projeleri içinde yer
almakta. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi)

Kentsel Dönüşüm Kurultayı Sonuç
Bildirgesi: Daha Hızlı, Daha Fazla
Yağma
Sabah gazetesi 11 Nisan’da düzenlediği Kentsel Dönüşüm ve
Akıllı Şehirler Kurultayı’nın sonuç bildirgesini “İşte büyük
dönüşüm için 20 önemli adım” manşetiyle duyurdu. Habere
göre 20 maddelik bildirge, Tayyip Erdoğan’a ve hükümete
sunulacak. 11 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen
kurultayda esas olarak  kentsel dönüşümü hızlandıracak
adımlar üzerinde konuşulmuş, Kürt coğrafyasından İstanbul’a
ülkenin dört bir yanında yeni rant alanları ve projelerinin
güzellemesini yapılmıştı. Maddeler arasında dönüşüm için
gerekli arsa ihtiyacının kamu elindeki alanlardan karşılanması,
dönüşüm projelerine Hazine’den pay ayrılması, projelerin
hızlanması için hak sahipleriyle müteahhitlerin arasına
belediyelerin ve kamu otoritesinin girmesi, Körfez ülkeleri
sermayelerini projelere çekecek sukuk (İslami usule uygun
senet) kullanımı için yasal düzenlemeler yapılması
var. (Sendika.org)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yurt genelinde
kentsel dönüşüm çalışmaları yeni projelerle devam ederken,
riskli alan olarak ilan edilen yerlerde tartışmalar sürüyor.
Pendik Batı Mahallesi için hazırlanan imar planlarına
mahkemeden yürütmesi durduruldu. Pendik Batı Mahallesi
Riskli Alana Dayalı İmar Planları İstanbul İdare mahkemeleri
yürütmeyi durdurma kararı verdi. En fazla riskli alan ilan
edilen iller arasında yer alan İstanbul'da tartışmalı ve
mahkemelik yerler bulunuyor. Bakanlar Kurulu Kararı ile
6306 sayılı ‘’Afet Riski altındaki Alanların dönüştürülmesi
hakkında kanun ‘’ kapsamında  ‘Afet Riskli Alan’ ilan edilen
bölgelerde vatandaşın menfaatleri gözetmeksizin rantsal
yapılaşmaların çok daha fazla ön planda olduğu, bazı
bölgelerde ipin ucunun kaçtığı gözler önüne seriliyor. Bu
bölgelerden biride Pendik Batı Mahallesi olarak öne çıkıyor.
(Emlakpencerem.com)

Pendik Batı Mahallesi Riskli Alana
Dayalı İmar Planlarında, Yürütmeyi
Durdurma Kararı Çıktı

Askeri Araziye 50 Bin Konut
Yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Esenler'deki kentsel
dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için Esenler Belediyesi
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 'Ortak Hizmet
Protokolü' yapılmasına karar verdi. CHP'li üyelerin 'ret' oyu
kullandığı karara göre, eski askeri alan kentsel dönüşüm
projelerinde 'reserv konut alanı' olarak kullanılacak. Bu
kapsamda, Esenler'de yıkılması planlanan konutların yerine,
bu araziye yaklaşık 50 bin konut yapılacak. Protokole göre,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler, Bağcılar,
Bahçelievler, Güngören ve Küçükçekmece gibi ilçelerde
planladığı ulaşım güzergahlarında kalan ve yıkılması
gereken binaların takası için de bu alandaki konutları
kullanabilecek. Öte yandan, bu alanda inşa edilecek
konutların yüzde 10'u Esenler Belediyesi tarafından İBB'ye
teslim edilecek. İBB de arazide TOKİ, KİPTAŞ gibi kendi
şirketlerini kullanarak konut üretebilecek. (Yapi.com.tr)

Sur'un Dönüşümü ve Kanal İstanbul
Konularını İçeren Kanun Tasarısı
Yasalaştı
"Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden
inşası, Kanal İstanbul, 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası
prim borçlarının silinmesi, 15 bin polis alınması ve terörizmin
finansmanının önlenmesi" konularında düzenlemeler içeren
"torba kanun" tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek
yasalaştı. Kanunla, "Kanal İstanbul" ve diğer su yolları için
yasal düzenleme getiriliyor. İlgili kanunda "su yolu" tanımı
yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılıyor. "İmar planı
kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla
ulaşımın sağlandığı su geçidi", su yolu olarak
tanımlanıyor. (Yapi.com.tr)

http://www.emlakpencerem.com/pendik-bati-mahallesi-icin-mahkemeden-yurutmeyi-durdurma-karari/89401/
http://www.yapi.com.tr/haberler/askeri-araziye-50-bin-konut-yapilacak_144190.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/surun-donusumu-ve-kanal-istanbul-konularini-iceren-kanun-tasarisi-yasalasti_144219.html
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Kentin merkezindeki bir termik santral projesi, taş ocakları
ve atık yönetimi sorunlarıyla karşı karşıya olan Bursa’da
Mustafakemalpaşa ilçesindeki tarım faaliyetleri ve Uluabat
Gölü de mermer ocaklarının tehdidi altında. CHP Bursa
Milletvekili Orhan Sarıbal’a göre, Mustafakemalpaşa
Mermer Organize Sanayi Bölgesindeki faaliyetlerin yarattığı
atıkların karıştığı tüm akarsuları kirletiyor; bu akarsularla
sulanan tarım arazileri kirlenmeye uğruyor; nihayetinde
atıklar Uluabat Gölünde toplanıyor. Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) süreci işletilmeyen Mermer
Organize Sanayi Bölgesinin tarımsal arazilerdeki gıda
güvenliğini riske ettiğini ifade eden Sarıbal, “Telafisi
mümkün olmayan zararların bedelini çiftçi, köylü kısacası
halka ödetmek istiyorlar” diye konuştu. (BirGün)

CHP’li Sarıbal Uyarıyor: ‘Mermer ve
Bor Atıkları Bursa’da Dereleri de
Gölü de Zehirliyor’

300 Bin Kişinin İçme Suyu Kaynağı
Olan Dereye İş Makineleri ve
Kamyonlar Girdi

Daha önce ahırındaki ineğini satarak bilirkişi ücretini ödediği
davayı kazanan ve aynı bölgedeki HES yapımını durduran
71 yaşındaki Kazım Delal, içme suyu kaynağının kirletildiği
gerekçesiyle Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı'na şikayette
bulundu. Küçükçayır Köyü'nde, il merkezi ile 9 ilçe, 5 belde
ve 25 köyde yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin içme suyu
ihtiyacını karşılayan Rize Belediyesi'ne ait Andon İçme Suyu
Tesisleri'nin su ihtiyacını karşılayan Taşlıdere deresinden
taş-çakıl alımı için valilik bir şirkete izin verdi. Yerleşim yeri
bulunmayan bölgeye önceki gün iş makineleri ve
kamyonlarla gelen şirket, İçme Suyu Tesislerinin 1.5
kilometre uzağında çalışma başlattı. Taşlıdere deresi
yatağına giren kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenen
malzeme mıcır eleme tesisine taşınmaya başlandı. Dere
içerisinde iş makinelerinin çalışması nedeniyle İçme Suyu
Tesislerine giden suda bulanıklaştı. (DHA)

CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orman
Müdürlüğü’nün ihalesini alan Keles Tarımsal Kooperatifi
tarafından kesimlerin devam ettiğini gören Kayışoğlu, cep
telefonuyla görüntü çekerek, gördüklerini anlattı. Motorlu
testereler ile  kesilen ağaçların yere düşüşünü görüntüleyen
Kayışoğlu, çok kısa sürede bölgede gölet yapımı için 8 bin
ağacın kesildiğini söyledi. Bu rakamın daha da artacağını
kaydeden Kayışoğlu, “Bizler, gölet yapılmasın demiyoruz ama
bir şey yaparken, neye hizmet ettiğimize, neleri feda ettiğimize
de bakmalıyız. Kocayayla gibi Bursalıların soluk borusu olan
bir yaylayı gölet yapacağız diye yok etmeye kalktığınızda
ortaya çıkan sonuç, ilerisi düşünüldüğünde kardan çok daha
büyük zarara neden olabilir. Kaldı ki; Kocayayla’ya yapılacak
gölet, ne işe yarayacak? Kelesliler bile bilmiyor. Sulama ise
neresi sulanacak? Keles Göleti var, Baraklı Göleti var, Gököz
Göleti var. 12 bin metreküp çam ağacının kesileceği belirtiliyor.
Bu kaç bin ağaç eder? Binlerce çam ağacının yok edileceği
göletin etrafında tam üç büyük gölet var. Keles’in içme suyu
sorunu da yok. O halde bu gölet ne için yapılıyor” diye tepki
gösterdi. (Kuzeyormanlari.org)

“Bursa Keleş’te 8 Bin Ağaç Kesildi”Bursa’da Termik Santral Projesine
İkinci Kez Durdurma

Bursa’da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB)
kurulmak istenen ve çevrecilerin karşı çıktığı Kömürlü
Termik Santral Projesi’ne verilen yürütmeyi durdurma
kararına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı itiraz
Bursa 2’nci İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Namık
Göz’ün DHA’da yeralan haberine göre Türkiye’nin en büyük
sanayi bölgelerinden biri olan DOSAB’ın yönetimi, yaklaşık
3 yıl önce bölgedeki fabrikaların buhar ihtiyacının tamamı
ile elektrik ihtiyacının üçte birini karşılamak amacıyla 32
dönüm alanda 120 milyon dolarlık Kömürlü Termik Santral
Projesi kurmaya karar verdi. Yaklaşık 524 bin ton kömür
yakılarak firmaların daha az maliyetli enerji elde etmesini
hedeflenen proje çevreciler, akademik odalar ve bölge
sakinlerinin tepkisine neden oldu. (Kuzeyormanlari.org)

Hava Kirliliği Kitlesel İmha Silahı.
Termik Santralleri Engellemezsek
Ölümler Artacak.

