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     Dünyadan Haberler

Paris 12. Daire Belediyesi, 16 Mart günü, başkentin daha yeşil bir
hale getirilmesini teşvik etmek için "Tohumlar Her Katta" (des
graines à tous les étages) operasyonunu başlattı. Yaşam
alanlarının güzelleştirilmesini ve kentteki pencere, balkon ve
terasların yeşillendirilmesini amaçlayan etkinlik kapsamında 1300
tohum paketi katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı. 17-25 Mart
arasında ise Paris genelindeki tüm belediyelerin operasyona dahil
olmasıyla 30.000'den fazla tohum Parislilere dağıtılmış oldu.
Operasyonun ikinci ayağı olarak, Mayıs ayında, büyüyen bitkilerin
fotoğraflarının değerlendirildiği bir fotoğraf yarışması
gerçekleştirilmesi ve katılımcılara çeşitli ödüller verilmesi
planlanıyor. (Le Monde)

Paris'te Yeşil Operasyon

Avrupalı Belediye Başkanları Araç
Emisyon Standartlarının
Uygulanması İçin Baskı Yapıyor

Medellin Lee Kuan Yew Dünya Kent
Ödülü'nü Kazandı

Medellin'in uyuşturucu kartelleri için bir suç cennetinden iki yıl
içinde kentsel yenilik için bir modele dönüşümü, ona
dünyanın en prestijli şehircilik ödüllerinden birini kazandırdı.
Lee Kuan Yew Dünya Kent Ödülü'nün 2016 kazananı
Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin oldu. Jüriye göre,
bu başarıyı bu kadar dikkat çekici yapan dönüşümün yalnızca
iki yıl içinde gerçekleşmiş olması. Kentin en yaratıcı girişimleri
arasında tepelik mahallelerdeki kentsel hareketliliği artırmak
için tasarlanmış olan dünyanın ilk metro-teleferik (metrocable)
toplu taşıma sistemi ve açıkhava yürüyen merdivenleri yer
alıyor. Medellin örneği, şiddetle ve kontrolsüz kentsel
yayılmayla mücadele eden diğer Latin Amerika, Afrika ve
Asya metropolleri için de önemli dersler sunuyor. (Citiscope)

Avrupalı 20 Belediye Başkanı, 16 Mart'ta, Le Monde ve  El Pais
gazetelerinde yayımlanan bir yazı kaleme aldı. İmzalayanlar arasında
Paris, Barselona, Bükreş, Budapeşte, Brüksel, Kopenhag, Londra,
Madrid, Milan, Oslo, Stockholm belediye başkanlarının bulunduğu
yazıda, Avrupa Birliği üyesi devletlerin uzmanlarından oluşan teknik bir
komitenin, geçen Ekim ayında otomobil üreticilerinin Avrupa Birliği
emisyon standartlarını aşmasına izin veren bir karar aldığı ve bu kararın
uygulanması halinde, yeni dizel araçların azot oksit emisyon eşiklerinin
%110'un üzerine çıkacağı belirtiliyor. Belediye başkanları, yazıda,
Şubat 2016'da Avrupa Parlamentosu'nun kentlerde oturanlar için
gerçek bir tehdit oluşturan bu politikayı desteklemeye karar verdiğini,
ancak bu kararın uygulamaya konulması durumunda kentlerdeki hava
kalitesinin Avrupa standartlarına uygun olmayacağı konusundaki
endişelerini dile getiriyorlar. Yazıda, söz konusu kararın haksız ve yanlış
olduğunu belirten belediye başkanları, Paris Anlaşması'nın
uygulamadaki başarısının kentler tarafından alınacak önlemlere bağlı
olduğunu ve şu an genel politikayı belirleyenlere her seviyede ihtiyaç
duyduklarını vurgulayarak Avrupa'da hava kirliliği standartlarının tüm
sektörlerde uygulanmasını sağlamak için hükümetlerden ellerinden
gelen tüm siyasi ve hukuki araçları kullanmalarını istiyorlar. (Le Monde)
 

Dünya Bankası Kentlerin Atık
Yönetimlerini Geliştirmelerine
Yardımcı Oluyor

Gelişmekte olan birçok ülkede çöp toplama eksikliği nedeniyle dünya
nüfusunun yarısından çoğuna düzensiz ve yasadışı çöplükler hizmet
veriyor. Dünya Bankası, tüm dünyada ülkelerin ve belediyelerin
çöplerin toplanması, bertaraf edilmesi, geri dönüştürülmesi, yeniden
kullanılması ve atıkların azaltılması için sürdürülebilir katı atık yönetimi
programları oluşturmalarına yardımcı oluyor. Rosario (Arjantin), Dünya
Bankasının desteğiyle şu an modern bir çöp toplama imkanı sunan
kentler arasında yer alıyor. Belediye Başkanı Monica Fein, çöp
toplama hizmetlerini modernleştirme kararının ekonomiyi ve çevreyi
geliştirdiğini ve en önemlisi kent sakinlerinin yaşam kalitesini de
doğrudan etkilediğini belirtiyor. Dünya Bankası Sosyal, Kentsel, Kırsal
Dayanıklılık Departmanı Kıdemli Direktörü Ede Jorge Ijjasz-Vasquez
ise, iyi bir katı atık yönetimi olmadan sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler
inşa edilemeyeceğini vurguluyor. 2000 yılından beri Dünya Bankası,
toplam 4.5 milyar dolar borç vererek dünya çapında 329 katı atık
programını desteklemiş durumda. (Citiscope) 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/16/la-sante-des-citoyens-passe-avant-celle-des-lobbys-industriels_4883918_3232.html
http://citiscope.org/citisignals/2016/medellin-wins-prestigious-city-award
http://citiscope.org/citisignals/2016/world-bank-helps-cities-improve-waste-management
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/03/17/operation-main-verte-a-paris_4885128_3244.html
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Hong Kong, Almanya ve Kuala
Lumpur’dan Yeni Bisiklet
Uygulamaları

Sokak Aydınlatmasının Kentler için
Faydaları 

Meksika’da yapılan bir araştırmaya göre, sokakların
aydınlatılması, suç oranının azalmasını sağlarken emniyeti
arttırıyor ve sokak yaşamının canlanmasını ve insanların
geceleri sokaklarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Bazı
araştırmalarsa, sokak aydınlatmasının iyileştirildiği bazı
yerlerdeki suç oranının yüzde 21 oranında azaldığını
gösteriyor. Benzer araştırmalara göre, yayaların kazaya
kurban gitme oranı iyi aydınlatma uygulamalarıyla yüzde 45
oranında azalabiliyor. Trafik kazası oranının yüksek olduğu,
örneğin Gana gibi ülkelerde, aydınlatmanın olumlu etkisi daha
yüksek ölçülebiliyor. (The CityFix)

Hong Kong Yeni Bölgeler Bisiklet Yolu ağını uygulamaya koyarak
mevcut bisiklet yolları hacmini genişletmeye devam ediyor. 104
kilometre uzunluğundaki bu yeni bisiklet yolu ağı, mevcuttaki yoları
birleştirecek ve giriş ve çıkış noktalarında bisiklet kiralama alanları,
tuvaletler, büfeler ve bilgi noktaları bulunacak. Hong Kong’daki bisiklet
yolları projesi daha çok rekreasyona yönelik ancak günlük ulaşımda ve
özellikle yakın yerlere gidip gelmede de kullanımı mümkün.

Almanya’da yeni bir bisiklet otobanının yapımına başlanalı 6 yıl oluyor.
Ancak 100 km uzunluğundaki yeni bisiklet otobanının ilk etabı yeni
açıldı. Bu otoban, Avrupa’nın en büyük metropoliten alanlarından biri
olan Ruhr bölgesindeki 10 büyük kenti birbirine bağlayacak.
Almanya’daki bu bisiklet yolu, ulaşım ihtiyacının karşılanmasına daha
fazla odaklanmış durumda. Dolayısıyla Hong Kong’daki gibi ek
hizmetler bu yol üzerinde bulunmuyor ancak yollardaki araç trafiğini
azaltma konusunda da iddialı. Önümüzdeki yıllar içinde tamamen
bittiğinde, projenin 50.000 aracın trafikten çekilmesine katkı
sağlayacağı tahmin ediliyor.

Kuala Lumpur’da, “Bisikletli Kuala Lumpur” (Cycling Kuala Lumpur) adı
verilen bağımsız bir sivil inisiyatifin çabaları sonucunda, yurttaşların
sıkışık trafikten kaçabilmeleri için ayrı bir bisiklet yolunun oluşturulması
söz konusu. İnisiyatif bisiklet kullanımını desteklemek amacıyla
bisikletçiler için en iyi rotaları içeren bir harita da yayınladı. (The CityFix)

Bogota Transit Otobüs Sistemiyle
Daha Sağlıklı Bir Kente Dönüşüyor 

Kolombiya’nın Bogota kentindeki TransMilenio transit otobüs sistemi,
dünyadaki en önemli sürdürülebilir ulaşım örneklerinden biri. Son
dönemde yapılan “TransMilenio, Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen
Ölçülebilir bir Transit Otobüs Sistemi” adlı araştırmaya göre,
TransMilenio transit otobüs sisteminin kullanıcıları, istasyonlara
yürüyerek normalden daha fazla fiziksel faaliyette bulunuyor ve bu
sayede kent alanı daha sağlıklı bir ortama dönüşmüş oluyor.
Araştırmacılar, Bogota’nın hızlı otobüs sisteminin Dünya Sağlık
Örgütü tarafından kentliler için tavsiye ettiği fiziksel aktivite seviyesini
karşıladığını bulguladı. TransMilenio kullanıcıları, sistemi kullanmayan
yurttaşlarla kıyaslandığında, günde 22 dakika daha fazla ve haftada
150 dakika daha fazla yürüyüş yapmış oluyor. Bulgular, toplu taşımaya
yapılan yatırımın, aynı zamanda sağlığa yapılan bir yatırım anlamına
da gelebileceğini kanıtlıyor. (The CityFix)

Kentlerin Finansmanına Erişimi Açmak için Yapılacak Olan İlk C40
Etkinliğine Rio Kenti Ev Sahipliği Yapıyor

C40 Kentleri İklim Liderliği Grubu (C40) ve Rio de Janeiro işbirliğiyle kentlerin iklime müdahl olabilmesi için küresel çapta finansman
sağlanması konusunda dünyada ilk kez bir forum etkinliği düzenleniyor. Finans kuruluşlarından üst düzey karar vericiler, özel sektör ve
dünyanın her yerinden birçok kent yönetimi etkinliğe katılacak. Forum 5-7 Nisan’da of Rio de Janeiro’da gerçekleşiyor. (C40 Blog)

http://www.c40.org/blog_posts/city-of-rio-to-host-first-c40-event-to-unlock-access-to-city-financing
http://thecityfix.com/blog/friday-fun-new-bike-infrastructure-projects-hong-kong-germany-kuala-lumpur-roman-hennig/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=friday-fun-new-bike-infrastructure-projects-hong-kong-germany-kuala-lumpur-roman-hennig
http://thecityfix.com/blog/improving-street-lighting-easy-win-cities-why-national-governments-critical-rodrigo-villarroel-walker/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=improving-street-lighting-easy-win-cities-why-national-governments-critical-rodrigo-villarroel-walker
http://thecityfix.com/blog/new-research-shows-how-brt-ridership-making-bogota-healthier-city-dario-hidalgo/
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Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava kentinde başlatılan Kola pro Afriku
(Bisikletler Afrika’ya) projesi ile birlikte, Afrika ülkelerine bisiklet gönderme
hareketi başlatıldı. Bu proje ile birlikte, binlerce çocuk okula yürüyerek
gitme derdinden kurtulacak. Aynı zamanda, Milli Park görevlileri de
bisikletlerle gezerek fillerin yasa dışı avlanılmalarını takip edebilecek.
Proje kapsamında, Çek Cumhuriyeti’nden insanlar eski bisikletlerini
Kamerun’a göndermeye başladılar. Çek Cumhuriyeti'nde bisikletini
bağışlamak isteyenler için toplam 120 tane bisiklet toplama noktası
bulunuyor. Getirilen bisikletlerin onarımı ise evsizler ve hapishanedeki
mahkumlar tarafından yapıyor. Şu ana kadar 15 bin bisiklet gönderilmiş
durumda. Önceden gönderilen bisikletleri, Gambiya gibi ülkelerin kırsal
kesimlerinde, çocuklar okula ulaşmak için kullanıyor. Yeni gönderilen
bisikletler ise görevlilerin milli parklarda gezip filleri yasa dışı avlanmaktan
koruyabilmeleri için kullanılacak. (Kuzey Ormanları)

Bisikletler Afrika'ya

Apple'ın Geri Dönüşüm Robotu Liam

Google’ın yeni online hizmeti güneş enerjisine geçmek
isteyen kişilerin binlerce dolar tutan fotovoltaik panelleri satın
alması ya da kiralaması konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Hizmetin ismi Google’s Project Sunroof. Yazılımın çalışma
prensibi, Google Earth’ün sağladığı görüntülerle, girilen
adresteki konutun ya da güneş enerjisi panellerinin
kurulmasının düşünüldüğü herhangi bir alanın çatı alanına
düşen gölge, hava durumu paterni, erişim alanı içerisindeki
endüstrinin panel kurulum ücretlerini hesaplanması ve
değerlendirmek için bir sonuç üretilmesine dayanıyor. Proje,
henüz sadece Amerika’daki 15 metropol bölgesinde
faaliyete geçmiş durumda. Bu alanlar Arizona, Nevada,
Connecticut, New York, New Jersey ve Colorado’da yer
alıyorlar. Projenin en gözle görülür avantajı ise, internette
bulunabilecek benzer hesaplayıcılardan daha basit ve
kullanıcı dostu olması. (Yeşil Gazete)

Google’dan Güneş Enerjisi Hizmeti

Apple’ın geçen hafta yapılan yeni ürün tanıtımında, zedelenen,
elden çıkarılan iPhone’ları Apple merkezine gönderdikten sonra
yeniden kullanılabilir parçaları ayırıp, kategorize eden Liam adlı
robotu tanıtıldı. Apple, "ürünleri ilk üreten kişiden başka kim daha iyi
ayırabilir" mantığı ile telefonlara daha verimli bir son sunuyor.
Tüketici ekonomisinin giderek büyüyen problemleri kaynak kullanımı,
elektronik atık, piller tarafından oluşturulan zararlı kimyasallar gibi
problemlerin önüne geçmek için Liam yaratılmış durumda. Apple’ın
amacı genellikle üçüncü dünya ülkelerinde kontrolsüz ve korumasız
bir şekilde geri dönüşümü yapan hem, çoğu çocuk, işçilere, hem de
çevreye olan etkilerini azaltmaya yönelik. Liam, geri dönüşüm ve
çevre yönetmelikleri daha sert, ve çevreci ürün talebi daha fazla
ülkelerde ürünleri ayrıştırmayı hedefliyor. SIM kart kutucuğunu,
vidaları, pili ve kamerayı tek tek ayıran Liam, bu parçaları da geri
dönüşümü kolaylaştırmak için en küçük parçalarına kadar
ayırıyor. En sonunda bu parçalar geri dönüşüm yapan şirketlere
gönderilerek, nikel, aluminyum, bakır, kobalt ve tungsten materyalleri
ayrıştırılıyor ve çöpe atılmak yerine yeniden kullanılıyor. (Yeşilist)

Köylüler Şehirlilere ‘Temiz Hava’
Satıyor

Çin’in bir çok bölgesine hızla yayılan hava kirliliği girişimci Çin
köylülerinin yeni bir sektör yaratmasına neden oldu. Güney
Çin’in Guangdong bölgesinin Lianshan Dağı köylüleri
bölgelerine gelen turistlere poşetlere doldurdukları dağ ve
orman havasını satıyorlar. Lianshan Dağı köylülerinin satışları
için buldukları sloganlar da hayli ilgi çekici. Köylüler
satışlarında ‘‘Bir poşet hava, satın alınan sağlıktır’’,
‘‘Endüstriyel kirli hava içermez’’ gibi sloganlarla poşetlerdeki
temiz havayı turistlere satmaya çalışıyorlar. Köylüler temiz
hava doldurdukları poşetlerin içine dağ ve ormandan
topladıkları çiçeklerini de koyuyorlar. Çalıştığı Guangdong
Bölgesi başkenti Guangzhou’dan üç yıl önce hava kirliliğinden
kaçmak için ayrılıp köyüne geri dönen ticari girişimin fikir sahibi
Zhi Chenglin, ‘‘temiz hava’’ satma düşüncesinin şehirlerde
yaşayanlara çevrenin korunmasının önemini tekrardan
hatırlatmasını umuyor. (yapi.com.tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/koyluler-sehirlilere-temiz-hava-satiyor_143841.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/28/googledan-gunes-enerjisi-hizmeti/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/29/bisikletler-afrikaya/
http://www.yapi.com.tr/haberler/dunyanin-en-pahali-metro-istasyonu-acildi_143503.htmlhttp://www.yesilist.com/cms.php?id=2453
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Madrid Belediyesi, kendi bünyesindeki yolsuzlukları araştırmak için ayrı
bir büro kurmaya karar verdi. Bu yaz işe koyulacak olan Madrid
Belediyesi Yolsuzluk ve Usulsüzlük Önleme Bürosu, belediye için hizmet
üreten (ister kamusal ister özel) tüm tarafları soruşturma ve takip etme
yetkisine sahip olacak. Sol koalisyondan geçtiğimiz Mayıs ayında seçilen
Belediye Başkanı Manuela Carmena, hayatı boyunca yolsuzluk karşıtı
mücadele vermiş bir aktivist olduğu için, bu yeni birim bir tesadüf olarak
görülmüyor. (CityLab)

Madrid’den Yolsuzluk Karşıtı Plan 

Detroit Belediye Başkanından
Öğrencilere Ücretsiz Üniversite
İmkanı

Portland Kalkınma Komisyonu, Kapsayıcı Girişimcilik Fonu
kapsamında ayıracağı 3 milyon dolarlık bir meblağ ile azınlık
mensuplarını ve kadınları iş kurma konusunda desteklemeyi
planlıyor. Fona erişim, geleneksel fona erişim biçiminde
ilerleyecek ancak fonun hedefi ve başvurucuları azınlık
mensubu bireyler ve kadınlar olacak. (NextCity)

Portland’da Azınlık Mensubu ve
Kadın Girişimciler için Destek Fonu 

Detroit Belediyesi, artan yüksek öğrenim ücretleri karşısında önlem
olarak geliştirdiği “Detroit Promise” adlı bir program kapsamında
kentte toplanan varlık vergilerinden bir miktarı Detroit Burs Fonuna
ayıracak. 2013 yılında Detroit Regional Chamber tarafından
oluşturulan fon sayesinde 2000 Detroitli gencin ücretsiz olarak
yüksek öğrenime devam etmesi sağlandı. (NextCity)

En Gelişmiş Ormanlara Sahip Kentler

Tokyo: 1946, yılında, Tokyo’nun kent alanının yüzde ona tekabül
eden bir bölümü, yeşil alanlar için ayrıldı ve boş araziler de
parklara dönüştürüldü. 1980 yılına gelindiğinde sokaklardaki
ağaç sayısı 235 bine ulaşmıştı. 1990 yılı itibariyle, Tokyo’nun
yeşil alanının 21.630 hektarlık bölümü ormanlık alan ve su
kaynaklarının korunması işlevini de görüyor.