Türkiye’de yılda 4 bin kişinin trafik kazalarında öldüğüne
dikkati çeken Doç. Dr. Çalışır, “Hava kirliliğine bağlı ölümler ise
bunun 7 katı” dedi. Türkiye’de yılda 4 bin kişinin trafik
kazalarında öldüğüne dikkati çeken Doç. Dr. Çalışır, “Hava
kirliliğine bağlı ölümler ise bunun 7 katı” dedi. Türk Toraks
Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Başkanı Doç. Dr. Haluk
Çalışır, ülkedeki termik santrallerin güvenli olmadığını
belirterek, santrallerde kullanılan yeni teknolojilerin riski
sıfırlayamadığını söyledi. Yeni teknolojilerle yapılan termik
santrallerde de hava kirliliği sorununu tamamen sıfırlamanın
mümkün olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Haluk Çalışır,
“Termik santrallerde bir sürü kirletici var. Bu kirleticileri tümden
temizlemek mümkün değil” dedi. (Kuzeyormanlari.org)
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http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/07/bursada-termik-santral-projesine-ikinci-kez-durdurma/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/04/bursa-keleste-8-bin-agac-kesildi/
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AKP iktidarları döneminde Türkiye’de yaşanan yağmanın en
önemli ayaklarından birini madencilik faaliyeti oluşturdu.
Yerin üstünü bitiren AKP gözünü yerin altına da dikti. Son
yıllardaki kurulan maden şirketlerinin üçte ikisinin sahiplik ya
da ortaklıklarını AKP’li vekil, bakan ya da yöneticiler ile
yakınları üstlendi. On yılda verilen maden ruhsatı 20 bini
aşarken AKP öncesi 138 olan uluslararası şirket sayısı da
bini aştı. Bu alanda yaşanan değişimlerin en önemlisi
Erdoğan’ın başbakanlığındaki AKP hükümeti tarafından
çıkarılan “maden kanunu” oldu. Türkiye için stratejik öneme
sahip yeraltı kaynakları AKP iktidarı döneminde hızla
özelleştirilmeye başlandı. Özelleştirmeleri alanlar da
genellikle AKP’ye yakın şirketler oldu. AKP’nin en gözde
holdinglerinden olan Cengiz Holding yasa çıkarmaz çıkmaz
ETİ Holding’in işletmelerinin tamamına yakınını 2005 yılında
bünyesine kattı. (BirGün)

AKP’nin ‘Rant’ Hırsı: Ülkenin Yarısı
Maden Sahası
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Çöpten 422 Milyon Lira Geri Döndü

Suyunun Üçte Birini Kaybeden
Burdur Gölü Alarm Veriyor!
Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, su
kapasitesinin 3'te 1'ini kaybeden Burdur Gölü'yle ilgili Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na çağrıda bulanarak,
"Yeni su kaynağı olmadığı sürece bu göl maalesef
kuruyacak" dedi. Su kapasitesinin 3'te 1'ini son 35 yılda
kaybeden ve her yıl 330 milyon ton suyun yok olduğu,
Türkiye'nin 7'nci büyük gölü ve 14 Ramsar alanından biri
olan Burdur Gölü'nün kurtarılması için çevreciler farkındalık
etkinlikleri yaparken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili
kamu kurumları ise göl üzerine çalışmalara başladı. Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na gölün kurtarılmasıyla
ilgili çağrı yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun
Ercengiz, Bakan Eroğlu'nun gölün kurtarma eylem planı
içersine alınması gerektiğine yönelik söylemini hatırlattı.
(DHA)

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim
Vakfı'na (PAGEV) ait Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi
tarafından yapılan açıklamada, şirketin 39 belediye ile
işbirliği yaparak, yaklaşık 8 milyon kişiye ait, 152 bin ton
ambalaj atığının geri dönüşümünü sağladığı bildirildi. Söz
konusu ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle ekonomiye
422 milyon liralık katkı sağlandığı belirtildi. Açıklamada,
geri dönüşümü sağlanan ambalaj atıklarının miktarının
2015'te bir önceki yıla göre yüzde 38 arttığına işaret
edildi. Bu geri dönüşüm sayesinde 973 yetişkin ağacın
kesilmekten kurtarıldığına ve sadece geri dönüştürülen
plastik atıklardan 180 ailenin bir yıllık elektriğinin
karşılanabileceğine dikkat çekildi. Atıkların içinde yer alan
kağıt ve kompozitlerin geri dönüşümüyle de 10 kişilik bir
ailenin yıllık tüketimine karşılık gelen 1,5 milyon metreküp
su tasarrufu sağlandığı kaydedildi. Ambalaj atıklarının geri
dönüşümde birinci sırayı kağıt ve karton aldı, ikinci sırada
plastik ürünleri yer aldı. Diğer geri dönüşüm maddeleri ise
cam, metal, kompozit ve ahşaptan oluştu. Açıklamada,
şirketin bu yıl 200 bin ton ambalaj atığını geri dönüşüme
kazandırmayı hedeflediği belirtildi. (Yapi.com.tr)

Doğu Karadeniz’deki 6 Kentin
Yüzde 38,7’si Madenlere Ayrılmış

Doğu Karadeniz’deki madenlerle ilgili Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından yanıtlanmak üzere TBMM
Başkanlığına sunduğu soru önergesindeki pek çok soruya
yanıt alamayan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen,
Bakanlığa aynı soruları bu defa bilgi edinme hakkı
kapsamında Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla
iletti. Soru önergesine yanıtında Doğu Karadeniz’deki altı ilde
303 şirkete bin 12 maden ruhsatı verildiğini açıklayan
Bakanlık, bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvuruda
ruhsatların kapladığı alanı da açıkladı. Bakanlığın yanıtına
göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon’da
toplam 13 bin 722,53 kilometrekarelik araziye maden ruhsatı
verildi. Bu alan, altı ilin yüzölçümünün yüzde 38,7’sine karşılık
geliyor. Öte yandan Bakanlık maden ruhsatlarının sağlandığı
303 şirketin isimlerini “ticari sır” olduğu gerekçesiyle
açıklamadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Pekşen’e
verdiği yanıta göre, 153 ruhsat olan Artvin’de 292 bin 450,25
hektar, 230 ruhsatın bulunduğu Giresun’da 291 bin 832,09
hektar, 241 ruhsatlı Gümüşhane’de 293 bin 587,5 hektar, 201
ruhsatın verildiği Ordu’da 221 bin 796,17 hektar, 60 ruhsatın
bulunduğu Rize’de 171 bin 221,7 hektar, 127 ruhsatlı
Trabzon’daysa 101 bin 367,25 hektar alan madenler için
tahsis edildi. Bakanlığın verilerine göre, altı kentteki 1012
maden ruhsatı, 1 milyon 372 bin 254,96 hektara karşılık
geliyor. (BirGün)

Akdeniz Foku İlk Kez Nehirde
Görüntülendi

Dünyada yalnızca 700 tane kaldığı belirtilen ve kritik olarak
yok olma tehdidi altında bulunan Akdeniz fokları Türkiye’de
ilk kez bir nehirde görüntülendi. Biyomühendis H. Çağlar
İnce’nin 5 ülkeden gelen öğrenciler için düzenlediği doğa
atölyesi kapsamındaki kuş gözlemi sırasında Antalya
Manavgat Çayı’nın denize döküldüğü bölgede görüntülenen
Akdeniz Foku, türün ilk nehir kaydı olarak tarihe geçti. Türkiye
kıyılarını son sığınakları olarak seçen Akdeniz fokları
(monacus monacus), her geçen gün artan insan baskısı
yüzünden dünyada yalnızca 700 tane kaldı. Türkiye’nin Ege
ve Akdeniz kıyılarında yaklaşık 100 civarında Akdeniz
fokunun yaşadığı tahmin ediliyor. O foklardan bir tanesi ise
Antalya’da ilk kez bir nehirde görüntülendi. (Oda TV)
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Gayrimenkul Yatırım Fonları İnşaat
Sektörünün Dertlerine Derman Olur
Mu?

Katar’ın en büyük gayrimenkul yatırım şirketlerinden Mazaya
Qatar’ın Üst Yöneticisi (CEO) Hamad el-Hedfa’nın
açıklamaları ile gayrimenkul yatırım fonları tekrar gündeme
geldi. Haberde Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Göker’in Türkiye’ye inanılmaz bir ilgi olduğunu,
buraya nasıl girileceğine ilişkin bir yol bulamadıkları için pek
çok sermaye grubunun uzun süredir beklemede kaldığını
artık bu yolların açılmaya başladığını ifade ettiği belirtiliyordu.
İki şirketin stratejik iş birliği anlaşması sonucu kurulacak olan
“Türkiye’nin ilk uluslararası gayrimenkul yatırım fonu”
özelliğini taşıyacak fonlar, Körfez yatırımcısına, doğrudan
satın almaların dışında ilk kez güvenirliği yüksek bir finansal
enstrüman aracılığı ile Türkiye gayrimenkul sektörüne yatırım
olanağını da sağlayacak deniliyordu. TUİK Şubat 2016 Konut
Satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları
2016 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7
oranında  artarak 101 703 oldu. Toplam konut satışları içinde
banka kredisi kullanımı veya inşaat şirketlerinin konutlara
ipotek koyarak yaptıkları ilk el satışlarla oluşan ipotekli
satışların payı %29,9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan
konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %15,8 artarak 1
585 oldu. (Kuzeyormanlari.org)

"Konut Fiyatlarındaki Artışın
Nedeni Arsa Rantıdır"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye
İMSAD),  2016 yılının ilk Gündem Buluşmaları Toplantısı’nda
dünya ve Türkiye ekonomisini ve siyasi gelişmeleri gündeme
taşıdı. Küresel ekonomik krizlerin ardından yaşanan köklü
değişimlerle gündeme gelen yeni normalleşme sürecine ilişkin,
üretim ekosisteminde süpersonik dijitalleşme, terör ve mülteci
sorunları ile küresel iklim değişikliği gibi konular masaya
yatırıldı. Türkiye’deki konut fiyatlarındaki artışa da değinen Fethi
Hinginar, konut fiyatlarındaki artışın sürekli malzeme
fiyatlarındaki artışa bağlanmasının gerçeği yansıtmadığına
dikkat çekerek, “2015 yılında inşaat malzemeleri fiyatları yüzde
5,9 artmış. Yani enflasyonun bile altında bir artıştan
bahsediyoruz. 2014 yılında yüzde 10,7’lik bir artış yaşanmıştı.
Dolayısıyla son yıllarda özellikle İstanbul gibi şehirlerde yüzde
40’lara varan konut fiyatlarındaki artışı baz alırsak, malzeme
fiyatlarındaki artışın neredeyse hiç etkisi yok diyebiliriz. Her
zaman da dile getiriyoruz, konut fiyatlarındaki artışın en büyük
nedeni, arazi fiyatlarındaki ranttır” dedi.  (Yapi.com.tr)

   Emlak Piyasası Haberleri

Kamu İnşaat Harcamaları Yüzde 8.4
Büyüdü

Yapı-Endüstri Merkezi (YEM), 48 yıldır ‘Yapı dünyasının bilgi
merkezi’ olma işlevini sürdürüyor. 21 yıldır düzenli olarak
yayımladığı ‘Türk Yapı Sektörü Raporu’ ve yılda dört kez her
çeyrek dönemde güncellediği ara raporlarla yapı sektörünün
nabzını tutan, sektörün dinamiklerini yorumlayan YEM, son
olarak Türk Yapı Sektörü Raporu 2015’in son çeyrek verilerini
de güncelleyerek 2016 yılı ilk çeyrek dönem verilerini açıkladı.
Rapora göre Türkiye ekonomisinin toplamda yüzde 4
büyüdüğü 2015’in dördüncü çeyreğinde büyüme yüzde 5,7'ye
ulaştı. Buna karşın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak
görülen inşaat sektörü 2015’te sadece 1,7 oranında büyüdü.
İnşaat sektörünün dördüncü çeyrekteki büyümesi ise yüzde 5,4
olarak kayıtlara geçti. Bu büyüme içinde büyük rolü bulunan
kamu inşaat harcamalarının 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla
yüzde 8,4 büyüme gösterdiği gözlemlendi. Özellikle sadece
kamu inşaat harcamalarında son üç çeyrek dönemde
gerçekleşen büyümenin nedenleri arasında 2015 yılının ikinci
yarısında yapılan iki genel seçimin olduğu düşünülmekte.
Eşzamanlı olarak özel kesim inşaat harcamaları ise 2015
yılında yüzde 1,2 oranında küçülme gösterdi. Toplam inşaat
harcamaları rakamları ise 2015 yılında 175 milyar TL’ye
ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 7,8 oranında artış gösterdi.
İnşaat harcamalarının yükselmesindeki en büyük pay sahibi ise
kamu inşaat harcamalarındaki artış oldu. (Yapi.com.tr)

Yeni Kent Merkezi'nde "Transfer"
Yok
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de 15 Mart'da mahkeme
kararı doğrutusunda transferle ilgili kısımların çıkartıldığı
yeni plan notunu onayladı. Mahkeme daha önce de turizm-
ticaret kullanımlarında transfer olanağı getiren plan notunu
iptal etmişti.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin  2013 yılında
İzmir'in Turan-Alsancak arası kıyı kesimini kapsayan Yeni
Kent Merkezi'nin 1/5000'lik planı notlarında yer alan
"Turizm ve ticaret" ile "Turizm, ticaret ve kültür", "Merkezi iş
alanı " tanımlarının geçerliliği sadece 2 yıl sürdü. Mimarlar
Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir
Şubeleri'nin açtığı davalarda önce "Turizm ve ticaret" ile
"Turizm, ticaret ve kültür" tanımları İzmir 1. İdare
Mahkemesi'nin 30 Eylül tarihli kararıyla iptal edildi.2013
yılında yapılan değişiklikte "Turizm, ticaret ve kültür" plan
notuna "yüksek nitelikli konut", "rezidans" eklendi."Turizm
ve ticaret" plan notunda varolan üçte bir oranında rezidans
koşulu korunmuştu. Turizm-ticaret tanımında malikleri aynı
olan ve bir bütünlük oluşturan imar adası ve parsellerinde
yapılaşma koşulları ve kullanım kararı oranları
değişmemek kaydıyla kullanımlar arası transfer
yapılabilmesi, bir parselde birden fazla kullanımın
yeralmasının önü açılırken, böylece, örneğin çok katlı
mağaza olan bir parselin, turizm kullanımlı başka bir
parselle değiştirilmesi sağlandı. Yeni Kent Merkezi'ndeki
üçte bir olarak belirlenen turizm koşulu ise yüzde 15'e
düşürüldü. Konut kullanımlarının üçte bir oranından fazla
olamayacağı maddesi korunurken, parseller arası kullanım
transferi olanağı sağlandı. (Yapi.com.tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/konut-fiyatlarindaki-artisin-nedeni-arsa-rantidir_144106.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/06/gayrimenkul-yatirim-fonlari-insaat-sektorunun-dertlerine-derman-olur-mu/
http://www.yapi.com.tr/haberler/yeni-kent-merkezinde-transfer-yok_143678.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/kamu-insaat-harcamalari-yuzde-8-4-buyudu_144202.html


Kadıköy Belediyesi'nden Torun
Bekleyenlere Kurs

Kadıköy Belediyesi çocuk yetiştirmeye ilişkin iki nesil
arasındaki görüş farklılıklarının ve çatışmalarının
kırgınlıklara neden olmaması için torun bekleyen
büyükanne ve büyükbabalara kurs düzenliyor. Dr. Rana
Beşe Sağlık Polikliniği bünyesinde 2012 yılından bu yana
sürdürülen “Gebe Okulu” projesine büyükanne ve
büyükbabalar için “Torunumu Beklerken” projesi
eklendi. Kuşaklar arası çocuk bakımında yaşanan
anlaşmazlıkları en aza indirmek amacını taşıyan bu eğitim
programı kapsamında; bebek bakımında doğru bilinen
yanlışlar, bebek ve çocuklarda acil durum uygulamaları,
yeni anne-baba ve torun ile iletişim, büyükanne
büyükbabalık rolleri ve kuşak çatışması konuları işlenecek.
Böylece büyükanne ve büyükbabalar, hem yanlışlarını
düzeltme şansı yakalayacaklar hem de unuttuklarını
hatırlayacaklar. Eğitimler, Kuyubaşı’ndaki Dr. Rana Beşe
Sağlık Polikliniği eğitim salonunda maksimum 15 kişilik
gruplar halinde haftada iki gün üçer saat (10.00-13.00
arası) yapılacak. Eğitim programına başvurmak isteyen
büyükanne ve büyükbabalar 0216 348 40 27 telefon
numarasından bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilirler. (Evrensel)