Belfast: 1992’de oluşturulan Belfast Ormanı projesi kapsamında,
parklara, oyun alanlarına, okullara, fabrikalara, yol boylarına ve
nehir kenarlarına 200.000 ağaç dikildi. Belfast Ormanı yönetimi,
yerel ve ulusal hükümetten, çevre kuruluşlarından ve yerel
yurttaşlardan oluşan paydaşları bir araya getirerek onları Ağaç
Koruyucuları olma yönünde teşvik ediyor. Belfast Kent
Konseyi’nin yardımıyla, son üç yılda 300 farklı grup tarafından
90.000 ağaç dikildi. İngiltere’de yaygın olan “ağaç taşrada olur”
algısı da, Belfast Ormanı gibi uygulamalar sayesinde ağaçların
kent alanındaki faydaları kanıtlandıkça değişmeye başlıyor.

Washington, DC: Washington’da Kent alanındaki ağaçların
korunmasına yönelik ayrı bir belediye birimi bulunuyor. Mevcutta
kent alanının yüzde 35’i ağaçlardan oluşuyor ve kentin
genelindeki ağaç sayısı 2 milyon. Bu ağaçların varlığı sayesinde
540 ton kirlilik yok oluyor. 526.000 ton karbon, kentin ayak
izinden azalmış oluyor ve binalardaki enerji kullanımında yılda
2.6 milyon dolarlık azalma görülüyor. Karbon emisyon oranındaki
azalma da 96.000 dolarlık tasarruf sağlamış oluyor. (The CityFix)

Montreal Belediye Başkanı Plastik
Şişede Su Satışını Yasakladı

Montreal Belediyesi, plastik poşet kullanımının 2018 yılına dek
yasaklanacağını açıkladıktan hemen sonra, Belediye Başkanı
Denis Coderre daha da ileri giderek plastik şişede su satışının da
yasaklanacağını açıkladı. Dünyadaki birçok kent daha önce tek
kullanımlık plastik poşet kullanımına kısıtlama getirmişti ancak
Montreal, bu hamlesiyle dünyada plastik şişede suyu yasaklayan
ilk belediye unvanını kazanmış oldu. (NextCity)

Londra’dan Sonra Boston da Sigara
İzmaritleri için “Anketli” Atık Kutusu
Tasarladı

Boston Belediye Başkanı Marty Walsh, sigara atıkları için
tasarlanan kutuları anket formlarına dönüştürerek akıllı ve
yenilikçi bir uygulamaya imza attıklarını ve bu sayede hem halkın
görüşlerini öğrenebildiklerini hem de sokakları temiz
tutabildiklerini ifade ediyor. (NextCity)

https://nextcity.org/daily/entry/portland-inclusive-startup-fund-fuels-minority-women-entrepreneurs
https://nextcity.org/daily/entry/montreal-mayor-bottled-water-ban
https://nextcity.org/daily/entry/detroit-free-college-tuitition-plan
https://nextcity.org/daily/entry/boston-smokers-can-now-keep-streets-clean-by-voting-with-their-butts
http://thecityfix.com/blog/international-day-forests-look-how-trees-help-make-cities-healthier-sarah-weber/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=international-day-forests-look-how-trees-help-make-cities-healthier-sarah-weber
http://www.citylab.com/crime/2016/03/madrids-plan-to-end-municipal-corruption/475803/
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Londra’da hava kirliliğinden sorumlu yeni bir grup var: Güvercinler.
Hava kirliliği konusunda çalışmalar yapan Plume Labs tarafından
yapılan proje, güvercinlere özel bir yelek giydirerek uçtukları
alanlardaki hava kirliliği derecesini ölçüp, tweet atmalarını sağılıyor.
Dokuz milyona yaklaşan nüfusu ile İngiltere’nin başkenti Londra'da,
büyüyen metropollerin küresel sorunu olan hava kirliliği seviyelerini
azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmakta. Bu konu hakkında daha
fazla veri toplamak içinse Pigeon Air Patrol (Güvercin Devriyesi) adı
verilen ve güvercinlerin oluşturduğu özel tim uçarak sırtlarına takılan
ufak bir cihaz sayesinde Londra’daki hava kalitesini ölçümlüyor.
Güvercinlerin sırtına takılan ve havadaki azot dioksit oranını ölçen
cihazlar, araçların yol açtığı hava kirliliğini de gözler önüne seriyor.
Güvercinlerin uçtuğu rota, GPS üzerinden de takip ediliyor ve
kullanıcılarla paylaşılıyor. @PigeonAir hesabından takip
edilebilecek veriler, güvercinler sayesinde hava kalitesinden
haberdar olunmasını sağlıyor. (Yeşilist)

Londra'da Hava Kirliliğine Karşı
Güvercin Devriyesi

Çocuklara Üretmeyi Öğretecek
Ödüllü Proje: Yarı Çiftlik – Yarı
Anaokulu!

İtalya, Roma’da bir tasarım grubu, çocukların doğaya yaklaşırken
üretkenliklerinin farkına varabilecekleri zekice bir proje geliştirdi. Aut- -aut
grubunun projesindeki amaç, yarı çiftlik- yarı anaokulu bir kompleks
bünyesinde çocukların kendi yiyeceklerini kendilerinin üretmesini
sağlamak. Yani henüz okul öncesi çağlarındayken onlara ekip biçmeyi,
toprağı, hasadı öğretmek. “Nursery Fields Forever” adlı proje; mimari, iç
tasarım, endüstriyel tasarım, kent planlaması gibi konularda fikirlerin
yarıştığı AWR International Ideas Competition (AWR Uluslararası
Fikirler Yarışması)’da da birinci seçildi. Kreş çağındaki çocukların tablet
ekranına sığdırılan yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini doğa vasıtasıyla
ortaya çıkaran bu okulda sınıf yok. Onun yerine sebze ve meyvelerin
yetiştiği, hayvanların dolaştığı açık alanlar var. Okul, çocuklara sadece
kendi gıdalarını üretmeyi değil hayvanlarla iletişim kurmayı da öğretiyor.
Takım çalışması, sağlıklı yaşam, yenilenebilir enerji gibi konularda da
bilinçlendirme sağlanıyor. (nolm.us)

Varşova'da Küratörün Çocuklar
Olduğu Müze

Günümüzde müze koleksiyonları ve sergiler karşımıza
çıkmadan önce mutlaka bir “küratör”ün elinden geçiyor. Sanat
kurumları gün geçtikçe küratörlük mesleğine daha çok önem
verirken yurt dışında bu eğitimi veren bölümler açılıyor. Fakat
Varşova’daki National Museum’da süreç biraz farklı işlemiş.
Yaşları 6 ile 14 arasında değişen 69 çocuğu bir müzenin
içinde serbest bırakmışlar ve ortaya harika işler çıkmış.
“Anything Goes” adlı serginin temasının, tasarımının, sesli
rehberlerinin ve promosyon ürünlerinin hazırlanması 6 ay
sürmüş. Çocuklar, müzenin deposunda çürümeye mahkûm
edilmiş koleksiyon parçalarını özgürce seçerek sergi alanına
yerleştirmişler. Sonuçta ortaya çıkan “Anything Goes” sergisi
farklı temalara yer veren toplam 6 bölümden oluşuyor ve
neredeyse her bölümde oturup kitap okunabilecek yastıklar
bulunuyor. (nolm.us)

Buurtfeets’le Mahalle Festival
Alanına Dönüşüyor

Hollandalıların koca bir mahalleyi festival alanına dönüştürerek hep
birlikte eğlenmeyi planladığı Buurtfeets’le, Amsterdam’daki binaların
avlu ve balkonları birer eğlence ve etkinlik sahnesine dönüşüyor.
1950’lerin grubu Swing&Tell’in solisti olan Linda Oudendijk'in
kurucusu olduğu festivalde, ev sahipleri, evlerinin balkonlarını ya da
bahçelerini komşularına ve arkadaşlarına açıyor ve birlikte
eğlenmek için bu bahçe ve balkonlarda çeşitli performanslar
sergileniyor. Etkinlik tüm ev sahiplerine önceden duyuruluyor ve
katılacaklar olanlar bahçelerini süsleyecekleri bayrak ve balonlarla
dolu bir zarf alıyor. Ayrıca yerel girişimciler de küçük katkılarla
sponsor olarak etkinliğe katılabiliyor. Buurtfeest, komşular
arasındaki sosyal etkileşimi teşvik eden ve aralarında daha fazla
dayanışma ve güvenlik duygusu yaratan büyük bir girişim.
Etkinliğin, Mayıs ayından itibaren, Amsterdam’ın avlularında aylık
olarak gerçekleşmesi planlanıyor. (Rotka)

http://www.nolm.us/cocuklarin-kurator-oldugu-bir-muze-elbette-digerlerinden-biraz-farkli-oluyor/
http://www.nolm.us/cocuklara-uretmeyi-ogreten-odullu-proje-yari-ciftlik-yari-anaokulu/
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2447
http://www.rotka.org/mahalle-festival-alanina-donusuyor/
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Amerika Birleşik Devletleri’nde on sekiz eyalet ve bölgenin
başsavcıları, ExxonMobil gibi enerji şirketlerinin iklim değişikliğinin yol
açtığı riskler konusunda yatırımcılarını yanıltıp yanıltmadıklarını
soruşturmak üzere bir koalisyon kurdukları açıkladı. New York
Başsavcısı Eric Schneiderman, düzenlenen basın toplantısında “Bilim
insanlarının söylediklerini ve gezegene olanları duyduk. Tüm fosil yakıt
şirketleri yatırımcılarına karşı dürüst olma sorumluluğu taşıyor”
dedi. Schneiderman, geçtiğimiz yıl ExxonMobil hakkında, iklim
modellerinin doğruluğuna gölge düşüren geçmiş beyanları için menkul
kıymetler dolandırıcılığı yönetmeliği uyarınca bir soruşturma
başlatmıştı. Yine geçtiğimiz yıl, Schneiderman’ın dünyanın en büyük
halka açık kömür şirketi Peabody Energy Corporation hakkında açtığı
soruşturma sonucunda, şirketin halka ve yatırımcılarına açıkladığı
bilanço ve beyanlarında iklim değişikliğine bağlı finansal riskler ve olası
düzenleyici işlemler hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi vererek New York
eyaleti yasalarını ihlal ettiğine karar verilmişti. (Yeşil Gazete)

ABD Başsavcıları Koalisyonu'ndan
Enerji Şirketlerine İklim Değişikliği
Soruşturması

IRENA: “Yenilenebilir Enerji ile Yıllık
4.2 Trilyon Dolar Tasarruf Mümkün”

Şubat ayında, Lübnan turizm bakanlığı tarafında drone
kullanarak çekilen bir tanıtım videosu yayımlandı. Video
ülkenin kartpostallık güzelliklerini gösteriyor: tarihi alanlar,
karla kaplı dağlar ve el değmemiş nehirler, (sözde) sabahları
kayak yapıp akşamüstü okyanusta yüzebileceğiniz bir
ülke. Filmde açıkça görmezden gelinen bir nokta var ki o da
Beyrut’un aşılamayan çöp krizi. Ülkenin ciddiye almamakta
ısrar ettiği çevresel ve kamusal bir sağlık felaketine yol açmış,
şehrin park alanları, vadisi ve sahiline dökülmüş başıboş
duran çöpler. You Stink (Kokuyorsunuz) hareketi tarafından
yayımlanan video ise turist kurulu filminin bir parodisi
niteliğinde. Arkaplanda öten kuşlar ve rahatlatıcı bir new age
müziği çalarken, video yemyeşil bir çam ormanıyla başlayıp,
ağaçların üstünden yavaşça yükselerek doğal bir çöp
nehriymiş gibi yeşil patikayı kesen tonlarca evsel atığı açığa
çıkarıyor. Sekiz ay önce ülkenin ana çöp sahası kapasitesinin
dolmasının ardından belediyeler nerede açık arazi görse
çöpleri oraya boşaltmaya ya da sadece yakarak bertaraf
etmeye başladıklarında, çöpler kelimenin gerçek anlamıyla
ülkeden taşmaya başladı; bunun üzerine on binlerce Lübnanlı
müzik videoları kullanarak, yumurta atarak ve hatta başkanlık
binasına çöp poşetleri fırlatan orta çağ benzeri bir mancınık
inşa ederek krizi protesto ettiler. Aktivistler, geri dönüşümle
beraber bir sıhhi tesisat reformu talep ederek, bakanların
istifası çağrısında bulunuyorlar. (The Guardian)

Çöp Nehri: Bir Beyrut Çöp Krizi
Parodisi

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA)’nın yaptığı son
araştırma, yenilebilir enerjiye geçişin küresel ekonomiye potansiyel
katkısını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yenilenebilir enerjinin
elektrik üretimindeki payının 2030 yılına kadar iki katına çıkarılması
ile yılda 4.2 trilyon dolarlık tasarruf sağlanabilir. IRENA tarafından
yayınlanan; REmap: Roadmap for a Renewable Energy Future
(Yenilenebilir Enerji Geleceği için Yol Haritası) adlı rapor, şu anda
küresel elektrik üretiminde payı %18 olan yenilenebilir enerjinin
payını 2030 yılına kadar %36’ya çıkarılması için yapılabilecek basit
adımları da özetliyor. Bu rapor, IRENA’nın daha önce hazırladığı
küresel yol haritası raporunun ikinci versiyonu ve bu seferki analiz,
küresel enerji kullanımının yüzde 80’ini yapan 40 ülkeyi kapsıyor. Bu
ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Türkiye’nin, yenilenebilir
enerjiyi iki katına çıkarma hedefi için, 2030 yılına kadar yenilenebilir
enerjinin payını güç üretiminde yüzde 51’e çıkarabilmesi gerekiyor.
Bu da, ülkenin tüm enerjideki payının yüzde 38’e ulaşması gerektiği
anlamına geliyor. (Yeşil Gazete)

Sağlıksız Çevresel Faktörler
Dünyadaki Ölümlerin Dörtte Birine
Neden Oluyor
Dünya Sağlık Örgütü, 2015 yılında insanları ölüme götüren ve
sağlıklarını tehdit eden hastalık ve şartları ortaya koyan bir rapor
hazırladı. Rapora göre her yıl 12,6 milyon kişi içinde bulundukları
sağlıksız şartlar sebebiyle ölüyor. Bu şartların yol açtığı ve ölüme
götüren rahatsızlıkların başında felç geliyor. Onu kalp hastalıkları,
kasıtsız şekilde yaralanmalar, kanser ve kronik solunum yolu
rahatsızlıkları izliyor. Şartlar, en çok Güney Doğu Asya’da ölümcül bir
hal alıyor. Bölgede bu sebeple ölenlerin sayısı 3.8 milyon civarında.
Asya’nın geri kalanında bu oran 3.5 milyonken, Orta ve Güney
Afrika’da 2.2 milyon, Avrupa’da 1.4 milyon, Afrika’nın Akdeniz kıyısı ve
Orta Doğu’da 854 bin, Kuzey ve Güney Amerika’da ise 847
bin. Evinde, iş yerinde kamusal alanlarda iç ve dış mekanlarda hava ve
toprak kirliliğine maruz kalmak, sağlıksız su kullanmak, radyasyon,
kimyasallar ve hatta gürültü kirliliği bile sağlığımızı büyük ölçüde
olumsuz etkileyen risk faktörleri arasında. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık
risklerinin azaltılması için halk ve yetkililere on ana yol öneriyor.
Bunlardan ilki, ev ve endüstriyel alanlarda ‘düşük karbon’ salınımı
yapacak sistemlere geçmek. Daha çok toplu taşıma kullanmak da
hava kirliliğini önemli ölçüde azaltacak önlemlerden biri. Pişirme,
ışıklandırma, ısıtma alanlarında ‘temiz enerji’ye geçmek, çalışma
koşullarını iyileştirmek, sağlıklı suya ulaşımı arttırabilmek, tehlikeli
kimyasallar tüketimi ve atık üretimini azaltmak, güneşten daha etkili
korunmak, sigara içme yasaklarının genişletilmesi, sağlık politikalarının
geliştirilmesi alınabilecek en etkili önlemler arasında. (Kuzey Ormanları)

https://yesilgazete.org/blog/2016/03/17/irena-yenilenebilir-enerji-ile-yillik-4-2-trilyon-dolar-tasarruf-mumkun/
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/30/abd-bassavcilari-koalisyonundan-enerji-sirketlerine-iklim-degisikligi-sorusturmasi/
http://www.theguardian.com/cities/2016/mar/11/river-garbage-parody-drone-video-mocks-beirut-lebanon-rubbish-crisis?CMP=share_btn_tw
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/16/sagliksiz-cevresel-faktorler-dunyadaki-olumlerin-dortte-birine-neden-oluyor/
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Avusturyalı mimarlık ofisleri Winkler+Ruck Architekten ve
Ferdinand Certov Viyana Müzesi'nin çatısına "yüzen" bir eklenti
önerisi getirdiler. Öneri, Karlsplatz'daki müzenin onarımıyla ilgili
açılan yarışmaya yapılan 300 başvuru arasında seçildi. Eklenti
müzedeki 1950'lerde Oswald Haerdtl tarafından tasarlanan Haerdtl
Binası'nın çatısından ayrı bir biçimde yerleştirilecek ve bu şekilde
binadaki sergi alanı 2 katına çıkarak 12.000 metrekareye ulaşmış
olacak. (Arkitera)