Kadıköy Belediyesi Aklımdaki
Kadıköy ile eTR Ödülü Aldı

   Yerel Yönetimler

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından,
Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen
“13'üncü e-Türkiye (eTR) Ödülleri” önceki gün Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen törenle
sahiplerini buldu. Orta Ölçekli Belediyeler kategorisinde
'Aklımdaki Kadıköy' projesi ile birinci olan Kadıköy
Belediyesi adına ödülü, Kadıköy Belediyesi'nde İletişim
Danışmanlığı görevini yürüten Avukat Aysu Melis Bağlan
aldı. 'Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler', 'Kamudan İş
Dünyasına e-Hizmetler', 'Kamudan Kamuya e-Hizmetler'
ve 'Yerel Yönetimler' kategorilerinde finalde kalan 26
projeden kazananlar, jürinin yaptığı elektronik oylama ile
belirlendi. (Gazete Kadiköy)

Şişli Belediyesi’nden Eşitlik Birimleri
Çalıştayı

Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, yerel yönetimlerde
kurulmuş olan Eşitlik Birimlerinin güçlü ve zayıf yönlerini
konuşabilmek amacıyla 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde 1. Eşitlik
Birimleri Çalıştayı – Eşitliğin Yerelden İnşası etkinliğini
düzenledi. Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat
Evi’nde gerçekleşen ve yerel yönetimler, eşitlik politikaları
üzerine akademi ve sivil toplum temsilcilerinin sunumlarının
paylaşıldığı etkinliğin ilk günü açık katılımla gerçekleşti.
Çalıştayın ikinci gününde, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen
Eşitlik Birimi temsilcileri, deneyimlerini paylaşarak bir sonuç
bildirgesi oluşturdu. Çalıştay süresince kentin
kurgulanmasından, sivil toplum katılımına, yerel yönetim
bütçesinden, ulusal ve uluslararası mekanizmalara kadar
birçok konu ele alındı. Çalıştayın birinci gününde, açılış
konuşması Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü tarafından
yapıldı. İlk günün birinci oturumu, Nevşin Mengü’nün
moderatörlüğünde, “Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyetin
Anaakımlaştırması, Toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında ulusal ve yerel politikalar”
başlığıyla düzenlendi. Oturumda, Mardin Büyükşehir Belediye
Eşbaşkanı Februniye Akyol, Yüksek Şehir Plancısı, Yerel
Yönetim Uzmanı Yıldız Tokman, Bilkent Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Deniz Altay Baykan ve Türkiye Belediyeler Birliği
Dışilişkiler Müdürü Gülfem Keleş konuşmacı olarak yer aldı.
(Kadıköy Akademi)

SPoD, Kadıköy Belediyesi’nde
Belediye Çalışanlarına Yönelik LGBTİ
Farkındalığı Eğitimi Verdi

12 Nisan’da, Kadıköy Belediyesi’nde belediye çalışanlarına
yönelik “LGBTİ Farkındalığı Eğitimi” gerçekleştirildi. SPoD
tarafından gerçekleştirilen eğitim, önce Uzm. Dr. Seven
Kaptan’ın “LGBTİ Temel Kavramlar” sunumu ile başladı.
Kaptan, sunumunda cinsel kimlik, cinsel yönelim, eşcinsellik,
transeksüellik, homofobi, transfobi gibi konuları katılımcılara
anlattı. Katılımcıların merak ettikleri soruları da yanıtlayan
Kaptan, sunumunda eşcinselliğin ve transeksüelliğin bir
hastalık olmadığını, cinsel kimlik ve cinsel yönelimin kişinin
doğuştan gelen özellikleri olduğunu vurguladı. Eğitim,
Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda LGBTİ
Aktivisti olan Sedef Çakmak ve SPoD Genel Sekreteri Deniz
Emirhan Çelebi’nin konuşmalarıyla devam etti. Çakmak, uzun
yıllardır verilen LGBTİ hakları mücadelesinden bahsederek,
anayasaya cinsel kimlik/cinsel yönelim maddelerinin de
eklenmesinin öneminden bahsetti. Konuşmada, yaşamlarında
birçok konuda şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ
bireylerin de diğer tüm yurttaşlar gibi eşit haklara sahip olması
gerektiği vurgulanırken bu doğrultuda yerel yönetimlerin
LGBTİ konusunda nasıl bir rolü olabileceğinden
bahsedildi. (Kadıköy Akademi)

http://www.evrensel.net/haber/275273/torun-bekleyenler-de-kursa-gidecek
http://www.kadikoyakademi.org/spod-kadikoy-belediyesinde-belediye-calisanlarina-yonelik-lgbti-farkindaligi-egitimi-verdi/
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=8526
http://www.kadikoyakademi.org/sisli-belediyesinden-esitlik-birimleri-calistayi/


Üsküdar Belediyesi’nin geri dönüşüm alanında geliştirdiği
"Atıklarınız Çöp Olmasın Enerjiye Dönüşsün'' temalı yeni
toplama modeli için anlaşma sağlanan 8 firmayla protokol
imzalandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Burhan
Felek Köşkü'nün bahçesinde gerçekleşen imza töreninde
konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bin 800
ton cam atığı toplamışız. 7 bin 400 ton ambalaj atığı, 255 ton
yağ atığı, 10 ton elektronik atık, 1.6 ton atık pil toplamışız.
Bunlardan toplamda 222 ton yakıt elde etmişiz. Yani 222 ton
yakıtın ederi olan paranın belediyemizin bütçesinden
çıkmasını engellemişiz, artı o kadar gelir elde ederek aslında
muazzam bir rezerv, muazzam bir zenginlik olan çöpün de
değerlenmesini sağlamışız. Bunun sonunda 125 bin 800 adet
ağacın kesilmesi önlendi." ifadelerini kullandı. 
(Üsküdar Belediyesi Web Sitesi)

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 52. Kütüphane Haftası
dolayısıyla kreşlerde "Masal Ağacı" adı verilen kütüphaneler
oluşturmaya başladı. Proje kapsamında ilk 'Masal Ağacı',
Kartal Belediyesi'ne bağlı Soğanlık Yeni Mahalle Kreşi'nde
oluşturuldu. Çocukların hayal gücünü geliştirecek, yaş
guruplarına göre ayrılmış kitaplar bulunan 'Masal Ağacı'
projesi, önümüzdeki günlerde Kartal Belediyesi'nin tüm
kreşlerinde hayata geçirilecek. (Kartal Belediyesi Web Sitesi)

Kartal Belediyesi Kreşlerinde
Hikayeler 'Masal Ağacı'ndan

Atıklar Üsküdar'da Enerjiye
Dönüşüyor

   Yerel Yönetimler

Beşiktaş Belediyesi Halk Eczanesi
Açıldı!

Beşiktaş Belediyesi mevcut sağlık hizmetlerine bir yenisini
daha ekledi. Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
yönetiminde Ortaköy Dereboyu Caddesi’nde hizmete giren
Halk Eczanesi, 14 Nisan Perşembe günü Beşiktaş Belediye
Başkanı Av. Murat Hazinedar ve vatandaşların katılımıyla
açıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından sağlık kuruluşlarından
kullanılmamış ilaçların toplanması ile oluşturulan Halk
Eczanesi, israf olacak ilaçları ihtiyaç sahipleri ile ücretsiz
olarak buluşturmayı hedefliyor. Sağlık güvencesi olmayan,
dar gelirli, kimsesiz ve sokaklarda yaşayan, vatandaşlar ile
devlet güvencesinde olmayan mülteciler; durumlarını
belgeledikten sonra Halk Eczanesi’nden ücretsiz olarak
faydalanabilecekler. İlaç isteğinde bulunabilmek için mutlaka
doktor onaylı reçete olması gerekiyor. Vatandaşlar ayrıca
eczaneden ilaç kullanımı ile ilgili her türlü danışmanlık
hizmetini de alabilecekler. Başkan Hazinedar, açılış töreninde
yaptığı konuşmasında “Kullanılmamış ilaçların bağış olarak
toplanmasıyla dar gelirli yurttaşlarımızın faydalanabileceği bir
eczane açtık. Sağlıklı bir toplum, sosyo-ekonomik durumu her
ne olursa olsun her bireyin sağlık hizmetlerinden eşit olarak
yararlanmasıyla mümkündür. Halk eczanemizin bu anlamda
Beşiktaş’tan İstanbul’a, İstanbul’dan tüm Türkiye’ye örnek
oluşturacağını umuyorum. Bu düşünceyle sağlıklı ve mutlu
günler diliyorum. Halk eczanemiz Beşiktaşımıza hayırlı olsun”
dedi. (Beşiktaş Belediyesi Web Sitesi)

Çocuklar Balonlarla Kuş Barınağı
Yaptı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi
bünyesinde çocuklar Anadolu Üniversitesi Endüstriyel
Tasarım bölümü 2'nci sınıf öğrencileriyle birlikte Kuş Barınağı
yaptılar. Emek Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen
etkinlikte üniversite öğrencileri balon, doğal tutkal ve yaprak
kullanılarak nasıl Kuş Barınağı yapılacağı ile ilgili mental
aritmetik eğitimi alan çocuklara bilgi verdi. (Milliyet
Yerel Haber)

Fizik Tedavi İçin Ulaşım Desteği
Kadıköy Belediyesi ve Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi, felçli, engelli ve rehabilitasyon gerektiren hastalar
için işbirliği yaptı. Evinden çıkamayacak durumda olup fizik
tedavi gerektiren hastaların tedavisi Erenköy Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi sağlık ekipleri tarafından ulaşımı ise
Kadıköy Belediyesi tarafından sağlanacak. Yapılan işbirliği ile
hastalara evinde rehabilitasyon hizmetinin yanında hastaları
evinden alarak hastanede tedavi etme yolu ile de hizmet
verilecek. Bu sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen
yurttaşların Kadıköy Belediyesi Medikal Çağrı Merkezi 444
0197 ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Fizik tedavi
gerektirdiğine dair raporu olan ve evde sağlık ekipleri
tarafından ziyaret edilen engelli, yatalak ve felçli hastaların
tedavisi Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
tarafından yapılacak. (Kadıköy Belediyesi Web Sitesi)

http://www.besiktas.bel.tr/Sayfa/13101/besiktas-belediyesi-halk-eczanesi-aciliyor
http://www.kartal.bel.tr/tr/haberler/Habergoster.aspx?id=14839
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/eskisehir-haberleri/cocuklar-balonlarla-kus-barinagi-yapti_269853/
https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/news/uskudarda-atiklar-enerjiye-donusuyor/545
http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/fizik-tedavi-icin-ulasim-destegi


Okullardaki Eski Masa ve Sıralar
Satranç Masasına Dönüştürüldü‘Malala’ Kadıköy Duvarlarında

Eskişehir'deki Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'nde
"Eskişehir Gençliği Stratejisini Belirliyor" Projesi
kapsamında atık tahtalar satranç takımı masalarına
dönüştürüldü. Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'nde projenin
tanıtımı ile ilgili yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü
Necmi Özen, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent
Üzmez, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan
Başyiğit, Baksan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İlhan
Özata, proje danışmanı öğretmenler ile öğrenciler katıldı.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, yaptığı
konuşmada okullarda hurdaya atılan masa ve sıraların
mesleki okulların atölyelerinde öğrencilerin kullanımına
verildiğini söyledi. (Hürriyet Yerel Haber)

   Kent Tasarım ve Planlama

National Geographic ve Unicef Türkiye’nin ‘Benim Adım
Malala’ belgeselinden ilham alarak gerçekleştirdiği ‘Kızlara
Ses Ver’ kampanyası, bu kez graffiti sanatçısı Highero’nun
‘Malala’ adını verdiği portreleriyle sokaklara taşındı. 9 gün
boyunca Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle kız çocuklarının da
katılımıyla sanatçı Highero ve arkadaşları, Moda Kadıköy
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin duvarlarına Malala’nın
resimlerini yaptılar. Bir çocuk, bir öğretmen, bir Kitap ve bir
kalem dünyayı değiştirebilir’ sözlerine yer verilen
illüstrasyonlar, 9 gün süresince duvarlardaki yerini aldı.
‘Kızlara Ses Ver’ kampanyası, Türkiye’de kız çocuklarının
okutulması ve okula devam edebilmesi konusunda davranış
değişikliği ve kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Malala Yusufzay, 2014’te Nobel Barış Ödülü’ne layık
görülmüştü. (Beyazperde.com)

Çanakkale'den Bisiklet Kullanımına
Teşvik

Çanakkale Belediyesi, daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir
yaşam adına halkı bisiklet kullanıma teşvik etmek
amacıyla, kentin bisiklet ağının altyapısını güçlendiriyor.
 Sağlıklı, temiz ve pratik bir ulaşım aracı olan bisikletin
kullanımının yaygınlaşması için projeler üreten
Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, bu
kapsamda öncelikli olarak kentte var olan bisiklet ağını
arttırarak, halkın pek çok noktaya bisikletle ulaşabilmesi
adına çalışmalarını yürütüyor. Bisiklet yolları mavi renkle
boyanırken, aynı zamanda uyarı levhalarıyla da belirgin
hale getiriliyor. Kent içinde Kordonboyu, Çarşı Caddesi,
Atatürk Caddesi, Sarıçay kenarındaki yürüyüş alanları
Aziziye Caddesi, Barış Kordonu, Troia Caddesi olmak
üzere AVM'ler bölgesine kadar uzanan bir ringde bisiklet
yolu için boyama ve işaretlendirme çalışmaları
gerçekleştiriliyor. Bisiklet yollarının araç ve yayalar için de
dikkat çekici bir hal alması sağlanıyor. (Hürriyet Yerel
Haber)

Altındağda 4 Mahalleye Kapalı Semt
Pazarı

Ankara Altındağlar Kapalı Semt Pazarları için düğmeye basan
Başkan Veysel Tiryaki, mahallelerin önemli bir eksiğinin kısa
sürede tamamlanacağını söyledi. Yaklaşık 4 bin 500
metrekarelik bir alana sahip olan Aydınlıkevler Mahallesi Kapalı
Semt Pazarı, yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana sahip olan
Güneşevler Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve yaklaşık 8 bin
metrekarelik bir alana sahip olan Beşikkaya Mahallesi Kapalı
Semt Pazarı ile Karacaören Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve
Düğün Salonu, mahalle sakinlerinin ilk alışveriş durağı ve
sosyalleşme alanı olacak. (Hürriyet Yerel Haber)

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/canakkale-haberleri/canakkale-den-bisiklet-kullanimina-tesvik_269969/
http://www.beyazperde.com/haberler/filmler/haberler-73139/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/eskisehir-haberleri/okullardaki-eski-masa-ve-siralar-satranc-masasi_268592/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/altindagda-4-mahalleye-kapali-semt-pazari_267221/


   Yerel Mücadeleler

Esastan ‘çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar
vereceğinden ötürü’ iptal edilen “ÇED gerekli değildir”
kararları ‘usül’ yönünden bozuldu! Alınan bu kararlar, beş
adet HES ile yarısından fazlası kurutulmuş olan vadinin
kaynaklarının olduğu el değmemiş son bölgesinde yapılmak
istenilen Alakır 1 ve Alakır 2 HES'ler için. 2010 yılında açılan
davalarda mahkeme bilirkişi raporlarını esas alarak ADO
şirketine verilen “ÇED gerekli değildir kararını” iptal etmiş,
2014’te de danıştay kararı onamıştı. ADO şirketi ve Antalya
Valiliği’nin “karar düzeltme” başvurusunu değerlendiren
danıştay 2015’te dosyayı tekrar mahkemeye
göndermişti. Dosyayı tekrar ele alan mahkeme; dava
açanlardan Karacaören Derneği ve Tuğba Günal
dışındakilere ‘bölgede yaşamadıkları’ için ehliyetsizlik,
Karacaören Derneği ve Tuğba Günal için de ‘süre aşımına’
hükmederek daha önce verdiği iptal kararını bozduğunu 4
Nisan 2016 günü avukatlara tebliğ etti. (Kuzeyormanlari.org)

Alakır’ın Nihai İdam Fermanı
‘Usül’en Verildi!

Danıştay Onadı: Melen’in Yanına Çöp
Dökülemez

Düzce’de Melen Çayı kenarına kurulan katı atık tesisinin
ÇED olumlu kararının iptalini Danıştay onadı. Yerel
mahkemenin iptal kararına rağmen tesise çöp dökmeye
devam eden belediyeye karşı 10 Ocak’tan bu yana tesis
önünde nöbet tutan köylüler, kararın uygulanıp tesisin
tamamen kapatılmasını istiyor. Düzce’de, İstanbul’un su
kaynakları arasında bulunan Melen Çayı kenarına kurulan
katı atık bertaraf tesisinin ÇED olumlu kararının iptalini
Danıştay onadı. Yerel mahkemenin iptal kararına rağmen
tesise çöp dökmeye devam eden belediyeye karşı 10
Ocak’tan bu yana tesis önünde nöbet tutan Esençam ve
Hasanlar köylüleri, kararı sevinçle karşıladı. Köylüler,
Danıştay kararının uygulanıp tesisin tamamen
kapatılmasını istiyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet
Keleş ise Danıştay’ın onama kararını Danıştay Dava
İdareleri Genel Kurulu’na taşıyacaklarını söyledi. 10 yıl
önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İSKİ ile bir araya
gelerek tesisi yapma kararı aldıklarını belirten Keleş,
alternatif bir yer olmadığını, tesisin çevreye zarar
vermediğini iddia etti.
(Sendika.org)

İlçenin Çocuk Parkını Savundular, 2
Yıl Hapis İstemiyle Yargılanıyorlar!
Tokat’ın Zile İlçesi'nde çocuk parkı olarak kullanılan alan
AKP’li Belediye tarafından imara açılıp inşaata başlanınca, bu
durumu protesto eden ve iş makinelerinin önünde direnen
Zile halkından 17 kişi hakkında "İş ve çalışma hürriyetinin
ihlali" suçlamasıyla dava açıldı. Tokat’ın Zile İlçesi'nde geçen
yıl, çocuk parkı olarak kullanılan alan AKP’li Belediye
tarafından imara açılıp inşaata başlanınca, bu durumu
protesto eden ve iş makinelerinin önünde direnen Zile
halkından 17 kişi hakkında "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali"
suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar Türk Ceza Yasası'nın
117/1 maddesi uyarınca 2 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
Daha önce çocuk parkı olarak kullanılan alan, geçen yıl AKP’li
Zile Belediyesi tarafından imara açılarak inşaat yapımına
başlanınca yurttaşlar tepki göstermişti. Anayasal haklarını
kullanarak protesto gösterisi yapan mahalleliler, “Parklar
bizimdir bizim kalacak” sloganı atmış, bazı yurttaşlar da iş
makinelerinin önünde oturarak direnmişlerdi. (Habersol.org)

Kaş’ta Havaalanı İstemiyoruz!