Karlsplatz'daki Viyana Müzesi'ne
"Yüzen" Çatı

Dorte Mandrup Arkitekter’in Danimarka'da limana
tasarladığı gözlem kulesi, fonlarda toplanan parayla
yapılarak şehre hediye edilmiş. Uzaktan soyut ve heykelsi
bir objeyi andıran yapı, limanda gözlem kulesi görevini
görüyor. “Yüzen Şato” isimli simgesel yapıda beyaz çelikten
delikli yüzey ön plana çıkarılmış. Yapı denizin üzerinde asılı
duruyor etkisi veriyor ve geometrisiyle denizciliğe referans
vermeyi amaçlıyor. Beyaz yüzeyler ve daire şeklindeki
delikler denizde olma hissini vermeye çalışıyor. Gece
olunca LED’lerle içeriden dışarıya doğru aydınlanan yapı,
daire şeklindeki deliklerden ışığı sızdırarak, limandan geçen
kargo gemilerinin ışıklarını andırıyor. (Arkitera)Kore'de Uçan Hipodrom

Danimarka'nın "Yüzen Şatosu"

Fransiz mimarlık ofisi Loci Anima, Chae-Pereira Architects ve Jean
de Gastines Architects işbirliğiyle Kore'de yükseltilmiş bir hipodrom
yapısı tasarladı. Mitolojik denizaltı kenti Atlantis'ten ilham alarak bu
kez böyle bir kenti gökyüzüne yükseltme fikriyle yola çıkan ekip;
Jules Verne'den George Lucas'a bugüne kadar üretilen
ütopyalardaki uçan kentleri fiziksel özgürleşmenin ve manevi
yükselişin sembolü olarak gördüklerini söyleyerek "21. yüzyılda
gökyüzü kentleri neden mümkün olmasın?" sorusuyla Seul'de bir
hipodrom tasarlanması için açılan yarışma için uçan hipodrom
"Pegasus" projesini geliştirdi. Mevcut doğal dokuyu korumak üzere
hipodromu yükselterek tasarladıklarını belirten ekip, yarış pistinin
altında bulunan alanda bütünsel tesisler tasarlayarak doğaya
minimum müdahaleyle rekreatif faaliyetleri mümkün kıldıklarını
söylüyor. Mimarlar, tasarlanan tüm kompleksin biyokütle ve
jeotermal enerji aracılığıyla kendine yeterli bir yapı ortaya
koyulduğuna da vurgu yapıyor. Havalanmış dairesel bir yapıda
yarış pisti ile tema parkın buluştuğu proje, mekanlar arasındaki
mesafeyi kısaltarak kolay sirkülasyon sağlıyor. Batıda yer alan 7
derece eğimli tribün, seyir için başarılı bir bakış açısı sunuyor.
Projede halk locası ile VIP birbirinden ayrılmış ancak aynı tribün
seviyesinde konumlandırılarak farklı grupların yarış pistini aynı
kalitede izlemesine imkan tanınıyor. (Arkitera)

New York'ta Şeffaf Bir İslam Kültür
Merkezi

Yerel mimarlık ofisi Buro Koray Duman, New York'ta camla kaplı bir
İslam Kültür Merkezi için, İslam'a yönelik korkuya dayalı bakış açılarını
ortadan kaldırmayı amaçlayan şematik bir tasarım hazırladı. Merkez,
sosyal adalete, ilerici değişime, dinler arası beraberliğe ve kültür
alışverişine katkıda bulunmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Külliye olarak
adlandırılan 9.290 metrekarelik binanın şematik tasarımı tarihi İslam
kültür komplekslerinden ilham alıyor. Bu komplekslerde merkezi bir cami
etrafında kurulan, yatay olarak düzenlenmiş çeşitli fonksiyonları ile alçak
binalar bulunuyor. New York merkezinde kentsel bağlam göz önüne
alındığında, ofis külliye konsepti kullanmayı tercih etmiş fakat program
dikey olarak üst üste yerleştirilerek tasarlanmış. Yüksek heykelsi hacme
sahip yapının etrafı camla kaplanmış. Yapının iç hacmi geleneksel
İslami desenlerden esinlenen bir perde ile çevrelenmiş. Merkezdeki alan
oditoryum, kütüphane, mescit, restoran, ofis ve diğer bölümlerden
oluşuyor. Eğimli yürüme yolları ve kamusal mekanlar merkezi hacmin
etrafını sarıyor. (Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/26585/danimarkanin-yuzen-satosu
http://www.arkitera.com/haber/26624/seffaf-bir-tasarim--islam-kultur-merkezi
http://www.arkitera.com/haber/26618/korede-ucan-hipodrom
http://www.arkitera.com/haber/26598/viyana-muzesine-yuzen-cati
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Londra Sokaklarına Asılı Bin Çiçek

Londra’nın merkezinde, St Christopher’s Place’e tam anlamıyla bahar
geldi. 16-20 Mart arasında yapılan kentsel bahçe etkinliği, Oxford
caddesinin hemen her yerini çiçeklerin yüzdüğü bir enstalasyon
alanına çevirdi. Sanatçı Rebecca Louise Law tarafından yaratılan
bahçe, baharın favorisi şakayıklar da dâhil olmak üzere, St
Christopher’s Place üzerinde 1200 asılı çiçek ile şaşırtıcı bir görüntü
sunuyor. Çiçeklerin gücüyle biraz daha güneşlenmek isteyenler,
etkinlik kapsamında bir pop-up çiçek bahçesinde yapılacak bahçe
partisine katılabiliyor. (Rotka)

7 Yılda 3500 Kuş Yuvası Yapan
Adamın Harika Projesi

Thomas Dambo küçük adımların büyük farklar yaratma gücüne
sahip olduğunu bilen bir sanatçı. Kendisinden bahsederken
“başkalarının ‘çöp’lerini kullanarak küçükten büyüğe birçok proje
yaptığını” söylüyor. Dambo, 7 yılda 3500 adet kuş yuvası yaparak bu
yuvaları şehrin farklı yerlerine dağıtmış ve bu işle gözden kolayca
kaçırdığımız bir gerçeğe dikkat çekmiş: Kuşlar şehirlerimizde hala
yaşamını sürdürebilmekte olan birkaç hayvan türünden biri. Bizlerse
onların şehirdeki yaşamlarına devam etmelerini sağlamalıyız.
Dambo işte bu yüzden hem onlara bir yuva vermek hem de
insanlara kuşlar için şehirde yer açmamız gerektiğini hatırlatmak
istemiş. Hal böyle olunca bir, beş, yüz kuş yuvası yetmemiş, tam
3500 tanesini tek tek yapmış. Dambo'nun Kopenhag’da Kuzey
Avrupa ülkelerinin bayraklarından ilham alarak yaptığı dekoratif kuş
yuvalarının her biri hurda tahtaların geri dönüştürülmesiyle elde
edilmiş. (nolm.us)

Kentin Terkedilmiş Alanı Sanatla
Canlanıyor

Şili'nin Valparaiso kentinde terk edilmiş alan iyileştirilerek kamusal alana
dönüştürüldü. Kentsel alanları iyileştirerek yeniden kullanıma açma
fikriyle yola çıkan kolektif grup Sitio Eriazo'nun davetiyle Oslo Mimarlık
ve Tasarım Okulu yüksek lisans öğrencileri tiyatro, müzik gösterilerinin
ve çeşitli performansların sergilenebileceği esnek bir mekan
tasarladı. Çevredeki tüm insanların yararlanabileceği bir kamusal alan
yaratmak isteyen öğrenciler, tiyatro ve kentsel çevre arasındaki mimari
bağı kurdu. İlk olarak çöp ve mayınlarla dolu bir arsayla karşılaşan
öğrenciler burada bulunan, uzun zaman önce terk edilmiş binanın dış
duvarlarını tasarımlarına entegre edebilecekleri bir konsept geliştirdiler.
Bu eski duvarlar aynı zamanda tasarlayacakları tiyatronun sokakla
sınırını oluşturdu."The Wave" adı verilen, klasik tiyatro mimarisinden
günümüze yorumlanan, yarım daire kurgusundaki tiyatroda, her biri
farklı kotlara oturtulan koltuklar arasında bağ oluşturan örtüler dalga
formu oluşturuyor. (Arkitera)

Central Park İçin Radikal Bir Öneri

2006 yılından beri düzenlenen eVolo Skyscraper Yarışması'nın bu
seneki sonuçları açıklandı. Bu sene yarışmayı Yitan Sun ve Jianshi
Wu'nun Central Park'ın adeta altını üstüne getiren "New York
Horizon" isimli önerileri birinci oldu. Yitan Sun ve Jianshi Wu,
gökdelen yarışması için yaptıkları öneride yükselmek yerine parkın
derinliklerine doğru inen çok fonksiyonlu, dev bir yapı önermişler.
Ortasında kalan alanda ise parkı kazarak altında yatan kayaları,
tepecikleri ve doğal yapısını ortaya çıkarmayı, böylelikle daha fazla
yüzey alanı yaratmayı hedeflemişler. 304 metre uzunluğunda ve
yaklaşık 30,4 metre derinliğindeki, parkın 4 tarafını saran yapıda
yaklaşık 18 km2'lik bir zemin alanı çıkıyor. Binanın yüzeyini kaplayan
yüksek yansıtmalı camlar, parkın peyzajını yansıtarak adeta bir
sonsuzluk etkisi yaratıyor. (Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/26645/the-wave
http://www.arkitera.com/haber/26660/central-park-icin-radikal-bir-oneri
http://www.nolm.us/ya-kuslar-da-sehirleri-terk-ederse-7-yilda-3500-kus-yuvasi-yapan-adamin-harika-projesi/
http://www.rotka.org/londra-sokaklarina-asili-bin-cicek/
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Şehrin Karanlığını Gökyüzüyle
Aydınlatan Proje: “Cloud Project”

Her yerde binaların yükseldiği, reklam panolarının gözümüzü ve
hafızamızı yorduğu boğucu şehir hayatında gökyüzüne daha yakın
hissetmek istemez miydiniz? Sanat yönetmeni Benjamin Løzninger;
Fransa’nın Dijon kentinde sürdürdüğü Cloud Project ile bu hayalimizi
gerçekleştiriyor. Sokak sanatına hayran olduğunu ve farklı yerleri
keşfetmeyi sevdiğini söyleyen Løzninger; şehrin duvarlarına,
kapılarına, reklam panolarına yerleştirdiği gökyüzü enstalasyonları ile
insanları gülümsetmeyi başarıyor ve karanlık, kasvetli havayı
bembeyaz bulutlarla dağıtmayı başarıyor. Projesini Portland ve
Brooklyn’e de taşımayı amaçlayan sanatçı; gökyüzünü fotoğrafladıktan
sonra bunların baskılarını alarak duvarlara yapıştırdığını söylüyor.
Böylece; gökyüzüne ulaşmanın aslında ne kadar basit olduğunu, sıkıcı
bir binanın duvarında birden karşımıza çıkan bulutların ne kadar huzur
verebildiğini de bizlere kanıtlıyor. (nolm.us)

Bir Ev Deneyi: Roll It 

Roll it, University of Karlsruhe ve çok sayıda enstitünün birlikteliğiyle
tasarlanmış, 360 derece kullanılabilen bir deneysel ev. Roll it’in silindirik
formu, tek bir barınma birimi içinde değişken bir hacim kullanımına
imkan veriyor. Birim, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan üç ayrı bölümden
oluşuyor; yatak ve masanın bulunduğu bir bölüm, bir koşu silindiri ve
mutfak ve lavabonun olduğu bir diğer bölüm. Yapının dışını saran yarı
saydam zar ise sponsorlar tarafından reklam alanı olarak kullanılmak
üzere ayrılmış durumda. (Kot Sıfır)

İskandinav Kulübeleri ve “Friluftsliv”

İskandinav ülkelerinde, zamanla şekil değiştirse de, devam etmekte olan
bir yaşam biçimi olan “friluftsliv”, İngilizceye “free air life” olarak
çevriliyor. Doğada ve özgür olmayı; doğayla derin bir iletişim kurmayı
öneren bu felsefe kendilerini doğasever olarak tanımlayan İskandinav
insanlarının kültürlerini de epey etkilemiş görünüyor. Geri dönüşüm
konusunda hassas ve karbon salınımını azaltmada kararlı İskandinav
ülkelerinin doğaya bakışı sadece verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı değil,
aynı zamanda felsefi bir boyutu da var. Bu felsefeyi örnekleyen en ayrıksı
mimari tipolojilerden bir tanesi, İskandinav ülkelerinde, genellikle dağ
başlarına veya göl kenarlarına inşa edilen ahşap kulübeler. “Friluftsliv”
geleneğinin devamı olarak kabul edilebilecek bu kulübeler pek çok kişi
tarafından doğayla baş başa kalmak için tercih ediliyor. Sadece temel
ihtiyaçları karşılayacak tek bir hacimden ibaret kulübeler, zengin tatil evleri
olmaktan çok uzak, temelde doğayı deneyimlemeye odaklanan
kullanıcılara kısa süreli bir sığınak görevi görüyor. Tamamen ahşaptan
üretilen kulübeler, içeride sıcak bir atmosfer sağlarken bir yandan da
açıklıklarıyla doğaya ve gökyüzüne bir bakış sağlıyorlar. (Arkitera)Ağaç Ev Değil Ağaçlı Ev

Neredeyse tüm ülkenin şehirlerden kaçıp gitme hayali kurduğu
günümüz ortamında Kazakistan'dan yepyeni bir doğal ev tasarımının
hayata geçeceği haberi geldi. Mimar Aibek Almassov tarafından 2013
yılında tasarlanan ancak mali kaynak bulunamadığından hayata
geçirilemeyen ağaçlı ev projesinin ilk örneğinin önümüzdeki yıl inşa
edileceği tahmin ediliyor. Ormandaki bir ağacın etrafına yerleştirilecek
cam bir tüp şeklinde tasarlanan dört katlı evi, etrafına inşa edildiği ağaç
besleyecek. Almassov, ağacın can verdiği bu evde insanların doğayla
uyum içerisinde yaşayacağını belirtiyor. Duvarları kaplayan şeffaf güneş
panelleri evin enerji ihtiyacını karşılarken, aydınlatma da ağaç dallarına
asılan küçük lambalar tarafından karşılanacak. Çatıda biriktirilen yağmur
suyu da filtrelenerek evin su ihtiyacını giderecek. Her katı birbirinden
güzel olan bu evin en çarpıcı özelliği ise doğrudan ormanın içerisinde
bulunan bir kapsülde duş alma imkânı sağlıyor olması. Ağaçlı ev, 2017
yılında Kazakistan'da inşa edilmeye başlanacak. (Yeşilist)

http://kot0.com/bir-ev-deneyi-roll-it/
http://www.arkitera.com/haber/26667/iskandinav-kabinleri-ve-friluftsliv
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2455
http://www.nolm.us/sehrin-karanligini-gokyuzuyle-aydinlatan-proje-cloud-project/
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Intellibins adı verilen bir mobil uygulama, New York’taki beş
bölgenin tamamında bulunan tüm geri dönüşüm kutularını gösteren
bir haritayı kullanıcıların hizmetine sundu. Bu sayede kentte
yaşayanlar kendilerine en yakın geri dönüşüm kutusunu akıllı
telefonlarına indirebilecekleri bu uygulamayı kullanarak bulabilecek.
(Inhabitat)

“Intellibins” Uygulaması Kentteki
Geri Dönüşüm Kutularını Bulmaya
Yardımcı Olacak

Smart CITIES 2.0 Etkinliğinde Küresel
Kent Perspektifleri Masaya Yatırılıyor

Smart CITIES 2.0 Konferansı 1-2 Haziran tarihlerinde (Sürdürülebilir
Kentler Uluslararası Konferansı) ICLEI’nin Metropoliten Çözümlere
Katılım 2016 programı kapsamında, kentleri ve girişimleri
sürdürülebilirlik konusundaki işbirlikleri imkanlarını görüşmek üzere bir
araya getiriyor. Smart CITIES 2.0, kentlerin kendi akıllı kent
inisiyatiflerini, kentsel sürdürülebilirlik alanında çalışan profesyoneller ve
iş dünyası temsilcilerine gösterebilmeleri için bulunmaz bir fırsat. ICLEI,
kentlerin “Pratikte Akıllı Şehirler”, “Akıllı Düşük-Karbon Kentler”, “Akıllı
Üretken Şehirler”, “Akıllı Yaşanabilir Şehirler” ve “Akıllı İklim Dirençli
Kentler” konu başlıklarında yapacakları sunumları kabul ediyor. Sunum
yapmak isteyen kent yönetimlerinden smart.cities@iclei.org adresine e-
posta göndermeleri isteniyor. (ICLEI Blog)

Finlandiya’da Bir Kent Otomobil
Sahiplerini Otobüs Kullanmaya
Teşvik Etmek için Ücretsiz Bilet
Uygulaması Başlattı

Finlandiya’nın Turku kentinde, otobüs pasosu almak için
başvuran otomobil ve sürücü ehliyeti sahipleri seyahatlerinin
bir kısmını bedavaya getirebiliyor. Uygulama, arabaların
trafikten çekilmesi ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek
amacıyla yerel yönetim tarafından gerçekleştiriliyor. (CityLab)

İzlanda’da Peri Masallarının Geçtiği
Yerler Haritalandı 

İzlanda’nın Saga Vakfı (Saga Foundation) “Huldufólk - saklı
insanları” içeren geleneksel halk masallarının geçtiği noktaların
işaretlendiği bir harita yayınladı. Haritada işaretli alanlar
büyütüldüğünde, o noktada geçen masala ait görüntüler, hikayeler,
efsaneler görüntülenebiliyor. Diğer İskandinav ülkeleri gibi İzlanda
da halk edebiyatının ve söylencelerin güçlü olduğu bir coğrafya. Bu
nedenle haritadaki içeriğin hacminin dikkat çekici olduğu ifade
ediliyor. (CityLab)

Edinburgh’da En Yüksek Hız 32 KM/s
Düzeyine Çekildi 

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da, yaya ve bisikletli ölümleri
nedeniyle hız tavanı yüzde 80 oranında düşürüldü. Azami izin
verilen hız düzeyi artık yalnızca saatte 32 km. Uygulamanın
destekçileri ek uygulamaların da getirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu
hız sınırı sayesinde kent merkezindeki yürüme ve bisikletli ulaşım
faaliyetleri desteklenmiş olacak. (Planetizen)

http://inhabitat.com/intellibins-helps-you-find-recycling-bins-on-city-streets/
http://www.citylab.com/cityfixer/2016/03/turku-finland-free-bus-fare-drivers-transit/472746/
http://www.citylab.com/design/2016/03/where-to-find-elves-in-icelands-proposed-new-national-park/474216/
http://www.planetizen.com/node/85013/edinburgh-sets-20-mph-speed-limit
http://www.iclei.org/details/article/smart-cities-20-to-feature-global-city-perspectives.html


Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Katılımcı Modelin Oluşma Süreci

İskoçya Parlamentosu, İskoç halkını temsil eden, İskoçya’nın
sınırlı, özerk tek meclisli yasama organı. İskoçya hükümeti ise,
İskoç özerk parlamentosunun yürütme organı. 1998 İskoçya
Yasası uyarınca, İskoçya Hükümeti 1999 yılında, İskoçya Özerk
Yönetimi (Scottish Executive) olarak kuruldu. Söz konusu sürecin
öncülü ise 1997 yılında yapılan, İskoçya yetki devri referandumu.

Ağustos 1999’da, yerel halkın süreçlere katılımının düşük
olduğunun tespit edilmesi ve demokratik araçların harekete
geçirilmek istenmesiyle birlikte, Topluluklar Bakanı (Minister of
Communities), “Söz Toplulukların” adı altında yürütülmesi
planlanan bir demokratik katılım programı kapsamında, 1 Milyon
Sterlinlik bir bütçe ayrılacağını duyurdu. “Söz Toplulukların”
(“Listening to Communities”) Programı kapsamında, Halk Jürileri
ve Sosyal Katılım Ortaklıkları şemsiyesi altında Halk Panellerinin
de geliştirilmesi öngörüldü. 34 yerelde oluşturulan Sosyal Katılım
Ortaklıklarına, Halk Panellerini kurma fırsatı tanındı ve Sosyal
Katılım Ortaklığının inisiyatife katılmayı tercih ettiği yerlerde
panellerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yerel danışmanlar
görevlendirdi. İskoçya Yönetimi, iki ayrı Sosyal Katılım Ortaklığı
bünyesinde iki adet pilot Halk Jürisini planlamak, oluşturmak ve
değerlendirmek üzere ayrıca danışmanlar görevlendirdi. Söz
konusu pilot uygulamalar sonrasında, diğer Sosyal Katılım
Ortaklıklarına da Halk Jürilerini kurma fırsatı tanındı ve teklifleri
yeterli bulunan ortaklıklara da hükümet tarafından fon sağlandı.

Söz Toplulukların Programı ve “Halk Jürileri” Uygulaması

Söz Toplulukların Programı, 1998 yılında başlatıldı. Program,
devlet dairelerinin ve örgütlenmelerin etkin bir halk katılımını
başarabilmelerine destek olmak amacıyla oluşturuldu. Programın
en önemli özelliği, yeniden canlandırma bölgelerinde Halk
Jürilerinin ve Halk Panellerinin oluşturulmasını öngörüyor
oluşuydu. Bu araçlar, halkın kendisini ilgilendiren konulara dahil
olması için yenilikçi yöntemler olarak kabul edilmişti. Participedia
Uluslararası Katılım Portalı’nda yer alan katılımcılık örneği
incelemesinde, söz konusu Halk Jürileri üzerinde duruluyor.

Halk Jürilerinin seçiminde, çeşitli yöntemler kullanıldı. Halka
mensup kişilerle ev ziyaretleriyle, sokakta ve diğer çeşitli
mekanlarda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Jüri üyelerinden
bazıları, yerel forumların ve diğer halk örgütlenmelerinin üyeleri
arasından seçildi. Bazı üyeler ise yerel kurumlar tarafından
önerildi. Sosyal Katılım Ortaklığı bünyesindeki jürinin geniş
temsil arz eden bir nüfus örneklemi olması gerektiği noktada,
hane halkı anketleri uygulandı. Böyle bir durumda, jüri üyeleri
genellikle bir kota veya rastgele örneklem sisteminin kullanıldığı
hane halkı anketleri yoluyla görevlendirildi. İki kişiden oluşan
Gençlik Jürisi için, mevcuttaki ağlar ve örgütlenmeler içinden
görevlendirme yapıldı.

İskoçya’nın Yerel Katılım Modeli Olarak “Halk Jürileri”
Participedia Uluslararası Katılım Portalı’nda yer alan katılımcılık örneği incelemesinde, temelleri 2000’li yılların başında
atılan, İskoçya’nın kendine has yerel katılımcılık yöntemi olan “Halk Jürileri” üzerinde duruluyor. Halk Jürileri, herhangi
bir yerel sorunun çözümünde sorunu tartışan ve sorunun çözümüne yönelik ilgili paydaşlara iletilmek üzere “hüküm
veren” yerel katılım mekanizmaları olarak tasarlanmış ve İskoçya Hükümeti tarafından uygulamaya konmuş bir model.

Jüri üyelerinin seçimi, Sosyal Katılım Ortaklığının görevlileri tarafından
gerçekleştirildi ve birçok paydaş da bu sürece dahil oldu.

Halk Jürilerinin Çalışma Biçimi

Jüri toplantıları ortalama 2 ila 4 günlük sürelerde yapılıyordu. Jürilerin
tamamı, müzakere süreçlerine hazırlanmak üzere, konuya giriş niteliği
taşıyan ön oturumlara katılıyor ve yerele ilişkin her konu tartışılıp daha
önce yapılan araştırmalar da bu oturumlarda inceleniyordu. Jüri
üyelerinin daha sonradan aktardığına göre, bu aşamadaki
kolaylaştırıcılık desteği, tüm sürecin başarısının en önemli nedeni
olarak gösteriliyor. Daha sonra jüri üyeleri, saha uzmanlığı bulunan
bireylerin oluşturduğu tanık gruplarından da ilgili konulardaki kanıtları
topluyordu. Bu tanık ifadelerinin amacı da, halk jürisinin kararları bilgiye
dayalı bir çerçevede vermesini sağlamaktı. Sonraki adımda, jüri
üyelerine tanıklara soru sorma ve çapraz sorguya çekme olanağı
veriliyordu. Jüri üyelerinden bazılarına, benzer sorunları yaşamış olan
komşu bölgelere saha ziyaretlerini içeren bir uzmanlık eğitimi önceden
verilmiş oluyor ve böylece jüri üyeleri gerçek örnekler üzerinden
durumları anlayabilir ve nelerin başarılabileceğini gösterebilir düzeye
gelmiş oluyordu. Tanık oturumları sonrasında, jüriler oturup tartışıyor,
yanıtlarını sıralıyor ve tavsiyelerini oluşturuyor ve tüm bu çıktılar
paydaşlara iletiliyordu. Paydaşlar ise ayrıca toplanarak jürinin
bulgularını değerlendiriyor ve jüriye geri bildirimde bulunuyordu. Nihai
olarak ise, elde edilebilecek muhtemel sonuçlar, ilgili kararların
alınmasına yönelik olarak tartışmaya açılıyordu.

Kolaylaştırıcı eşliğinde yürütülen oturumlardaki müzakereler, sürecin
tamamının katılımcı yönünü oluşturan temel unsur olarak görülebilir.
Teorik olarak jüri üyelerinin tamamı eşit katkı sağlama fırsatına sahipti
ve tarafsız kolaylaştırıcılar da sürecin yansız olarak yürütülmesini
sağlamak ve kutuplaşmayı önlemek üzere görevlendiriliyordu. Halk
Jürileri süreci boyunca kullanılan bir diğer yöntem olan müzakereci
oylama uygulamasında, çeşitli arka plana sahip olup rastgele seçilen
bireylerden oluşan küçük gruplar bir araya getirilerek müzakere etmeleri
sağlanıyor ancak her bireyin kararının bireysel ve gizli kalması
sağlanıyor. Her bir katılımcıya özel olarak tahsis edilen monitörler
üzerinden yapılan oylamada, tercihini yapan bireyin sosyal baskı altında
kalmaması ve şahsi görüşünün hiçbir biçimde etkilenmemesi
sağlanıyor.

2004 yılında, İskoçya Yönetimi tarafından “Sosyal Katılım Ortaklıkları
Bünyesindeki Halk Jürileri ve Halk Panellerinin Değerlendirmesi” adı
altında uygulamanın kurgulanışı ve değerlendirmesini içeren bir rapor
yayınlandı. Bu rapora göre, Halk Jürilerinin başarılı olması için, konuyla
ilgili paydaşların jüri kararı uyarınca ilgili değişiklikleri yapabilmesine
olanak sağlayacak biçimde daraltılmış konulara odaklanmaları,
zamansal ve parasal konularda gibi yeterli kaynaklarla donatılmaları,
tüm katılımcıların (jüri üyelerinin, tanıkların ve paydaşların) katılımı ve
bağlılığının tam olması ve devam etmesi, jüri üyelerinin sürece tam
anlamıyla katılım sağlayabilmesi için gereken desteği sağlaması ve jüri
uygulamasının çözüm olup olmayacağının her konu için önceden
değerlendirilmesi gerekiyor. (Kadıköy Belediyesi Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-iskocyanin-yerel-katilim-modeli-olarak-halk-jurileri/


Yalı Dostu Kentlerden....

HomeShare sisteminde, genellikle iki yurttaş aynı konutu
paylaşırken, her birinin kendine ait bir alanı bulunuyor ve misafir
odası ve mutfak gibi ortak kullanım alanları tanımlanıyor. Evin
düzenine ilişkin sorumluluklar paylaşılıyor veya bu hizmetleri
sağlamayı üstlenen taraf bunu konaklama ücreti karşılığında
veya konaklama ücretinin azaltılması karşılığında yapabiliyor.
Örneğin, bu sistemin birincil hedef kitlesi olarak tasarlanan
kıdemli yurttaşlar, evlerini ikincil hedef grup olarak tanımlanan
gençler ve üniversite öğrencilerine açarak karşılığında bahçe
bakımı, evin temizlenmesi, alışveriş ve evde yaşayan
hayvanların bakımı gibi hizmetler alabiliyor.

Bu anlamda HomeShare, mümkün olduğunca uzun süre kendi
evlerinde yaşamlarını devam ettirmek isteyen ancak evin bakımı
konusundaki gereksinimlerini tek başına karşılayamayan birçok
yaşlı birey için iyi bir çözüm olabiliyor. Bu sayede yaşlı bireylerin
bağımsızlıklarını ve aktif yaşam biçimini muhafaza ederek
anlamlı ilişkiler geliştirebilmeleri sağlanmış oluyor. Aynı
zamanda, uygun fiyatlı konuta ihtiyaç duyan birçok yurttaş da,
HomeShare sayesinde konut bulmuş oluyor. HomeShare sistemi
bu şekilde yalnız kalma durumunun önüne geçerek güvenli ve
emniyetli bir ev ortamının da yaratılmasını sağlıyor.

Burlington’da 2015 yılında Konutlandırma Komitesi tarafından
başlatılan bu model, Halton Bölgesel Yönetimi tarafından bir
program olarak uygulanmaya başlanacak. Yaşlı Dostu
Konutlandırma Komitesi, bu süreç boyunca bir danışma kurulu
işlevi görerek tavsiyelerini paylaşacak. Dünyanın birçok yerinde
uzun süredir uygulanan bir konsept olmasına rağmen, program
Burlington’da özellikle yaşlılara yönelik işletiliyor.

Kanada Burlington’da Yalnız Yaşayan Yaşlılar için Konut Paylaşım Rehberi
Ontario Gölü’nün batı yakasındaki Halton Bölgesine bağlı bir kent olan Burlington’da, Yaşlı Dostu Burlington Programı
kapsamında oluşturulmuş olan Kıdemli Yurttaşlar Konseyi’nin Konutlandırma Komitesi,  geliştirdiği Halton
HomeShare El Kitabıyla, “HomeShare” adı altında birçok başka bölgede uygulanan konut paylaşımı sistemine dair bilgi
almak isteyen ve bu modeli bir yerleşme alternatifi olarak düşünen yurttaşların faydalanabileceği bir kaynak sunuyor.

Burlington Kıdemli Yurttaşlar Konseyi’nin Konutlandırma Komitesi
tarafından hazırlanmış olan HomeShare El Kitabı içeriğinde, konut
paylaşım sisteminin tanımı, konut paylaşım türleri, konut paylaşımına
dair tavsiyeler ve dikkat edilmesi gereken noktaların yanı sıra, konut
paylaşım sözleşmelerinden örnekler de yer alıyor.

DSÖ Yaşlı Dostu Kentler Veritabanında yer alan uygulama örneğinde
verilen bilgilere göre, Burlington’da yaşayan 60 yaş üzeri nüfusun
toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10 ila 19 aralığında. Programın ve
içeriğin öncelikli hedefi, yaşlı yalnızlığını azaltmak ve yaşlıların
yaşamlarını evlerinde sürdürmelerini sağlamak olarak belirtiliyor.

Komite Hakkında

Burlington Kıdemli Yurttaşlar Konseyi’nin Konutlandırma Komitesi,
yerel halka mensup üyelerden oluşuyor. Komitede konutlandırma
başlığı altında bir araya gelen kıdemli yurttaşlar, Burlington kenti
yerelinde, konutlandırma konusundaki güçlü yönlerin, ihtiyaçların,
boşlukların ve engellerin tespiti için çalışmalar yürütüyor. Komite ayrıca,
Halton Bölgesel Hükümetiyle birlikte ev arayan ve ev kiralayanların
HomeShare çerçevesinde birbiriyle buluşmasını sağlayacak bir konut
paylaşımı uygulamasının altyapısını oluşturmaya hazırlanıyor.
(Kadıköy Belediyesi Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/yasli-dostu-kentlerden-kanada-burlingtonda-yalniz-yasayan-yaslilar-icin-konut-paylasim-rehberi/
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Diyanet'ten Bodrum'a 30 Milyon
Liralık İslam Tanıtım Merkezi!