Kaş Sivil Toplum Kuruluşları, Kaş için bir cinayet anlamına
gelecek olan havaalanı projesine karşı change.org’da imza
kampanyası başlattı. Kampanya metni şöyle;
8000 nüfuslu Kaş’a uluslararası ölçekte havaalanı girişimi!..
Kaş, “tarihi, doğal ve kültürel özelliklerini koruyarak Türkiye ve
dünyada özgün nitelikleriyle tanınan ve tercih edilen bir yer
olmak” vizyonuna sahip, sürdürülebilir doğa ve kültür
turizminin merkezi olan bir Akdeniz kasabasıdır. Yamaç
paraşütü, trekking, deniz kanosu, dağ bisikleti, su altı dalış ve
yayla turizmi gibi alternatif turizm olanaklarının bulunduğu
beldemizde, beklentisi sadece 3S (deniz/güneş/kum) olmayan
misafirler ağırlanmaktadır. Turizm altyapısı yerel ölçekte
işletilen küçük/butik otel tarzı konaklamaya ve sakin yeme-
içme-eğlenme anlayışına uygundur. (Kuzeyormanlari.org)

Kömür Tesisi İçin 4. kez Bilirkişi Keşfi
Yapılacak

Artvin Arhavi’de Kavak ve çevre köylerle birlikte 5 bin kişinin
yaşamını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği mahkeme
kararıyla sabitlenen kömür tesisi için 4 Nisan 2016’da 4. kez
bilirkişi keşfi yapılacak. Rize İdare Mahkemesi daha önce
açılan davada henüz kararını vermedi ancak 2. ÇED iptal
davasıyla ilgili mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi 4 Nisan
2016 tarihinde Kavak köyünde olacak. Yaşam alanlarını
savunan Kavak, Konaklı, Yolgeçen, Dereüstü köylüleri
mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. (Evrensel)

http://sendika10.org/2016/04/danistay-onadi-melenin-yanina-cop-dokulemez/
http://haber.sol.org.tr/toplum/ilcenin-cocuk-parkini-savundular-2-yil-hapis-istemiyle-yargilaniyorlar-151701
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/03/kasta-havaalani-istemiyoruz-we-dont-want-an-airport-in-kas/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/07/alakirin-nihai-idam-fermani-usulen-verildi/
http://www.evrensel.net/haber/276513/komur-tesisi-icin-4-kez-bilirkisi-kesfi-yapilacak


   Yerel Mücadeleler

Türkiye'nin 11. 'Sakin Kenti'ne HES
Tehdidi... AKP'li Başkan Bile İsyan
Etti
İtalya'nın Greve in Chianti şehrinde, 12 Mart 2016 günü
Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu toplantısında Türkiye'nin
11'inci 'Sakin Şehri' seçilen Erzurum'un Uzundere
ilçesinde yaşanan sevinç 'HES yapılacak' haberi ile
kayboldu. Uzundere'den geçen Tortum Şelalesinden
döküldükten sonra Çoruh nehrine karışan Tortum Çayı
üzerine HES yapılma kararını eleştiren AKP'li Uzundere
Belediye Başkanı Halis Özsoy, "Dünya sakin kentler birliği
tarfından 'sakin kent' ilan edilen Uzudere'nin sakin kentliği
kalmaz. İçerisinden nehir akan şehir ünvanını kaybederiz.
Göçmen kuşlar artık bu rotayı kullanamaz. Suya dayalı
sporlar olmaz. Yörenin eko sistemi bozulduğu için organik
tarımsal üretimden elde edeceğimiz gelir yok olacak"
dedi. Uzundere'yle birlikte Türkiye'deki Sakin Şehir listesi
şu şekilde: İzmir Seferihisar, Aydın Yenipazar, Muğla
Akyaka, Çanakkale Gökçeada, Kırklareli Vize, Isparta
Yalvaç, Sakarya Taraklı, Ordu Perşembe, Şanlıurfa Halfeti,
Artvin Şavşat ve Erzurum Uzundere. (Cumhuriyet)

Lüleburgaz Demokrasi Platformu’nun öncülüğünde bugün
yapılan Büyük Ergene Yürüyüşü’nde yaşam savunucuları
haykırdı: ‘Ergene’de Yalana, Trakya’da Talana Son!’
“Ergene’de Yalana, Trakya’da Talana Son” mitingi bugün
Lüleburgaz’da yapıldı. Trakya’nın değişik il ve ilçelerinden,
çevre örgütlerinden, siyasi partiler, sendikalar ve diğer
demokratik kitle örgütlerinden yoğun katılım
gerçekleşti. “Trakya kapitalizmin çöplüğü değildir. Ergene’yi
kirletenler temizlesin”, “Ne nükleer, ne termik, rüzgar, güneş
bize yeter”, “Ölüm bacaları istemiyoruz”, “Havama, suyuma,
toprağıma dokunma” gibi pankartların taşındığı, “Trakya’daki
talanı durdurmazsanız her yer Cerattepe her yer Gezi
olacak!” anonsunun yapıldığı mitingte halk, termikçilere,
nükleercilere, HESçilere, RESçilere, rantçılara, taşçılara,
betonkafalara karşı Ergene’yi, Trakya’yı ve onun yaşam
kaynağı olan Kuzey Ormanları’nı savunmak için
buluştu. (Kuzeyormanlari.org)

Ergene’de Yalana, Trakya’da Talana
Son!

İzmir’in Çernobilinde Nükleer Atıklar
Kaçak Taşınıyor

İzmir Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasının bahçesinde
gömülü olan nükleer atıklarla ilgili fabrika sahasında kaçak
faaliyet yapıldığı ortaya çıktı. ÇED yapılmadan atıkların
temizlenmesi ile ilgili açılan davada geçtiğimiz günlerde
karar veren Danıştay, “Önemli miktarda çevre kirliliği
yarattığı sabit olan, ayrıca radyoaktif atık içermesinden
dolayı çevre kirliliği oluşturacak nitelikte bulunan proje için
her durumda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu
hazırlanmasının gerekli olduğu açıktır” dedi. Danıştay
kararında, projede günlük 100 ton ayırma işlemi
yapılacağına da vurgu yaparak, ÇED yönetmeliğine göre bu
kapasitede işlemler için ÇED Raporu yapılmasının zorunlu
olduğuna dikkat çekti. (Evrensel)

220 Madencinin Yerin 2 Bin Metre
Altındaki Açlık Grevi 

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Yeniçeltek maden
işletmesinde 220 madenci, kapatılan madende seslerini
duyurmak için süresiz açlık grevine başlamıştı. Soma
Holdinge ait Gürmin Enerji A.Ş.’nin aldığı Yeni Çeltek Maden
Ocağı’nın kapatılma kararına işçilerin tepkileri sürüyor.4
Nisan’da başlattıkları açlık grevi bugün beşinci
gününde. Yerin yaklaşık 2 bin metre altındaki maden
işçilerinden 6’sı dün fenalaştı. Fenalaşan işçiler,
arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Madencilerin
aileleri karayolu üzerinde yaptıkları eylemlerle madencilere
desteklerini sürdürüyor. 19 yaşındaki Elif Şişik,“Bizim
babalarımız öldükten sonra mı sahip çıkılacak? Tüm
yetkililerden bize, ailemize, babalarımıza sahip çıkılmasını
istiyoruz. Onlar yerin altında haklarını ararken, bizde
buradan onlara destek vermeye devam edeceğiz”
dedi. Aileler Soma'da hayatını kaybeden 301 madenciyi de
unutmadı. Açlık grevindeki maden işçileri talepleri yerine
getirilene kadar direnişlerinin süreceğini belirttiler.
(Cumhuriyet)