Cumhurbaşkanı'ndan TANAP İle İlgili
Önemli Açıklama
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz
Boru Hattı (TANAP) projesinde çalışmaların öngörülen
planlamaya uygun şekilde ilerlediğini ve belirlenen süreden
önce tamamlanması için çalıştıklarını söyledi.  (Yapi.com.tr)

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bodrum Müftülüğü, Ortakent-
Yahşi Beldesi'nin dünyaca ünlü mavi bayraklı Camel Beach
Koyu'ndaki hazineye ait araziye 30 milyon lira harcamayla
İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi yapılacak. Bodrum
Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, projenin iki defa
kendi belediye meclisleri tarafından kabul edilmediğine
dikkati çekerek, "Demek ki, projede bir sıkıntı var" dedi.
(Yapi.com.tr)

TOKİ İstanbul'un 7 İlçesinde Kentsel
Dönüşüm için Harekete Geçiyor

Sulukule'de Hukuksuzluk

Romanların evlerinden çıkarılıp şehir dışına sürülmesiyle
sonuçlanan Sulukule projesinin hukuksuzluğu Danıştay
kararıyla kesinleşti. Fatih Belediyesi’nin karar düzeltme talebi
reddedildi. Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri
Mücella Yapıcı davayı kazandıklarını ve hukuksuzluğun tescil
edildiğini belirterek “Sulukule’de bir ekosistem yok oldu” dedi.
Şimdi çoğunluğunda Suriyelilerin yaşadığı Sulukule projesinde
Fatih Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından
hazırlanan teklifle proje içinde belediyenin olan 26 dairenin
belediye memur ve mensuplarına lojman olarak kiralanmasına
karar verilmişti. UNESCO’nun da “yerinden etme ve dışlama”
projesi olarak değerlendirdiği proje başlamadan önce
Sulukule’de 5 bin 500 Roman yaşıyordu. 337 aile Kayabaşı’na
gönderildi ama çoğu orada tutunamayıp yine mahallenin
çevresine yerleşmek zorunda kaldı. Projeyle yapılan 620
haneden sadece 20’sinde yerel halk ev sahibi olabilmişti.
(Hazal Ocak - Cumhuriyet)

Bu yıl İstanbul'da önceliği kentsel dönüşüme verecek olan
TOKİ, şehrin 7 ilçesinde toplamda 500 bin metrekarelik alanda
kentsel dönüşüm başlatacak. Bir ay içerisinde ihaleye çıkılması
planlanan ilçeler arasında Gaziosmanpaşa, Esenler,
Güngören, Üsküdar, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Bağcılar var.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul'da bütün konut taleplerini
karşılama gibi bir durumları olmadığını belirterek, "Bana göre
bundan sonra İstanbul'un öncelikli ihtiyacı yeni konutlardan
ziyade rezerv konutlar yaparak İstanbul'da kentsel dönüşümü
sağlamaktır. Yeni konutlarla bütün sosyal konut ihtiyacını
karşılamaktan ziyade yapacağımız konutlarla kentsel dönüşüm
odaklı çalışmaktır, biz ona motive olmuş durumdayız" diye
konuştu. (Yapi.com.tr)

Kadıköy Çarşısı İçin Alarm Zilleri
Çalıyor
İstanbul’un en eski alışveriş mekânlarından Tarihi Kadıköy
Çarşısı’nda kiraların 30 bin TL’yi bulması esnafı zorluyor.
Çarşıda sadece içkili restoranların kalacağını belirten esnaf,
çarşının dokusunun yok olduğunu söylüyor. 18’inci yüzyıldan
itibaren İstanbul’da yaşayan Türk, Rum, Ermeni, İngiliz ve
Yahudi halklarının ortak kültürleriyle şekillenen Tarihi Kadıköy
Çarşısı, AVM tehlikesini atlatmasına rağmen şimdi de tek
tipleşme tehlikesiyle karşı karşıya. 200 yılı aşkın süredir,
onlarca mesleği temsil eden yüzlerce küçük esnafın bulunduğu
çarşı, tarihi dokusunu kaybetmeye başladı. Temmuz 2014’te
yürürlüğe giren Borçlar Kanunu’nun 347. Maddesi gereğince 10
yıllık kiracıların gerekçesiz tahliye edilebilmesi de bu sürecin
önünü açtı. Esnafa göre dükkânlar çıkartılan kiracıların yerine
çok daha yüksek kirayı verebilen markalara veriliyor.(Hürriyet)

Adalarda Tarihi Eser Binalar Satışa
Sunuldu
İstanbul’un en gözde turizm bölgesi Büyükada ve
Heybeliada’da 2. derece tarihi eser köşk ve konaklar satışa
sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde Lev Troçki’nin Büyükada’da
yaşadığı tarihi yapı sayılan muhteşem Sivastopol Köşkü satışa
çıkarılmıştı. Ada sakinleri tarafından müzeye dönüştürülmesi
istenen tarihi yapının satışa sunulması basında büyük yankı
uyandırdı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmayan
yetkililer, köşkün ne olacağı konusunda akıllarda büyük bir soru
işareti bıraktı. Bu olay üzerine gözler Adalar’a çevrildi. Ancak
Adalar’da 2. derece tarihi eser sayılan çok sayıda bina zaten
sahipleri tarafından satışta. Yaz dönemi boyunca sayıları iyice
artan bu binalar şimdi yeni alıcılarını bekliyor. (Adalardan.net)

http://www.adalardan.net/adalarda-tarihi-eser-binalar-satisa-sunuldu/
http://www.yapi.com.tr/haberler/cumhurbaskanindan-tanap-ile-ilgili-cok-onemli-aciklama_143662.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/diyanetten-bodruma-30-milyon-liralik-islam-tanitim-merkezi_143671.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/497482/Sulukule_de_hukuksuzluk.html
http://www.hurriyet.com.tr/kadikoy-carsisi-icin-alarm-zilleri-caliyor-40079224
http://www.yapi.com.tr/haberler/toki-istanbulun-7-ilcesinde-kentsel-donusum-icin-harekete-geciyor-_143702.html


Özdilek Holding, Türkiye'de yaptığı otel, alışveriş merkezi,
hipermarket, ev tekstil mağazası, ve departman mağazaları
yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Tago Mimarlık tarafından
tasarlanan, yaklaşık 2000 kişiye istihdam sağlayacak olan
alışveriş merkezinin 2016 yılı sonunda hizmete açılacağını ifade
eden Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek,
"Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 60 bin metrekare alana kurulacak olan
ÖzdilekPark Bursa, 40 milyon dolara mal oacak, 30 bin
metrekaresi garaj, 30 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor.
(Arkitera)
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Danıştay Yeşil Alana Otele Geçit
Vermedi

Danıştay, Üsküdar Altunizade’de 16 yıldır otel yapılmak
istenen ve büyük kısmı park olan arazi için onay vermedi.
Mahkeme, projenin bölgedeki trafik yoğunluğunu arttırıp yeşil
alanı azalttığına dikkat çekti. 1991’deki planlarda Abdullah
Ağa Vakfı adına kayıtlı arazinin, 4 bin 720 metrekaresi konut,
13 bin 200 metrekaresi park alanı olarak belirlendi. Vakıflar
Müdürlüğü 2012’de bir imar planı değişikliği teklifinde
bulunarak alanın 9 bin 920 metrekarelik kısmının yeşil alan, 8
bin metrekarelik kısmının 15.50 metre yüksekliğinde otel
yapılacak şekilde düzenlenmesini önerdi. Plan değişikliğine
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama
Müdürlüğü’nün yeşil alanı azalttığı, Ulaşım Daire
Başkanlığı’nın da trafiği arttırdığı gerekçesiyle olumsuz görüş
vermesine karşın teklif İBB Meclisi’nden 31 Ekim 2014’te
geçti. Dönemin CHP’li Meclis Üyeleri Serdar Bayraktar,
Mehmet Yıldız ve Doğan Tekel planın iptali için idare
mahkemesine başvurdu. İstanbul 10. İdare Mahkemesi davayı
reddetti. Davacılar kararı temyiz etti. İtirazı değerlendiren
Danıştay 6. Dairesi plan değişikliğiyle trafik yoğunluğunun
bölge ulaşımına etkisinin bilimsel veriler ışığında
değerlendirilmediğine dikkat çekti. Mahkeme yeni bilirkişi
heyetinin tekrar inceleme yapmasını istedi. Danıştay 6.
Dairesi yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı İstanbul
10. İdare Mahkemesi’ne iade etti. (Arkitera)

Bursa'ya Dev Yatırım

Kanal İstanbul’da Güzergâh
Muamması

Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 4. büyük köprüsü
olacak Devlet Bahçeli Köprüsü’nün inşaatına 30 Mart’ta
start verecek. 2 bin 456 metre uzunluğunda, üzerinde 6
şeritli yol ve çift hatlı demir yolu olması planlanan köprü,
Adana’nın geleceğine yön verecek projeler arasında
gösteriliyor. 2 bin 456 metre uzunluğunda, üzerinde 6 şeritli
yol ve çift hatlı demir yolu bulunan Devlet Bahçeli
Köprüsü’nün inşaatına 30 Mart’ta start verilecek. (Sözcü) 

Bahçeli için Türkiye’nin En Uzun
4′üncü Köprüsü

Kaşlılar, ‘Kaş’ı bitirme planı’ olarak değerlendirilen imar planı için
bölgeye keşfe gelenlere tepki göstererek, çevre ‘dersi’ verdi.
Antalya Kaş’ta imara açılması planlanan yerlere ilişkin dün keşfe
gelenleri, bölgedeki sivil toplum örgütleri, avukatlar ve Kaş halkı
karşıladı. Kaş’ın özellikle belirli alanlarını imara açmayı
hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı bu imar
planına karşı Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve Kaş’ta yaşayan
30 yurttaş dava açmış, daha sonra da World Wildlife Foundation
(WWF) Türkiye davaya müdahil olmuştu. Kaş Belediye’sinin de
onay verdiği bu projenin, Kaş’ın doğasını, denizini, turizmini,
esnafını ve en önemlisi Kaş halkını ileri götürmekten çok, Kaş’ın
doğal yapısını bozacak bir proje olduğu keşif için gelenlere ifade
edildi. (İlerihaber.org)

Kaşlılar’dan ‘Kaş’ı Bitirme Planı’
İçin Gelenlere Ders

Herkes proje başlıyor, güzergâh belirlenmiş diye düşünürken
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım resmî makamlarca açıklanmış
olan ve basında daha önce ”Kanal İstanbul’un yeri belli oldu,
proje kesinleşti” gibi başlıklarla, canlandırmalarla yer alan
güzergâhtan vazgeçildiğini açıkladı. Bakan ”Henüz çalışmalar
tamamlanmadı, beş güzergâh üzerinde çalışılıyor. Söylentilere
bakıp yatırım yapanların sonra pişman olabilirler” gibi sözlerle
sorumluluktan sıyrılmaya çalışsa da güzergâhın belirlenmesinde
resmî makamlarca yapılan açıklamalarda farklılıklar olduğu
açık. Son olarak da bir torba yasa içine proje giderlerinin ortaklık
payından karşılanacağını belirten bir madde koyuldu.
(Mimdap.org)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/505593/Danistay_yesil_alana_otele_gecit_vermedi.html
http://www.mimdap.org/?p=184624
http://www.arkitera.com/haber/26673/bursaya-dev-yatirim
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/bahceli-icin-turkiyenin-en-uzun-4uncu-koprusu-1156833/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/491027/Kumkapi_ya_cami_geliyor.html
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Köye İstanbul’dan Büyük Havaalanı!

Rusya krizi ve güvenlik endişelerinin turizmcilerin umutlarını
söndürdüğü bir dönemde Antalya’ya 3. Havalimanı yapmak
isteyen Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimi, projenin
uygulanması düşünülen Kaş’ta tepkiyle karşılandı. Demre
sahillerinin kitle turizmine açılmak istenmesiyle burada
yapılması düşünülen 5 yıldızlı otellerin yatırımcıları ise
projenin inşasına talip oldu. Ancak Türkiye’de kitle
turizminin dışında kalmayı başarabilen önemli merkezlerin
başında gelen Kaş’taki turizmciler ve sivil toplum örgütleri
havaalanının ilçenin sonunu getireceğini savunuyor.
Havaalanıyla ilgili çekinceleri sıralayan bir rapor hazırlayan
Kaşlı sivil toplum örgütleri, proje için tahsis edilen alanın
İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nın iki katına yakın olduğu
bilgisine yer verdi. (Haber.sol.org)

Kuzey Marmara Otoyolu İçin Acele
Kamulaştırma Kararı
Başta İstanbul’un Kuzey Ormanları olmak üzere tüm
Marmara’nın canlı hayatına kasteden 3. Köprü’yü de içeren
Kuzey Marmara Otoyolu için Bakanlar Kurulu Çekmeköy,
Başakşehir, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve ve Pendik’in
bazı köylerinde acele kamulaştırma için 21 Mart 2016
tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne izin verdi. 23 Mart
2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre,
Çekmeköy, Başakşehir, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve
ve Pendik’in bazı köylerinde belirlenen parsellere,
Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre sadece yurt
savunması ihtiyacı vb. olağanüstü durumlarda verilebilecek
acele kamulaştırma kararıyla Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı
için el konuluyor. Daha önce 3. Havalimanı ve 3. Köprü için
yapılan acele kamulaştırmalarda haklarını alamadıkları için
dava açan köylülerin davaları devam ederken, insanlar ve
diğer canlılar bu son karar sonucunda yıllardır yaşadıkları
yerlerden rant ve daha fazla rant için kovulmaya devam
edecek. (Kuzeyormanlari.org)

Kanal İstanbul’a Torba Yasayla İsim
Verildi: Su Yolu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011 seçimleri öncesi
‘çılgın proje’ olarak tanıttığı ve tüm biliminsanlarının
Karadeniz ve Marmara’nın ekolojik dengesini yerle bir edeceği
gerekçesiyle karşı çıktığı Kanal İstanbul torba yasa tasarısına
girdi.Geçtiğimiz günlerde güzergahı değiştirilen Kanal
İstanbul, İmar Kanunu’na ‘su yolu’ tanımıyla eklendi. Bu
tanımda, ‘su yolu’ndan ‘imar planı kararıyla yapay olarak
oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi’
diye bahsedildi. Tasarı yasalaşırsa, Kanal İstanbul için imar
planları çıkarılabilecek. (Diken.com.tr)

Dış Borçla Metro Hattı Yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin önceki gün
gerçekleşen oturum gündemine “Ataköy - İkitelli Metro Hattı
İnşaatı ve Elektromekanik işleri” geldi. Raporda 2015 - 2019
yıllarına kapsayan stratejik planda öngörülen toplu ulaşım
hedefleri kapsamında metro ihalesinin 29 Eylül 2015
tarihinde sonuçlandığı belirtilerek projenin
gerçekleştirilebilmesi için 338 milyon 272 bin Avro dış
borçlanmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu
tutarla metro tamamen dış borçlanmayla yapılmış oluyor.
Teklif mecliste sert tartışmalara neden oldu. Mecliste söz
alan CHP’li meclis üyesi Tarık Balyalı, “Bu teklife karşıyız.
Bu denli ciddi maliyet getiren projenin tamamen dış
borçlanmayla yapılmasını doğru bulmuyoruz. Az da olsa öz
kaynaklardan kullanılması gerek. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’ne 1 milyar 9 milyon ayrılırken ulaşım için neden
bütçe ayıramıyoruz? Bu İstanbul halkının cebinden faizlerle
birlikte fazla para çıkacağı anlamına geliyor” ifadelerini
kullandı. (Cumhuriyet)

3. Havalimanında Bilirkişi Raporu
Çıktı
3. havalimanının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu
raporuna karşı İstanbullu dört yurttaşın açtığı davada bilirkişi
raporu çıktı. 6 bilirkişi olumlu görüş bildirirken, bir kişi karşı
görüş verdi. İlk duruşma 29 Mart’ta gerçekleşti. Hatırlanacağı
gibi, İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Cengiz-Limak-Kolin- Kalyon-
MAPA konsorsiyumunun yapacağı 3. Havalimanı'nın ÇED
olumlu raporunun yürütmesini Şubat 2014’te
durdurmuştu. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 17 Mart
2014'te bu kararı yapılan itiraz sonucu kaldırmıştı. Bu süreçte
de inşaat devam etmişti. Söz konusu dava kapsamında
hazırlanan bilirkişi raporunda uzman bilirkişiler birbirinden farklı
görüşler ortaya koydu. (Nilay Vardar-Bianet.org)

Tartışmalı AKM Ödüllendirildi!

 Chicago ve Pekin'de ofisleri bulunan Adrian Smith + Gordon
Gill Architecture'ın yaklaşık sekiz yıldır kapalı olan
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yerine yaptığı
'İstanbul Kültür Merkezi' (Istanbul Cultural Center) adlı
projesi, geçtiğimiz günlerde World Architecture News
tarafından düzenlenen WAN Ödülleri'nde 'Geleceğin Kamu
Binaları' kategorisinde birinci seçilmişti. Ödül haberinin
yayılmasının ardından Adrian Smith + Gordon Gill
Architecture'a tepki dolu mesajların iletilmesi sonrasında, ofis
projeyi web sitesinden kaldırmıştı. Tartışmalı projeye ikinci
ödül ise sonuçları bugün açıklanan Architectural Review
MIPIM Future Projects Awards'tan geldi. Proje, MIPIM ödül
programının 'Kültürel Yenileme' kategorisinde Teşvik
Ödülü'ne değer bulundu.
(Yapi.com.tr)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/501086/Dis_borcla_metro_hatti_yapilacak.html
http://haber.sol.org.tr/toplum/koye-istanbuldan-buyuk-havaalani-149416
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/23/kuzey-marmara-otoyolu-icin-acele-kamulastirma-karari/
http://www.yapi.com.tr/haberler/yeni-akm-projesine-mipimden-odul-geldi_143679.html
http://www.diken.com.tr/kanal-istanbula-torba-yasayla-isim-verildi-su-yolu/
http://bianet.org/bianet/toplum/173236-3-havalimaninda-bilirkisi-raporu-cikti
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Sur’da Kamulaştırma Kararına İsyan: ‘Kültürel ve Sosyal Soykırım
Uygulanıyor’

Taksim Çevre Düzenlemesinde 2. Etap Başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Taksim Meydanı
Çevre Düzenlemesi çalışmalarında ikinci etaba gelindi. ilk etabında,
Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi altyapı imalatları 9 Mart 2016
tarihinde tamamlanarak bu kısım trafiğe açıldı. Çalışmaların 2.
etabında, Mete Caddesi'nin alt ve üst yapı imalatlarına başlanacak. 2
Nisan Cumartesi günü başlayacak olan çalışmalar 31 Temmuz 2016
tarihine kadar devam edecek. Yaya sirkülasyonunu engellemeyecek
olan çalışmalar süresince, sürücüler alternatif güzergahlara
yönlendirilecek. (Yapi.com.tr)

Diyarbakır’ın Sur ilçesi için ‘acele kamulaştırma’ kararı alınmasına isyan eden Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı
Şerefhan Aydın, “Sur’un yaklaşık üçte ikisi kamulaştırılmış. Bu nasıl bir şeydir? Kültürel ve sosyal bir soykırım uygulanıyor”
dedi.
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararda, ‘ilçede ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde bulunan taşınmazların Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın 16 Mart tarihli talebi üzerine 21 Mart’ta bakanlar kurulunca acele kamulaştırılmasına karar verildiği’
belirtilmişti.
Karar uyarınca UNESCO Uluslararası Kültür Mirası Listesi’nde de yer alan tarihi ilçede 6 bin 300 parsel, yani ilçenin yaklaşık
yüzde 70’i kamulaştırılacak. 

Oda Mahkemeye Gidiyor
Kararı Diken’e değerlendiren Aydın, karar üzerine Diyarbakır Mimarlar Odası’nı olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ve kararı
yargıya taşıyacaklarını belirtti.
Aydın şöyle konuştu: “Biz şu an tüm kent dinamikleri olarak şaşkın bir şekilde kararın detaylarına ulaşmaya çalışıyoruz. Sur’un
yaklaşık üçte ikisi kamulaştırılmış. Bu nasıl bir şeydir? Parsellerin nereyi kapsadığına, kararın neye göre alındığına dair bir
çalışmamız var. Çoğu parsel kültürel ve dini yapıları, sosyal tesisleri, sanat merkezleri ve belediye binasını kapsıyor. Sur’da
akla gelecek her türlü yapıya karşı alınmış bu karar. Kimseden görüş almadan, tamamen yukarıdan bir karar uygulanmaya
çalışılıyor. Kent dinamikleri var, meslek odaları, sivil toplum örgütleri var ama hiçbiriyle ortaklaşmadan böyle bir çalışma
yapılıyor. Hukuki süreç başlatacağız.”

‘Rant Ortaya Çıktı’
Mimarlar Odası Diyarbakır Şube başkanı, hükümetin rant peşinde olduğunu savunarak sözlerine şöyle devam etti: “Karar
kapsamında özel mekanlar da var. Buraları yandaşlarına verecekler. Rant söz konusu… Biz rant politikaları uygulanacak
deyince, ‘Nereden biliyorsunuz’ diyenler vardı. İşte şimdi ortaya çıktı. Kendi yandaşlarına peşkeş çekecekler. Bu kararı yaşam
alanını dağıtmak, var olan kültürü yıkma girişimi olarak görüyoruz. Anıları dağıtıyorsun, ‘Sana yeni yaşam alanı yapacağım’
diyorsun. Böyle bir şey olamaz. Kültürel ve sosyal bir soykırım uygulanıyor. Kendi müteahhitleriyle kültürel ve sosyal dokuyu
parçalayıp dizayn edecekler.”
Çatışmalar ve sokağa çıkma yasağı sırasında binlerce insan Sur’u terk etmek zorunda kalmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu,
operasyonların ardından imar faaliyetlerine girişeceklerini söyleyerek “Sur’u öyle inşa edeceğiz ki aynen Toledo gibi olacak”
demişti.

‘Operasyonlar Bitti ama Yasak Hala Sürüyor’
Aydın, Sur’daki mevcut durumu da şöyle anlattı: “Operasyonlar bitti ama yasak hala sürüyor. Giriş çıkışlar beton bloklarla
engelleniyor. İçeride iş makinaları çalışıyor. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Sadece valiliğe bağı kurumlar biliyor. Operasyon
bitmişse neden girişi engelliyorsun?”
Başbakan Ahmet Davutoğlu, operasyonların ardından imar faaliyetlerine girişeceklerini söyleyerek “Sur’u öyle inşa edeceğiz ki
aynen Toledo gibi olacak” demişti.

Belediye de Karşı
Kamulaştırma kararını Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da ‘halkın iradesine yapılmış sivil bir darbe’diye
eleştirmişti: “Hükümetin derdi Sur’da insanların yaşayabileceği alanlar yaratmak değil, bölgeyi insansızlaştırmak. Sur’u
yeniden yaşanabilir bir alan haline değil, tecrit edilmiş bir alan haline getirmek. Sur’un açık hava müzesi değil, yarı açık
cezaevi projesine dönüştürülmek istendiği bir kez daha ortaya çıktı.” (Burcu Karakaş - Diken.com.tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/taksim-cevre-duzenlemesinde-2-etap-basliyor_143967.html
http://www.diken.com.tr/surda-kamulastirma-kararina-isyan-kulturel-ve-sosyal-soykirim-uygulaniyor/
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Derince Limanı'na Yürütmeyi
Durdurma

Devlet Su Yapılarının Denetiminden
Elini Çekiyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı DSİ tarafından
hazırlanan ve Türkiye için yaşamsal önemde olan su yapılarıyla
ilgili denetimi özel şirketlere devreden yönetmelik TMMOB’un
başvurusuyla yargı tarafından iptal edildi. Ancak DSİ, yargının
iki kez iptal ettiği düzenlemeyi bu kez de kurumun kuruluşunu
düzenleyen 6200 sayılı yasanın içine yerleştirerek, baraj, HES,
sulama kanalı, içme suyu şebekesi, arıtma tesisi ve taşkın
kontrolü düzenlemesi gibi bütün su yapılarının denetimini özel
şirketlere devredecek olan yönetmeliği Mayıs 2015’te yeniden
çıkardı. (Haber.sol.org)

Danıştay, Kocaeli'nin Derince İlçesi'ndeki Derince Limanı
için Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla yürürlüğe
konulan imar planlarının ulaşım sistemleri ile ilgili
hükümleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. İzmit
Körfezi'nin birinci derecede deprem bölgesinde yer alması
yapılacak dolgu nedeniyle olası bir depremde tsunaminin
oluşacağı, bölgede bulunan askeri gemilerin seyir
güvenliğinin tehlikeye gireceği, projenin hayata geçirilmesi
ve öngörülen kapasiteye ulaşması halinde trafik sorununun
büyüyeceğini öne sürdü. (Bizim Kocaeli)

Üsküdar'da 'Dönüşüm'ün Önü Açıldı
Üsküdar nüfusunun yarısını barındıran 16 mahallesinde kentsel
dönüşüm çalışmalarının başlamasının önünü açan 1/5000
ölçekli, Revizyon Nazım Planı, İBB Meclisi'nden geçti.33
mahallesi bulunan Üsküdar’ın Kandilli, Kuleli, Küçüksu,
Çengelköy, Güzeltepe, Bahçelievler, Mehmet Akif Ersoy,
Yavuztürk, Kirazlıtepe, Küplüce, Beylerbeyi, Burhaniye, Ferah,
Kısıklı, Kuzguncuk ve İcadiye olmak üzere 16 mahallesini
kapsayan alan yeniden planlanacak. Bölgede Üsküdar
nüfusunun yarısı anlamına gelen yaklaşık 270 bin kişi yaşıyor.
İBB Meclisi’ndeki oturuma katılan ve sonrasında gazetecilerin
Üsküdar’da yapılacak kentsel dönüşümle ilgili sorularını
yanıtlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, daha
küçük ölçekli plan olan 1/1000 ölçekli planın Üsküdar belediyesi
tarafından nisan ayında hazırlanarak yeniden İBB’nin onayına
sunulacağını söyledi. Sürecin başlayacağını belirten Türkmen,
“Bu karar Üsküdar’da kentsel dönüşümün önünü açıyor. Bölge
kaçak yapılarla dolu. 30 yıldır konuşulan bir konunun sonuna
geldik” diye konuştu. (Yapi.com.tr)

İFM’de Kamunun İnşaatları Start
Alıyor

Eyüp'te 2 kilometrelik yolu 6,5 dakikaya indirecek yeni
teleferik hattı için onay çıktı. Hattın ihalesi 18 Nisan tarihinde
gerçekleştirildi Söz konusu teleferik hattı Eyüp durağından
başlayacak daha sonra ulaşacağı Pierre Loti durağının
ardından yapılacak olan MiniaTürk Teleferik hattına geçiş
yapacak. Proje 420 takvim gününde tamamlacak. bitiş
noktası olan MiniaTürk'e yapılacak diğer bir hat ise Alibeyköy
ve Vialand duraklarından meydana gelecek. 2 kilometrelik
teleferik hattının toplam yolculuk süresi ise 6,5 dakika
olacak. (Milliyet)

Temeli, 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Orman ve
Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ve dönemin Maliye Bakanı
olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından atılan
köprü, 14 ayak üzerine inşa ediliyor. Duble yoldan oluşan ve
üzerinde yaya geçişi de olan köprünün ayakları 42 metre
derinliğe kazılan fore kazıklar üzerinde yükseliyor. Üç yıldır
aralıksız süren çalışmaların ardından 8 ayağı tamamlanan
köprüde sona gelindi. (Hürriyet)

O Yol 6,5 Dakikaya İnecek

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nde (İFM) yer
alacak Merkez Bankası’nın yanı sıra Ziraat, Halk, Vakıflar
bankaları ile BDDK ve SPK gibi kamu kurumları için inşa
edilecek binalara ilk kazma nisanda vurulacak. BDDK ve SPK
için inşa edilecek binaların yer teslimi yapılırken, MB ile de
protokol imzalandı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, İFM
inşaatlarına Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı mimarisinin
damga vuracağını bildirdi. İstanbul’u dünyada ilk 25 küresel
finans merkezlerinden biri yapmak ve Türkiye’nin finansal
gelişmişlik açısından ilk 30 ülke içerisinde yer almasını
sağlamak için hazırlanan İstanbul Uluslararası Finans
Merkezi’nin (İFM) inşası için hazırlanan avan projede son
aşama gelindi. Gerekli ruhsat izinleri alındıktan sonra projeye
ilk kazmanın bu ay içinde vurulması bekleniyor. (Yapi.com.tr)

Türkiye'nin 4. Büyük Asma
Köprüsünde Sona Doğru

http://www.milliyet.com.tr/o-yol-6-5-dakikaya-inecek/ekonomi/detay/2214194/default.htm
http://www.bizimkocaeli.com/haber/guncel/derince-limaninda-yurutmeyi-durdurma-karari/154840.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/ifmde-kamunun-insaatlari-start-aliyor_143805.html
http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-4-buyuk-asma-koprusunde-sona-dogru-40072861
http://www.yapi.com.tr/haberler/uskudarda-donusumun-onu-acildi_143746.html
http://haber.sol.org.tr/toplum/devlet-su-yapilarinin-denetiminden-elini-neden-cekiyor-150121
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İzmir Tarih Projesi'nde Yeni
Dönem

Çağlayan Adliyesi'nin Çevresi
Dönüşüyor

Basın Ekspres Yolu "Sanayi"den
"Hizmet"e Kayıyor!

Basın Ekspres Yolu'nun bölgedeki yeni altyapı projeleri
tamamladığında her yönden ulaşım ağlarının kesişme
noktasında yer alacağını ve bölgenin sanayiden hizmet
sektörüne doğru kaydığını ifade eden EVA Gayrimenkul
Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, bölgede
50'ye yakın markalı konut firmasının 16 bin konut projesi
geliştirdiğini belirtiyor. Yazıcı, Yenibosna Basın Ekspres
aksı olarak adlandırılan Yenibosna, Güneşli ve Halkalı,
İkitelli ana kavşaklarıyla önemli ulaşım bağlantılarını da
içeren İkitelli-Atatürk Havalimanı aksının, 1980'li yıllarda aks
üstünde yer seçen, üst düzey yazılı ve görsel medya
binalarının etkisiyle bölgesel bir hizmet alanı ve kentsel
aktivite merkezi olma potansiyeli taşıdığının altını çiziyor.
Aks boyunca sanayiden hizmetlere dönüşme eğilimi
görüldüğünü ifade eden Yazıcı, Plan'da bölgenin İstanbul
için belirlenen ilkeler çerçevesinde özellikle özel sektörün
karar alma ve finans birimlerinin tercih edeceği 1. Derece
Merkez olarak belirlendiğini vurguluyor.(Yapi.com.tr)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agora-Kadifekale-Kemeraltı
aksında, "tarihi mirası korurken, alandaki ekonomik ve sosyal
yaşamı da canlandırmak" hedefiyle yürüttüğü Tarih
Projesi’nde 3’üncü etap çalışmalara başladı. Bahribaba,
İkiçeşmelik Caddesi, Damlacık ve Değirmendağı konut
dokularını kapsayan yeni etabın startı Havagazı
Fabrikası’ndaki çalıştayla verildi. (Hürriyet)

300 Milyon Dolarlık Ranta Yargıdan
Fren

17-25 Aralık soruşturmaları sırasında ortaya saçılan
‘sıfırlama’ tapelerinde geçen İstanbul Üsküdar sırtlarındaki
Şehrizar Konakları için bir iptal kararı daha verildi. 11
Kasım 2015 tarihinde konakların planları için yürütmeyi
durdurma kararı veren İstanbul 2. İdare Mahkemesi 29
Şubat günü verdiği karar ile planları tamamen iptal
etti. (Sözcü)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, Adalet
Sarayı’nın yanından geçen E-5’in kuzeyinde yer alan
Kağıthane’nin Çağlayan, Gürsel, Hürriyet mahalleleri ile yolun
güneyinde kalan Şişli’ye bağlı Merkez ve Kaptanpaşa
mahallelerinin bir kısmında kentsel dönüşüm ilan edilmesi için
Bakanlar Kurulu’na teklif götürülmesi yönünde karar alındı.
Bölgenin ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ ilan edilmesi için
başlatılan çalışma alanı, 5 mahalleyi kapsayan yaklaşık 46 bin
578 metrekarelik alanı kapsıyor. (Habetürk.com)

Kentsel Dönüşüm Çekmeköy'de
Hızlandı

Şehrizar’a 5’inci İptal

Çekmeköy Belediyesi, çeşitli nedenlerle bugüne kadar imar
izni olmayan yerleşim yerlerindeki dönüşüm için Kentsel
Tasarım Projeleri hazırladı. (Milliyet.com)

Danıştay, belediyelerin inşaat, hafriyat ve yıkıntı atıklarını
döktükleri dolgu alanlarının üçüncü kişi veya şirketlere
devredilmesi uygulamasını iptal etti. AKP’nin yandaşların
kasasını dolduran rant uygulamasına yargıdan bir durdurma
daha geldi. Danıştay aldığı kararla, yılda yaklaşık 300 milyon
dolarlık rantın döndüğü hafriyat işinin belediyelerce üçüncü
şahıslara verilmesi uygulamasını sona erdirdi. Orman
Mühendisleri Odası, 18 Nisan 2014’te hafriyat alanlarının
işletmesinin belediyelerce üçüncü kişilere verilmesi
uygulamasının kaldırılması için Danıştay 8’inci Dairesi’ne dava
açtı. Daire, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen
kabulüne, kısmen ise reddine karar verdi. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı karara itiraz etti. (Sözcü.com)

Polonezköy’ün İmara Açılması
Durduruldu

Polonezköy’ün imara açılmasına, sivil toplum kuruluşları ve
vatandaşlardan oluşan toplam 178 itirazın yanısıra, bilirkişi
heyeti de imara açılmaması yönünde görüş bildirdi. Şehir
Bölge Plancılarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti İstanbul
9. İdare Mahkemesi’ne sunduğu raporda, Polonezköy’ün
imara açılmasına neden olacak plan değişikliğinin
“Polonezköy’ün bu güne değin gelişmiş olan doğal yapısını
ve kırsal karakterli yerleşim düzenini bozucu nitelik arz
edeceği” tespitine yer verdi.(Yapi.com.tr)

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1215098-caglayan-adliyesinin-cevresi-donusuyor
http://www.yapi.com.tr/haberler/polonezkoyun-imara-acilmasi-durduruldu_143968.html
http://www.hurriyet.com.tr/izmir-tarih-projesinde-yeni-donem-40074189
http://www.yapi.com.tr/haberler/basin-ekspres-yolu-sanayiden-hizmete-kayiyor_143889.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/300-milyon-dolarlik-ranta-yargidan-fren-1159596/
http://www.milliyet.com.tr/kentsel-donusum-cekmekoy-de-konut-2217936/
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/sehrizara-5inci-iptal-1157928/
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İTÜ Ayazağa Kampüsü'nün Yeni
Projeleri Hızla İlerliyor

Son zamanlarda İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde inşa edilmesi
planlanan caminin tepki toplamasıyla ön plana çıkan yeni
projelerin, üniversite kampüsünün artan nüfusuna yönelik
hazırlandığı ifade ediliyor. İTÜ rektörlüğü, Ayazağa
Kampüsü'nde planlanan ve inşaatı süren projelerle ilgili bilgi
verdi. Kampüs planlaması kapsamında hızla
tamamlanmasını öngördüklerini belirttikleri projeler arasında,
büyük tepki çeken cami projesi de yer alıyor. Web sitesinde
cami projesine dair detaylı bilgi verilmezken "Özgün bir
tasarımla planlanan 3.000 kişi kapasitesine sahip İTÜ
Ayazağa Camii en kısa zamanda hizmete sunulacak."
ifadelerine yer verildi. (Arkitera)

Alanya’da Ptolemais Antik Kenti
Limanına Otel Yapılıyor
Alanya içindeki Ptolemais Antik Kenti limanında yasalara aykırı
yapılan inşaat çalışmasını havadan görüntüledi. Alanya Müze
Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na
aykırı çalışma yaptıkları tespit edilen beş yıldızlı bir otel
hakkında suç duyurusunda bulundu. Müze, hem Kültür
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na hem de Cumhuriyet
Başsavcılığı'na bu kültürel yıkımı haber verdi. Belediye
tarafından üç kez ceza yazılarak çalışma alanı mühürlenen
otelin, inşaat yasağına rağmen 1. ve 3. derece sit alanlarında
kısmi işgale, antik liman bölgesinin yapısını değiştirebilecek
dolgu çalışmalarına devam ediyor. (Arkeofili)

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan Bizans dönemine ait
1600 yıllık Bukoleon Sarayı tamamen yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya. Bir zamanlar Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan
tarihi binanın kurtarılması için sosyal medya üzerinde imza
kampanyası başlatıldı. Bizans'ın Büyük İmparatorluk Sarayı
kompleksi içinde yer alan Bukoleon Sarayı, zaman içinde büyük
tahribata uğradı. Doğrudan Marmara deniz surları üzerinde inşa
edilmiş olan sarayın balkon kısmı bitki örtüsüyle kaplandı.
İlgisizlikten viraneye dönen binanın ayakta kalan bölümleri de
burayı mesken tutan uyuşturucu madde bağımlıları tarafından
yakıldı. Uzmanların acil bakımdan geçmezse yok olacağını
belirttiği Bukoleon Sarayı, Marmara Denizi kıyısında bugünkü
Cankurtaran ile Kumkapı arasındaki Çatladıkapı mevkisinde
bulunuyor. Küçük Ayasofya'nın doğusunda bulunan ve bugüne
yalnızca kalıntıları kalmış olan Bizans'ın sahil sarayı İmparator
2. Theodosios (408-450) tarafından yaptırılmış. Bilinen ve hala
görülebilen kısımları ise Teofilos zamanında (829-842) eklenmiş.
Temelinde ise İlk Çağ'dan kalma mermer bloklar var. (Milliyet)

'Deniz İncisi'nden Bilirkişi Çelişkisi
Çıktı!