Yırca’dan Sonra Kolin’i Kozluören’de
de Termik Santral Direnişi Bekliyor

Kolin İnşaat’ın Soma köylerinden Kozluören, Türkpiyale,
Deniş ve Evciler köyleri yakınlarında yapmayı planladığı
kömürlü termik santral üzerine Kozluören köy halkı 30 Mart
2016’da köy kahvesinde, köy camiinden anonsu yapılan
kalabalık bir köy toplantısı yaptı. Santral inşaatına çok tepkili
olan köy halkı, toplantının sonunda, bu köylerde yaşamı
bitirecek olan termik santral inşaatına direnme kararı aldı.
Köy halkının davetlisi olarak toplantıya katılan yaşam
savunucuları ve KOS aktivistleri de köylülere benzer
süreçlerle ilgili bilgiler vererek mücadelelerinde yanlarında
olacağını belirtti. Termik santral projesine karşı tepkiler
yoğunlaşırken, projeden çok ciddi şekilde etkilenecek
köylerden biri olan Kozluören de direnişe geçme
hazırlığında. Köy halkı, projeyle ilgili ÇED toplantısı
yapılacağını köy halkından saklayan muhtar, SHD Soma
temsilcisi ve KOS aktivistlerinin de katılımıyla köy kahvesi
önünde bir toplantı gerçekleştirdi. (Kuzeyormanlari.org)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/513289/220_madencinin_yerin_2_bin_metre_altindaki_aclik_grevi_besinci_gununde.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/31/yircadan-sonra-kolini-kozluorende-de-termik-santral-direnisi-bekliyor/
http://www.evrensel.net/haber/277309/izmirin-cernobilinde-nukleer-atiklar-kacak-tasiniyor
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/513596/Turkiye_nin_11.__sakin_kenti_ne_HES_tehdidi..._AKP_li_baskan_bile_isyan_etti.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/10/ergenede-yalana-trakyada-talana-son/


Haydi Alaçatı’ya Ot Festivali’ne
Gidelim!

Kamboçya’nın Süper Aşçısı:
Aynebilim Aşevi

   Kent ve Yaşam

“Kimse süper kahraman olduğumu anlamasın diye yemek
yapıyorum…” İşte size bomba gibi tanımlama. Kendisini böyle
tanıtmış Aynebiliyim Aşevi’nin mimarı. Bana sorarsanız az bile
söylemiş. E kolay mı Büyükada’dan Kamboçya’ya taşınıp
insanlara el uzatmak? Yaşamını 300 kişiyi doyurmak için seferber
etmek? Öncelikle bilmeniz gereken konu bu süper kahraman ismi
de dahil olmak üzere hiçbir özel bilgisini paylaşmıyor o nedenle
kendisine Aynebilim diyeceğim yazı boyunca. Bu kararına saygı
ve hayranlık duyarak anlatmaya geçiyorum. Hikâyesi okuduğu bir
yazı ile başlıyor, hayatı değişiyor ve değiştiriyor hayatları bu koca
yürekli aşçımız. Aslında aşçı değil grafiker kendisi ama o konuya
sonra geleceğim. Çoğumuzun malumu dünya bir masaldır isimli
sitenin sahibinin bir haberi bu bahsi geçen yazı.  Kamboçya’nın
başkentinin dibinde çöpten karnını doyuran bir köyden
bahsediliyor bu haberde. İnsanların aylık gelirinin 5 dolar olduğu
bir köy… Sadece pirinç alıp onu yiyerek yaşamaya çalışan
köylüler… Bir alışveriş sonrası evine döndüğünde işte bu haberi
okuyor Aynebilim ve “300 insanın 1 aylık yemek parasını az önce
sadece kendim için harcadım” diye düşünüyor. Ben ne yapıyorum,
diyor kendi kendine. Zaten hali hazırda freelancer çalışan
Aynebilim kararını o an veriyor işte. Bu insanlar için bir şey
yapmalıyım, zaten internet üzerinden iş yapıyorum ha bura ha ora
deyip Kamboçya’nın yolunu tutuyor. Zaten normal bir hayatla da
işi olmamış Aynebilimin. Bu sebeple ne ev ne araba ne de klasik
evlilik çocuk düşleri falan da kurmamış hiç. Girdiği düzenli
işlerden sıkılmış hep. “Büyükada’da yeşillikler içinde bir evde,
nefis bir balkonda, dünyanın en güzel kedisiyle (bana göre),
denize iki dakika mesafede, yediğim önümde, yemediğim
ardımda, bol sohbetli, muhabbetli, gezmeli, tozmalı bir hayatım
vardı“ diye anlatıyor Kamboçya öncesini. Ama o mutluluğun bu
kadar bencilce olamayacağını anlamış. Mutlu etmek istemiş, el
uzatmak istemiş ve grafikerlikten aşçılığa terfi etmek için düşmüş
yollara. Bir arkadaşı “Ben yemek ısmarlayacağım sen de bana
teşekkür edeceksin, bunu kendim için değil başkalarının da görüp
yardım etmesi için istiyorum” demiş Aynebilime. Utanmış bunu
yaparken ama bir kıvılcım ateşlenmiş. Ve gelen onlarca bağış
sayesinde aşevi rahatlıkla insanların karnını doyurmaya hatta
para birikmeye başlamış. Yaşam Tarlaları Projesi çıkmış böylece
ortaya. Projede iki sınıftan oluşan bir okul, sağlık kabini, aşevi,
kadınlar için atölye, bu atölyede yapılanların satılacağı bir
showroom, restaurant ve kelebek parkı varmış. Yüzde 80’i de
tamamlanmış. Aynebilimin dediğine göre yaşam tarlalarından
elde edilecek paralarla yeni aşevleri açılabilecek. (Nuh Mehmet
Topkaraoğlu- Gaia Dergi)

Dünyada bir turizm markası haline gelen Alaçatı,
rüzgarın dansına katılan otların esintisiyle bu yıl da
doğanın kıymetini bilip, keyfini çıkartıyor. Alaçatı Ot
Festivali, 7. senesinde de dopdolu bir programla
katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.
Geleneksel hale gelen festivalin amacı, bölgenin
doğasını, kültürünü ve geleneklerini Alaçatı
sokaklarının her köşesine dökerek, yerel ve yabancı
turistlere bölgeyi tanıtmak. Festivalin bu yılki teması
“Hindiba” olarak da bilinen “Radika” olacak. (Gaia
Dergi)

Para Geçmeyen Sanat Mezatı:
Değiş Tokuş Sergi
Değiş Tokuş Sergi sanata daha uzak duran kitleyi
ısındırmayı hedeflerken, tecrübeli ve genç sanatçıları
aynı sergide buluşturuyor. İlk kez 2011 yılında hayata
geçen sergiye gösterilen ilgiden çok memnun
olduklarını belirten serginin organizatörleri Güray
Oskay, Céline Feyzioğlu ve Sibel Özdoğan, “Değiş
Tokuş Sergi gibi sergiler piyasa ilişkilerine karşı bir
alternatif sunuyor, yapıtla doğrudan ilişki kurmayı
sağlıyor” diyorlar. Daha önceki sergilerde binden
fazla teklif aldıklarını kaydeden ekip şöyle devam
ediyor: “İnsanların verecekleri şeylerin sınırı yok…
Bonibon kapağı koleksiyonunu vermek isteyen de,
yıllık tıbbi konsültasyon öneren doktorlar da oluyor.
Sergiye katılanların istedikleri bir sanat eseri için para
dışında bir şey düşünüp, hayal güçlerini harekete
geçirmeleri gerekiyor.” Katılımcıların takas yöntemiyle
eserlere teklif verdiği karma bir çağdaş sanat sergisi
olan Değiş Tokuş Sergi’de resimden heykele, özgün
baskıdan seramiğe, fotoğraftan illüstrasyona kadar
farklı kategorilerde eserler sergileniyor. Alıcılar sergi
süresince beğendikleri eserlerin yanlarına
yapıştırdıkları küçük post-it kâğıtların üzerine
tekliflerini yazıyor. Bu teklifler para hariç her şeyi
içerebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda aralarında Memet
Güreli, Buket Güreli, Cemil Cahit Yavuz, Faruk
Geyran, Ekin Urcan gibi çok sayıda sanatçının
desteğiyle düzenlenen sergiye bu yıl da sürpriz
isimler katılıyor. (degistokussergi.org)

https://gaiadergi.com/haydi-alacatiya-gidelim/
http://aynsoupkitchen.com/portfolio_item/siz-de-kucuk-super-kahramanlardan-olun/
http://www.degistokussergi.org/


“Genç Çiftçilere Hibe” Projesinin
Detayları Belli Olmaya Başladı

Özellikle kırsala geçiş yapmayı düşünen genç
şehirliler nezdinde büyük heyecan yaratan ve “Genç
Çiftçilere 30 bin TL Hibe” diye bilinen projenin
detayları hakkında beklenen tebliğ 5 Nisan Salı günü
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girdi. Hibelere başvurmak için arazi sahibi olma
koşulu yok; ancak bazı projeler için kira sözleşmesi
yoluyla kiralanmış olduğu gösterilecek araziler
gerekiyor. Hibe kapsamında gerçekleştirilecek
projelerin 2 yıl boyunca yerinde kontrol edileceği de
tebliğde geçen bilgiler arasında. Küçükbaş ve
büyükbaş alımlarının TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü) çiftliklerinden yapılacağı öngörülüyor. Bu,
projenin aynı zamanda kültür ve melez “damızlık”
ırkların yaygınlaşması sürecini de kısmen de olsa
destekleyeceği anlamına gelebilir.  Proje
çerçevesinde hangi bölgelere ne kadar bütçe
ayrılacağı ise TÜİK verilerine göre
belirlenecek. Kırsalda yaşayan veya kırsala
yerleşmeyi planlayan, Herhangi bir ücretli işte
çalışmayan ve öğrenci olmayan,18 – 40 yaş arası tüm
bireyler, hibe projesine başvuru hakkına
sahip. (Yeşilgazete.org)