Ataköy’de Kuzu Grubu tarafından inşası devam eden Sea
Pearl (Deniz İncisi) projesi ile ilgili bilirkişi aylar sonra ‘’evrak
eksik’’ dedi. Bakırköy Belediyesi tarafından ruhsata aykırı
yapılaşma var gerekçesiyle mühürlenen ve dava açılan Sea
Pearl inşaatlarıyla ilgili mahkeme bilirkişi istemişti. Aylar
sonra bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Bilirkişi
‘14.05.2010 onay tarihli imar planının kendilerinden
olmadığını bu nedenle değerlendirme yapmanın imkansız
olduğunu’ söyledi. Oysa bilirkişi aynı raporun 9. sayfasında
aynı tarihli imar planı ile ilgili ‘’Bu planların dava konusu
ruhsatlara esas olmaları mümkün değildir çünkü bu planlar
sadece yol ve kablo hattı sınırlarını kapsayan planlardır ve
alandaki yapılaşma koşulları ile ilgili herhangi bir bilgi
içermemektedir’’ dedi. Bakırköy'deki Sea Pearl (Deniz İncisi)
için devam eden davada bilirkişi raporunu tamamladı.
Raporun sonuç bölümünde imar planının kendilerinde
olmadığını belirten bilirkişiler, aynı planla ilgili "Bunların dava
konusu ruhsatlara esas olmaları mümkün değildir" ifadesini
kullandı. (Radikal)

1600 Yıllık Bizans Sarayı Yok Oluyor

Esenyurt'ta En Kapsamlı Soruşturma
Tamamlandı

İstanbul Esenyurt’ta, teslim edilmeyen konutlar ile ilgili
yürütülen soruşturmalardan en büyüğü tamamlandı. 263 kişi ve
kurumun mağdur olarak yer aldığı davada, 30 kişi sanık olarak
yargılanacak. Davanın bir numaralı sanığı, kapatılan İstanbul İl
Özel İdaresi’nde daire başkanı olarak görev yapan Bilal Demir
oldu. Bazı sanıklara bin 764 yıl hapis cezası istenirken, Demir’e
553 yıl hapis istendi. Sanıklar, binlerce kişiden ‘İmece sistemi’
ile para toplamakla suçlanıyor. Mağdurlar arasında, THY, İSKİ,
İHE, Ulaşım A.Ş gibi birimlerde çalışan kişiler yer
alıyor. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Talip Kalkan’ın hazırladığı
iddianame, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul
edildi. Davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde
yapılacak. (Hürriyet)

http://arkeofili.com/?p=12301
http://www.milliyet.com.tr/1600-yillik-bukoleon-sarayi-yok-gundem-2211745/
http://www.hurriyet.com.tr/esenyurttaki-konut-magdurlari-ile-ilgili-en-kapsamli-sorusturma-tamamlandi-40069146
http://www.arkitera.com/haber/26613/ituden-ayazaga-kampusune-yeni-projeler
http://www.radikal.com.tr/turkiye/deniz-incisinden-bilirkisi-celiskisi-cikti-1533949/


Türkiye'nin açacağı 3. santral ihalesine Çin şirketinin de
katılacağı konuşuluyor. China Daily'nin Dünya Enerji
Kosneyi Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Murat Mercan'a
dayandırdığı haberine göre Çin Devlet Nükleer Enerji
Teknolojisi ve ABD merkezli Westinghouse Electric,
Türkiye'nin üçüncü nükleer santralini kurmak için açılacak
ihalede teklif verecek olası ülkeler arasında yer alıyor. Söz
konusu habere göre ihale bedeli 22 milyar dolar ile 25 milyar
dolar arasında olacak. (Yapi.com.tr)

Türkiye'de Nükleer Santral
İhalesine mi Katılacak?

  Doğal Kaynaklar ve Çevre

Termik Santral İçin Yapılan Yol
Projesine, ‘Kamu Yararı Yok’
Gerekçesiyle İptal

Çanakkale’de termik santral projelerinin istilasına uğrayan
Karabiga beldesinde, Cenal Termik Santralı projesinin inşaatı
için tasarlanan, beldeyi hiçbir yere bağlamayan ‘Karabiga
Çevre Yolu’ projesine ait çevre düzeni planlarını yargı iptal
etti. Karabiga Belediye Meclisinin ilgili planları onayladığı
işlemler ile kamulaştırma kararı, Çanakkale İdare Mahkemesi
tarafından iptal edildi.  (Birgun.net)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih  Dönmez
ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı
Mustafa Yılmaz,  Çadırtepe Katı Atık Depolama ve Bertaraf
Tesisi'nde  incelemelerde bulundu.Katı Atık Yönetim Şirketi
yöneticisi Ali Kantur yaptığı sunumda, Ankara’nın elektrik
ihtiyacının yüzde 7’lik kısmının bu tesisten sağlanabileceği
söyledi. Ankara’nın günlük çöp üretiminin 4 bin 500 ton
olduğunu, bunun bin 500  tonunun Mamak'taki tesislerinde
bertaraf edildiğini anlatan Kantur, "Sincan  Çadırtepe tesisiyle
birlikte kalan 3 bin tonluk çöp de bertaraf edilerek elektrik
 üretilmeye başlandı. Çöplerden, tıbbi atıklardan ve tehlikeli
atıklardan elde  edilen organik kaynaklar biogaz olarak
kullanılıyor diğer atıklar ise termal  yöntemlerle yakılarak ve ileri
teknoloji ile gaza dönüştürülerek elektrik  üretilebiliyor." diye
konuştu. (Yapi.com.tr)

Elektrik İhtiyacının Yüzde 7'sini
Çöpten Karşılayacak!

Su Varlığı Tehdit Altında

TEMA Vakfı, 22 Mart Dünya Su Günü’nde ‘Türkiye Su
Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritası’nı açıkladı. Haritada
33 ilde 59’su varlığına dair tehdit belirledi. TEMA Vakfı
Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Karapınar “Türkiye’de üstün
ekosistem yararını koruyacak nitelikteki bir Su Yasası
çıkarılmasının önemine bir kez daha dikkat çekiyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2016 Dünya Su Günü’nün
teması “Su ve İstihdam” olarak belirlendi. TEMA da 81 ildeki
gönüllü temsilcileriyle “Türkiye Su Varlıklarına Yönelik
Tehditler Haritası” hazırladı. Aralarında akarsu ve göl
kirlenmesi ile biyoçeşitlilikte azalmanın da olduğu su
varlığının niteliğine yönelik 35 tehdit kayıt altına alındığı
haritada akarsu ve göl kuruması ile yer altı sularının
tükenmesini içeren su varlığının miktarına yönelik 29 tehdit
saptandı. (Cumhuriyet.com)

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde site yapılacak bir alandan
sökülen, hafriyat ve molozların bulunduğu bir yere dikilen
ağaçların kurumaya başlaması üzerine işi yapan inşaat
firması ilginç bir çözüm üretti. Püskürtme boyayla ağaçları
yeşile boyadı. TEMA temsilcisi ve çevrecilerin sert tepkisiyle
karşılaşan şantiye yetkilileri "Diktiğimiz ağaçlar kuruyunca
panikledik, korktuk. Güzel görünsün diye yeşile boyadık,
Aslında bu ağaçların kesilmesi için orman şefliğinden iznimiz
vardı. İyilik yapalım derken kötü olduk" dedi. (Milliyet)

İnşaat Firması, Kuruyan Ağaçları
Yeşile Boyadı

Arsuz'a Santral
Hatay’da İskenderun Körfezi’ndeki doğa harikası Arsuz’a
yapılmak istenen termik santrale karşı yöre insanları
birleşti, platform kurdu. Belediye başkanı, muhtarlar, çevre
örgütleri, siyasi partiler, meslek odaları ve sendikalar,
termik santralin tarım ve balıkçılığı olumsuz yönde
etkileyeceğini, halk sağlığına zarar vereceğini dile getirerek,
çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlayan termik
santrale karşı mücadele edeceklerini açıkladı. İskenderun
Körfezi’nde halihazırda 3 termik santral bulunuyor. Bu
santrallere ek olarak, Papatya Elektrik’in üstlendiği, Güney
Akdeniz Entegre Termik Santrali Arsuz’un Kale mevkiinde
projelendirildi. Denize sıfır noktada yapılması planlanan
santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu verildi.
Projenin halkın bilgilendirme toplantısıysa 29 Mart’ta
yapılacaktı. Ancak halkın yoğun tepkisi şimdilik toplantıyı
iptal ettirdi. (Evrensel)

http://www.evrensel.net/haber/275937/arsuza-yapilmak-istenen-termik-santral-halki-birlestirdi
http://www.yapi.com.tr/haberler/elektrik-ihtiyacinin-yuzde-7sini-copten-karsilayacak_143825.html
http://www.milliyet.com.tr/insaat-firmasi-kuruyan-agaclari-gundem-2217965/
http://www.yapi.com.tr/haberler/turkiyede-nukleer-santral-ihalesine-mi-katilacak_143656.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/503495/Su_varligi_tehdit_altinda.html
http://www.birgun.net/haber-detay/termik-santral-icin-yapilan-yol-projesine-kamu-yarari-yok-gerekcesiyle-iptal-107548.html


Türkiye’nin en önemli rafting alanı Köprülü Kanyon Milli
Parkı’nın da bulunduğu birinci derece arkeolojik SİT alanı
Köprüçay Vadisi üzerine, 156 kilometrelik Antalya-Alanya
otoyolu için 485 metrelik bir viyadük inşa edilmesi
gündemde. 2023’te hizmete açılması hedeflenen otoyol
projelerinden ‘Afyonkarahisar-Antalya-Alanya otoyolu’nun bir
parçası olan inşaat için ÇED süreci başladı. Antalya’da
Döşemealtı Kocaçay Deresi’nden başlayacak otoyol,
Döşemealtı’yla birlikte Kepez, Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinin
kuzeyinden geçerek Alanya’ya uzanacak. (Diken.com.tr)

Doğa Talanı Bitmiyor: SİT Alanı
Köprülü Kanyon’a 485 Metrelik
Viyadük

  Doğal Kaynaklar ve Çevre

Yenilenebilirde 4,2 Trilyon Dolarlık
Tasarruf Mümkün

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA)
"Yenilenebilir Enerji Geleceği Yol Haritası Raporu'na" göre,
dünyada yenilenebilir enerjinin kullanımının artmasıyla
küresel gayri safi hasılanın 1,3 trilyon dolar yükseleceği
bildirildi. Rapora göre, küresel enerji kaynakları arasında
yüzde 18 paya sahip yenilenebilirin yüzde 36'ya çıkmasıyla
fosil yakıtlardan kaynaklanan iklim değişikliği ve hava
kirliliği harcamalarının azalması, 2030'a kadar dünyada
yıllık 4,2 trilyon dolar tasarruf sağlayacak. Mevcut küresel
politikalarla 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payının
sadece yüzde 21'e çıkarılabileceği belirtilen raporda, bu
oranın yüzde 36'ya çıkarılması için yenilenebilir enerjiye
yıllık 770 milyar dolar yatırım yapılması ve yenilenebilirde
kurulu gücünün her yıl altı kat artırılması
planlanıyor. (Yapi.com.tr)

Dersim Peri Suyu’nda Limak Holding’e ait kaçak Pembelik
barajı, doğal yaşamı nasıl yok ettiği fotoğraflandı. Baraj
nedeniyle yaşam alanları daralan dağ keçileri barajın beton
yığınları arasında yaşamaya çalışıyor. Bazı dağ keçileri ise
barajın su tutması nedeniyle oluşan göllerde boğuluyor.
 Dersim Elazığ sınırındaki Peri Suyu Vadisi’nde 2008 yılında
yapımına başlanan Pembelik Barajı ve HES projesi, onaylı
imar bulunmadığı için mahkeme tarafından durdurulmuştu.
Ancak proje mahkeme kararına rağmen mühürlenmedi ve
Limak çalışmalarına yasa dışı bir şekilde devam etti. Barajın
bölgedeki doğal yaşamı nasıl alt üst ettiği de ortaya çıktı.
Yaşam alanları barajın suları ve gövdesi tarafından işgal
edilen dağ keçileri artık barajın beton gövdesi üzerinden
yürüyerek otlaklarına gidebiliyor. Yaşam alanları ortadan ikiye
bölünen dağ keçilerinin barajların su tutmaya başlamasının
ardından oluşan göllerde boğulduğu da dile
getiriliyor. (Evrensel.net)

"Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor"

Üçüncü Havalimanı İçin ‘Aykırı’
Görüş: ÇED Raporu Çevre
Tahribatının Aracı Oldu
İstanbul’un Kuzey Ormanları bölgesinde yapımı devam eden
ve 2018 yılında ilk etabı açılması planlanan 3’üncü
havalimanıyla ilgili bilirkişi raporu çıktı. Raporda
havalimanının çevreye olabilecek etkilerinin incelendiği ve
gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Raporda imzası bulunan
çevre yüksek mühendisi Prof. Dr. Neşe Tüfekçi, inşaatın su
havzaları ve nüfusa etkisine dair kaygılarını dile getirirken
karşı oy sunan orman yüksek mühendisi Doç. Dr. Orhan
Sevgi, ÇED raporunun çevreyi tahrip etmenin bir aracı haline
geldiğini savundu. (Diken.com.tr)

Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali’nin
özelleştirilmesi ihalesinde, son teklif verme tarihi 6 Haziran
2016’ya kadar ertelendi.Resmi Gazete’nin bugünkü
sayısında yayımlanan ilana göre Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı tarafından, Aliağa Kombine Çevrim ve
Gaz Türbinleri Santrali'nin özelleştirilmesinde ön yeterlilik
ve son teklif verme tarihi ve saati 6 Haziran 2016 saat
17.00’ye kadar uzatıldı. (Yapi.com.tr)

Aliağa Santrali İhalesinde Süre
Uzatıldı

Dersim’de Kaçak Baraj, Yaşam
Alanlarını Yok Etti

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği yeni
başladığı “Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor” projesiyle,
Türkiye’de büyük ölçekli kompost üretimi için gereken bilgi
ve tecrübe aktarımını sağlamayı, bunun için bakanlıklardan
belediyelere, pek çok kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket
etmeyi amaçlıyor. Dünya'dan Didem Eryar Ünlü'nün
haberine göre, Buğday Derneği’nden yapılan açıklamada,
“Organik atık tabir edilen bağ-bahçe ve mutfak atıkları,
çöpe atıldıklarında ciddi boyutta çevre felaketine sebep
oluyorlar: Suları ve toprağı zehirliyor, geniş doğal alanları
kaplıyor ve küresel iklim değişikliğinin önemli bir sebebi
olan metan gazı salıyorlar. Oysa, bu tip “organik atık”ları
kompost gübresine dönüştürmek, böylece hem doğayı
koruyup hem de toprağı bereketlendirmek mümkün. Pek
çok ülke, farklı sistemler ve farklı büyüklükteki tesislerde
bunu yapıyor. Türkiye’de ise yasal mevzuat var ama altyapı
ve uygulama yeterince yaygın değil” yorumları yer alıyor.
 (Yapi.com.tr)

"Üçüncü Nükleer Santral için
Hazırız"
Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’de üçüncü santrala talip olan ABD-Çin ortaklığının inşası süren santralini ziyaret etti.
Çinli yetkililer, Bakan'a, "Türkiye’ye teknoloji transferi yaparız. Türk şirketlerin santral için lokal üretim yapmasına sıcak
bakarız" dedi. (Yapi.com.tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/aliaga-santrali-ihalesinde-sure-uzatildi_143658.html
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Emlak
Danışmanlığı Yasası ile emlakçılığın yasal bir zemine
oturtulmasının sektöre önemli bir kazanım sağlayacağını
söyledi.(Yapi.com.tr)

Konut Kredisi Hacmi 2 Kat Arttı
Türkiye'de konut kredisi hacmi 2011-2015 yıllarında yüzde
92,4 artışla 74 milyar 588 milyon 807 bin liradan 143 milyar
546 milyon 906 bin liraya yükselirken, aynı dönemde takibe
düşen konut kredisi tutarı ise yüzde 2,2 artışla 673 milyon
781 bin lira oldu. (Yapi.com.tr)

Emlakçılar İçin Yeni Dönem

"2016’da Hedef 1 Milyon 500 Bin
Konut Satışı"

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu(YÜF) Yönetim Kurulu
Başkanı M. Şefik Tüzün, 2016 yılının inşaat sektörü için 2015’e
göre büyüyen bir yıl olacağını belirterek, son öngörülere göre
Türkiye ekonomisinde yüzde 4,5, inşaat sektörü genelinde ise
yüzde 5 oranında artışın beklendiğini açıkladı. (Yapi.com.tr)

   Emlak Piyasası Haberleri

Hükümetten Dönüşüm Kampanyası:
Evini Ver, Elektriği-Suyu Al!
Hükümetin 1 Kasım seçimleri öncesi verdiği vaatler arasında
yer alan gecekondulara elektrik-su-doğalgaz bağlanmasına izin
veren düzenleme torba yasaya sunuldu. 1 Kasım 2015'ten önce
inşa edilen kaçak yapılara elektrik, su, doğalgaz bağlanmasına
kentsel dönüşüm taahhütlüyle izin verilecek. Yasanın meclisten
geçmesiyle birlikte kaçak yapılarda oturan sakinlere kentsel
dönüşüm için 5 artı 5 yıllık süre tanınacak. Gecekondu sahipleri
10 yıl içinde kentsel dönüşüme katılma taahhüdü sunacak.
Taahhüt karşılığında ise gecekondu sahiplerine elektrik, su ve
doğalgaz imkanı sunulacak. (Yapi.com.tr)