   Kent ve Yaşam

Bombalara Karşı Sofralar, her Çarşamba, otoriteler tarafından
körüklenen yoksulluğa, savaşa, israfa, doğa talanına ve hayvan
sömürüsüne karşı, yenebilir gıda artıklarını değerlendirerek sofra
kuruyor. İsraftan kurtarılmış vegan yemeği paylaşırken sınırsız,
bayraksız, başkansız, baskısız dünya için umudu büyütelim diyen
organizasyonlar düzenliyor. Taksim’de iki yıldan fazladır her
Çarşamba market ve manavların çöpe ayırdığı yenebilir sebzeleri
değerlendirerek herkesle paylaşan Bombalara Karşı Sofralar
grubu, Mart ve Nisan boyunca sofraların yanı sıra üretim-tamir
veya deneyim paylaşımına dayalı çeşitli etkinliklerin yapılacağını
duyurdu. (Bombalara Karşı Sofralar Tumblr Sayfası )

Sınırsız, Bayraksız, Baskısız Bir Dünya
İçin: Bombalara Karşı Sofralar

Şimdi Bisikletle Binilir Mi?

Bisikletli Ulaşım Platformu, ”Şimdi Bisikletle Binilir mi?” adıyla bir
infografik yayınladı. Grafik, İstanbul’da hangi saatler arasında
bisikletinizle toplu taşımaları kullanılabildiği verisini içeriyor.
Diyagramda o an yeşil renkte yer alanlar bisikletinizle
binebildiğiniz, kırmızı olanlarsa o anlarda bisikletinizle
binemediğiniz taşıma aracını gösteriyor. (Bisikletliulasim.com)

‘İzmir’e Kaçalım’ Gerçek Oluyor

Geçen yıl en fazla göç alan üçüncü şehir olan İzmir’e
en çok İstanbullular rağbet etti. 2015’te toplam 126
bin 238 kişinin yeni adresi olarak seçtiği İzmir’e
yönelimi özellikle ulaşım imkanlarının artmasının
etkilediği belirtiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre İzmir’e iç göç artış eğilimine geçti.
Daha da önemlisi, İzmir’e göçenlerin çoğu
İstanbul’dan.TÜİK, iç göç istatistiklerini 2008 yılından
bu yana yayınlıyor. Net göç hızı, ilin aldığı göç ile
verdiği göç arasındaki farkın, ilin toplam nüfusuna
bölünmesi ile bulunuyor. Buna göre 2008 ve 2009
yıllarında yüzde 7’lerde olan İzmir’e net göç hızı 2010
yılında yüzde 2.9’a kadar düştü. 2011 yılında yüzde
2.3 olan net göç hızı 2012 yılında önce 2.5’e çıktı.
2013 yılında ise 3.5’e ulaştı. Ardından 2014’te yüzde
5.6’yı gördü. 2015’te yüzde 5 olarak gerçekleşti.
İzmir, 2014-2015 yılı TÜİK iç göç istatistiklerine göre
rakamsal olarak en fazla göç alan şehirler arasında
3. sırada yer aldı. Buna göre 2015 yılında İzmir’e 126
bin 238 kişi göç etti. İzmir’in net göç rakamı ise 20 bin
849 oldu. (Yapi.com.tr)

Mimar Sinan’ın Camisindeki Çinilerin
Üstüne Kalorifer Peteği Döşendi
İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde yer alan ve Mimar Sinan’ın
yaptığı Ramazan Efendi Camii’ndeki benzersiz çinilerin üstüne
kalorifer peteği yerleştirildi. Bezirganbaşı Camii, Hüsrev Çelebi Camii
ve Bazergân Mescidi gibi isimlerle de anılan Ramazan Efendi
Camii’nde eşsiz çinilere yapılan muamele görenleri hayrete düşürdü.
1586 yılında yaptırılan camide 400 Yıllık çinilerin üstüne kalorifer
peteği döşendi ve üstüne “Lütfen peteklere yaslanmayın, tarihi çiniler
kırılarak zarar görmektedir” yazılı bir kağıt yapıştırıldı. Fakat camiinin
en önemli süslerinden olan tarihi çinilerin üstüne neden kalorifer
peteği yerleştirildiğine kimse anlam veremedi. Eşiktaşını geçerek
camiye girdikten sonra mermer mihrap ve minberi çevreleyen çiniler
16. yüzyıla tarihleniyor. İç mekan duvarları, mihrap yükseltisine kadar
bu çiniler ile bezeli. Twitter’da söz konusu fotoğrafın paylaşılmasının
ardından birçok kişi olaya tepki gösterdi. (Arkeofili.com)

http://arkeofili.com/?p=13201
http://www.yapi.com.tr/haberler/izmire-kacalim-gercek-oluyor_144191.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/04/08/genc-ciftcilere-hibe-projesinin-detaylari-belli-olmaya-basladi/
http://bisikletliulasim.com/toplutasima
http://foodnotbombs-istanbul.tumblr.com/


Akademiden Haberler

Kadıköy Belediyesi Alzheimer / Gündüz Yaşam Evi
Projesi’nin katılım toplantıları devam ediyor. Kadıköy
Belediyesi Stratejik Planında da yer alan önemli
projelerinden biri olan Alzheimer/Gündüz Yaşam Evi ile
ilgili odak grup toplantılarından bir diğeri, 12 Nisan
2016’da Kadıköy Akademi’de gerçekleşti. Kadıköy
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize
edilen odak grup toplantısına Kadıköy Belediyesi Sağlık
İşleri Meclis Üyelerinin yanı sıra 19 Mayıs Mahalle
Muhtarı, Sahrayıcedid Gönüllü Evi, Kriton Curi Gönüllü
Evi ve Sorumlusu ile Kadıköy Belediyesi Halklar İlişkiler
Müdürlüğü ile Kadıköy Akademi ekibi katıldı.
Kadıköy Belediyesi Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşlı Dostu
Kent ve Topluluklar Ağı’na üye olan ikinci Türkiyeli
belediye.

“Alzheimer ve Gündüz Yaşam Evi”
Projesi Katılımcı Odak Grup
Toplantısı

Alzheimer/Gündüz Yaşam Evi, Kadıköy’ün “Yaşlı Dostu”
bir kent olma yönündeki girişimlerinin yeni bir aşamasını
oluşturuyor. Sağlık İşleri Müdürü Zeynep Süzme,
toplantının başında proje hakkında detaylı bir sunum
yaptı. Projede yer alan bina 2 katlı. Yapı, mevcut alan
içerisindeki ağaçlarla aynı boyda. Özellikle çevredeki
ağaçların korunacağı bir mimari tasarım geliştirilmiş. Etüt
Proje Müdürlüğü’nün hazırladığı mimari projede çatı katı
bir hobi bahçesi olarak düşünülmüş.  Aynı zamanda
çatıdaki güneş panellerle bina kendi enerjisini kendisi
üretecek.
Fonksiyon olarak ilk katta Alzheimer Merkezi yer alıyor.
Alzheimer hastalığının 1. Ve 2. evre hastalarının kabul
edileceği merkez gündüz yaşam evi olarak hizmet
verecek. Üyelik sistemi üzerinden yürüyecek hizmet
alanında hastalar evlerinden araçla alınarak merkeze
getirilerek konusunda sertifikalı uzmanlar tarafından
bakılacak.
İkinci kat ise hasta yakınları ve yaşlılar için sosyal yaşam
evi hizmeti verecek. Hastalığın 1. Evresinde bulunanların
da yer alacağı sosyal yaşam evinde aktif yaşlanma
üzerine pek çok program düzenlenecek. Temel bakım
hizmetlerinin de verileceği sosyal yaşam evinde eğitim ve
kültürel faaliyetler de yapılacak.
Alzheimer Gündüz Yaşam Evi’nin amacı, hastaları
yaşama bağlamak, yaşam enerjisi vermek, günlük yaşam
faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak, zihinsel
rehabilitasyon çalışmalarıyla, hastalığın evre atlamasını
geciktirmek. Hasta yakınları için ise Rehberlik ve
danışmanlık hizmeti vermek, hasta yakınlarıyla sosyo-
kültürel faaliyetler gerçekleştirmek (Sosyal Yaşam
Evi’nde), bireysel-grup psikoterapileri, eğitimler ve
seminerlerle hasta yakınlarına destek olmak.
(Kadıköy Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/alzheimer-gunduz-yasam-evi-katilimci-odak-grup-toplantisi/