TOKİ'den 5 Ayda 21 Bin 413 Konut için
İhale
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ergün Turan,
81 ilde 3 bini aşkın şantiyede, sosyal yaşam projesiyle dar gelirli
vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Turan, 2023'e kadar, konutu bulunmayan 5,5-6 milyon
vatandaşı ev sahibi yapmayı hedeflediklerini, bu kapsamda
çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini dile getirdi. (Yapi.com.tr)

   Yerel Yönetimler

ULI Türkiye, Belediye Başkanları ve
Yatırımcıları Fransa'da Buluşturdu

ULI Türkiye, 15-18 Mart tarihlerinde Fransa’nın Cannes
kentinde yapılan MIPIM Gayrimenkul Buluşması’nda,
belediye başkanlarını yatırımcılarla görüştürmek üzere özel
bir oturum düzenledi. Hatay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanlarının projelerini anlattığı toplantıya, ULI (Urban Land
Institute) Türkiye eski başkanlarından Haluk Sur ve ULI
Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin ile ULI Avrupa İş
Geliştirme Direktörü Jacqui Collins’in yanı sıra, MIPIM’de
bulunan yatırımcılar katıldı. (Yapi.com.tr)

Belediyeden Güneş Enerjili Şarj
İstasyonu

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki bazı noktalara, acil ve
olağanüstü durumlarda hızlı şarj imkanı sunan ve enerjisini
güneşten alan şarj istasyonları yerleştirdi. Güneş panelli şarj
istasyonlarıyla telefon, tablet, fotoğraf makinesi ve elektronik
eşyalar şarj edilirken, özellikle afet durumlarında enerji doğal
yollar ile elde edildiğinden hiçbir sorun yaşanmadan şarj ihtiyacı
karşılanabilecek. (Milliyet)

Keçiören’de Engelsiz Park

Keçiören Belediyesinin hizmete açtığı "Engelsiz Park" engelli
çocuklar ile diğer çocukların birlikte oyun oynamalarını
sağlayarak engelleri ortadan kaldırdı. İçerisinde bulunan oyun
alanları ile de özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitim,
deneyim ve becerilerini geliştirmeye yönelik önemli bir eksikliği
giderdi. Engelli çocukların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler
getirerek onların diğer çocuklarla aynı haklara sahip olduklarını
hissetmelerini sağlayacak. (Hürriyet Yerel Haber)
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http://www.yapi.com.tr/haberler/uli-turkiye-belediye-baskanlari-ve-yatirimcilari-fransada-bulusturdu_143801.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/2016da-hedef-1-milyon-500-bin-konut-satisi_143762.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/emlakcilar-icin-yeni-donem-_143626.html
http://www.milliyet.com.tr/o-belediyeden-gunes-enerjili-sarj/ekonomi/detay/2213290/default.htm


Hozat'ta "Çevrem Evim" Projesi

Tunceli'nin  Hozat ilçesinde "Çevrem Evim" projesi
kapsamında ilkokul öğrencileri rengarenk kuş evleri tasarladı.
Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Temürboğa,Mohaç
İlkokul öğrencilerinin, sınıf öğretmenleri Ali Haydar İmre ile
birlikte tasarladıkları kuş evlerini boyayarak okul bahçesine
yerleştirildiklerini söyledi. Proje kapsamında 25 kuş evinin
tasarlandığını söyleyen Temürboğa, "Kuş evleri önce
tasarlandı ve boyandı. Ardından marangozhanede cilalanan
evler, öğrenciler tarafından okul bahçesine dikilen direğe
asıldı. Doğa ve çevre duyarlılığı oluşturmayı amaçlayan proje
kapsamında, okul bahçesine yerleştirilen kuş evleri minik
sahipleriyle buluşmayı bekliyor" dedi. (Sondaki.com)

Ümraniye'de İşsizliğin Çaresi Bulundu

Sokak Hayvanları Daha Modern
Bakım Evine Kavuştu

Beylikdüzü Belediyesi geçici hayvan bakım evi baştan aşağı
yenilendi. İstanbul’da örnek yapısıyla ön plana çıkan merkez,
sokak hayvanlarına modern ve sağlıklı bir ortam sağlıyor.
Sahipsiz hayvanların yaşam standartlarının yükseltilmesi, teşhis
ve tedavide çok daha iyi hizmet verilebilmesi için Geçici Hayvan
Bakım Evi Merkezi’ni baştan aşağı yenileyen Beylikdüzü
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, tesiste tam teşekküllü bir
hastane ortamı kurarak, bilgisayarlı röntgen sistemi, kan sayım
cihazı, biyokimya analizatörü gibi cihazların teminini
sağladı. (Hürriyet)

Ümraniye Belediyesi, İŞKUR’la ortaklaşa başlattığı “7 Dalda
Meslek Edindirme Kursu” projesiyle mesleki eğitim alan
kursiyerlere sertifikalarını dağıttı. Belediye, istihdama yönelik
çalışmalarıyla bugüne kadar 15.738 kişiye iş buldu. İstihdama
yönelik çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, 2010
yılından bu yana 66 meslek gurubunda 15. 738  kişiye iş buldu.
İnsanların hayatını etkileyen istihdam sorununa belediye
tarafından üretilen çözümler ise bununla sınırlı değil. 1 yıl önce
İŞKUR’la ortaklaşa başlatılan “7 Dalda Meslek Edindirme
Kursu” projesi kapsamında mesleki eğitimler verilmeye
başlandı. Eğitimler kapsamında kursiyerlere; Kaynakçılık, Çağrı
Merkezi Operatörlüğü, Dikiş Makineciliği, Hasta Bakıcılığı,
Servis Komiliği, Aşçı Yardımcılığı ve Çocuk Bakıcılığı olmak
üzere 7 branşta eğitim verildi. 40 ile 117 işgünü boyunca verilen
eğitimlerde kursiyerlerin yol ve yemek masrafları belediye
tarafından karşılanırken, genel sağlık sigortaları da
yapıldı. (Ümraniye Belediyesi Web Sitesi )

   Yerel Yönetimler

“Sağlığınız İçin Su İçin, Kalbiniz İçin
Pedal Çevirin”Sloganıyla Pedal
Çevirdiler

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, kalp sağlığı
için pedal çevirdi. “Sağlığınız için su için, kalbiniz için pedal
çevirin” sloganıyla yola çıkan bisikletlilere start veren
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Amacımız
Beylikdüzü’nde bisiklet kullanımını arttırmak. Herkes bisikletle
işe gitsin istiyorum” dedi. Gelişen Beylikdüzü’nde Avrupa
standartlarında yapılan bisiklet yollarının ardından, bisiklet
kullanımını arttırmak adına Kırlangıç Bisiklet Kulübü üyeleri,
Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü kalp sağlığı için
pedal çevirdi. (Hürriyet)

Huzurevi sakinleri, Dede Torun
Yaşam Merkezi'nde

Esenler Dede Torun Yaşam Merkezi, Zeytinburnu Semiha Şakir
Huzurevi sakinlerini ağırladı. Huzurevi sakinleri, merkezi çok
beğendiklerini dile getirdiler.  Havaalanı Mahallesi'nde bulunan
Dede Torun Yaşam Merkezi, farklı semtlerden gelen huzur evi
sakinlerini, öğrencileri ve vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.
Dede Torun ve Yaşam Merkezi son olarak, Esenler Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonunda
Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi sakinlerine kapılarını açtı. 
(Hürriyet Yerel Haber)

http://www.umraniye.bel.tr/tr/main/news/umraniyede-issizligin-caresi-bulundu/4219
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/sokak-hayvanlari-daha-modern-bakim-evine-kavust_265838/
http://www.sondakika.com/haber/haber-hozat-ta-cevrem-evim-projesi-8281490/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/huzurevi-sakinleri-dede-torun-yasam-merkezi-nd_266528/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/sagliginiz-icin-su-icin-kalbiniz-icin-pedal-c_266319/


Sürdürülebilir Sosyal Hizmet Odaklı
Belediyeler Bir Araya Geldi
Yerel yönetimlerin sosyal hizmet çalışmalarında yaşadığı
benzer sorunlara birlikte çözüm üretmek, ortak dil oluşturmak
amacıyla gerçekleştirilen ve her ay bir belediyenin ev
sahipliğinde yapılan Sürdürülebilir Sosyal Hizmet Odaklı
Belediyeler Buluşmasına bu kez Kartal Belediyesi ev sahipliği
yaptı. Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü,
Büyükçekmece, Kadıköy, Maltepe ve Sarıyer Belediyelerinin
katıldı. Sekreteryasını Büyükçekmece Belediyesi’nin üstlendiği
çalıştayın 9.su, Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü tarafından Büyükada'da gerçekleşti. İstanbul’daki 14
belediyenin katılımı ile gittikçe büyüyen çalıştayın 9.suna CHP
İstanbul İl Başkan Yardımcısı Oğuz Kılıç, Sarıyer Belediye
Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, CHP Genel Başkan
Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın danışmanı Elifcan
Cebeci ve Kartal Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Yüksel
gözlemci olarak katıldı. Kartal Belediyesi'nin tanıtım sunumuyla
başlayan çalıştayda, sosyal hizmetler alanında belediyelerde
ortak terminoloji kullanılarak rotasyonun azaltılmasına vurgu
yapıldı. (Hürriyet Yerel Haber)

Tepebaşı Belediyesinden Çevre
Çocuk Meclisi Çalıştayı

Kütüphaneler Haftası “Beykoz Okuyor” sloganıyla 150
öğrencinin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.
Belediyenin hediye ettiği kitapları okuyan öğrenciler
çevrelerine ve büyüklerine örnek oldu. İstanbul Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü ve Beykoz Belediyesi tarafından
düzenlenen etkinlikte Belediye Meydanı’nda toplanan ilkokul
ile lise öğrencileri yarım saat boyunca kitap okudu. 
(Hürriyet Yerel Haber)

Başakşehir'de Yaşlıların Yüzü
Gülüyor
Başakşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleşen ziyaretler ''bir hafta
değil yıl boyu hizmet'' sloganı ile tüm yıl devam ediyor.
Müdürlük tarafından özel olarak oluşturulmuş ekipler tespit
edilen ilçenin en yaşlılarının evlerini ziyaret ediyor. Belirlenen
evlerde gerçekleşen ziyaretlerde ekipler hane sakininin
temsilcisi olarak atanıyor. Başakşehirli yaşlı vatandaşlar
belediye ye kadar yorulmadan temsilci ile irtibata geçebiliyor.
Vatandaşlar ile sürekli irtibatta olan temsilciler vasıtası ile
evde bakım, hasta yatağı, evde sağlık gibi tüm ihtiyaçlarında
tek bir kişi ile muhatap olarak tüm ihtiyaçlarını daha kısa
sürede karşılayabiliyor. (Hürriyet)

   Yerel Yönetimler

Beykozlu Öğrenciler Belediye
Meydanı'nda Kitap Okudu

Tepebaşı Belediyesi’nin ortaklığında Eskişehir’de Uluslararası
Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesini yürüten okul
öncesi, ilk ve ortaokulların katılımıyla gerçekleştirilen “Çevre
Çocuk Meclisi” 7'nci dönem 2'nci Çalıştayı 23 okuldan 69
öğrenci, 23 koordinatör öğretmeninin katılımıyla Tepebaşı
Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştay Ahmet
Sezer Ortaokulu öğretmeni ve Eko-Okullar İl Koordinatörü
Nadir Erdem ile Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü Bahri Ağaoğlu’nun konuşma yaptığı bildirildi.
(Hürriyet Yerel Haber)

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Habitat Toplantısında

Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag'da yapılan Habitat III Konut ve
Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Avrupa Bölgesel
Hazırlık Toplantısı'na Türkiye'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
katıldı. BM'nin Quito'da Ekim 2016 yapacağı toplantıda
Eskişehir'de 17 yıldır uygulanan projeler, 'Sürdürülebilir Şehircilik'
örnekleri olarak sunulacak. Türkiye'den yalnızca Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi'nin davet edildiği Birleşmiş Milletler (BM)
tarafından Ekim ayında Ekvator'un başkenti Quito'da yapılacak
Habitat III Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı
Avrupa Bölgesel Hazırlık Toplantısı Çek Cumhuriyeti'nin başkenti
Prag'da gerçekleştirildi.Barınma ve çevre sorunlarının
görüşüldüğü konferansta sürdürülebilir şehir gelişmesi için gerekli
olan eylem planları ele alınırken, katılımcılar yaklaşımlar
konusunda bilgi verdiler. (Hürriyet)

Muratpaşa'da Çöp Konteynerleri
Yeraltına Alınmaya Devam Ediyor

Patenti Muratpaşa Belediyesine ait olan asansörlü sistem yeraltı
konteynerlerinin montajı mahallelerde devam ediyor. Muratpaşa
Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü
üretim tesisinde üretilen asansörlü sistem yeraltı konteynerlerin
montajının mahallelerde devam ettiği, ekiplerin, bin 350'nci
konteyneri, Meltem Mahallesi 2. Cadde’de yeraltına aldığı
bildirildi.Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 56
mahallenin 20’sinde, 2, 3 ve 4'lü sistem konteynerlerın montaj
işlemi tamamlandığı belirtilen açıklamada, sistemin tüm
mahallelerde uygulanacağı vurgulandı. (Hürriyet.com)

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/basaksehir-de-yaslilarin-yuzu-guluyor_266484/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya-haberleri/muratpasa-da-cop-konteynerleri-yeraltina-alinma_263037/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/surdurulebilir-sosyal-hizmet-odakli-belediyeler_267020/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/eskisehir-haberleri/eskisehir-buyuksehir-belediyesi-habitat-toplant_264009/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/beykozlu-ogrenciler-belediye-meydani-nda-kitap_266492/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/eskisehir-haberleri/tepebasi-belediyesinden-cevre-cocuk-meclisi-cal_260603/


Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümü son sınıf öğrencileri, bölüm bitirme projesi olarak
Kumluca Belediyesi için park projesi hazırlayacaklar. kdeniz
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Öğretim Görevlisi Yard.Doç.Dr. Ahmet Benliay, Peyzaj
Mimarlığı son sınıf öğrencileriyle bölüm bitirme projesi
olarak bir uygulama projesi yapmayı planladıklarını, bunun
için de en uygun yer olarak Kumluca'yı belirlediklerini
söyledi. Kumluca Belediyesi'nin uygun gördüğü bir alanda
yaklaşık bir ay süreyle öğrencilerin uygulama projesi
üzerinde çalışacaklarını ifade eden Benliay, "Bu çalışma
sonunda 21 tane farklı proje ortaya çıkmış olacak. (Arkitera)

Antalyalı Üniversite Öğrencileri
Projelendirecek, Belediye
Uygulayacak

İTÜ Ayazağa Kampüsü Arı Kapı Giriş
Meydanına Yaya / Bisiklet Öncelikli
Proje

İTÜ, web sayfasında Ayazağa Yerleşkesi Arı Kapı ve giriş
meydanının yaya-bisiklet öncelikli bir yaklaşımla yeniden
tasarlandığını duyurdu. Yeşil Kampüs projesi kapsamında,
Ayazağa Yerleşkemizde Arı Kapı ve giriş meydanı yeniden ele
alınarak yaya-bisiklet öncelikli bir yaklaşımla yeniden
tasarlanıyor. Proje tamamlandığında Arı Kapı Ord. Prof. Bedri
Karafakioğlu Caddesi bağlantısının aksiyel sürekliliği daha
verimli kullanılarak yaya alanı algısı güçlenirken, girişte bulunan
Güneş Saati'nin görünürlüğü ve kullanımı da artırılmış
olacak. (Arkitera)

Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje
Yarışması Sonuçlandı

Çiçek ve çocuk temasıyla 22 Nisan'da Tayyip Erdoğan'ın
katılımıyla açılacak EXPO 2016 Antalya'da, geleneksel Türk
bahçe kültürünü yansıtan "Osmanlı Bahçesi"
oluşturuldu. EXPO 2016 Antalya'da 6 dönümlük alanda
kurulu Osmanlı Bahçesi, İstanbul'daki Osmanlı eserlerinden
esinlenerek yapılmış çeşmeleri, dikili taşları, güneş saati,
şadırvanı, çini işlemeleri ve podima taşlarla bezenmiş
yollarıyla görenlere adeta İstanbul'u yaşatıyor; lale, gül,
karanfil, nergis gibi çiçekleriyle de Türk bahçelerinin
zenginliğini yansıtıyor. (Hürriyet Yerel Haber)

Çaycuma Belediyesince Çaycuma Spor Merkezi'nin tasarımı
için açılan yarışma sonuçlandı. Seçici kurul üç gün süren
yoğun çalışma sonucunda birinciliğe, ODTÜ mezunu, Mimar
Cenk Çeşmeli'nin tasarımını değer buldu. Çaycuma
Belediyesi, ilçede su sporlarını geliştirmek, halkın sportif ve
sosyal gereksinimleri için seçenekleri çoğaltmak ve bir sosyal
merkez yaratmak amacıyla içinde kapalı yüzme havuzu
bulunan bir spor merkezi için mimari tasarım yarışması
düzenledi. "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik,
Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları
içinde, "Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli" olarak açılan
yarışmada, şartname satın alan 159 müellifin 114'ü projesini
teslim etti. (Arkitera)

   Kent Tasarım ve Planlama

EXPO 2016 Antalya'da "Osmanlı
Bahçesi"

http://www.arkitera.com/haber/26562/kadikoy-kent-dayanismasindan-caferaga-yarismasina-destek
http://www.arkitera.com/haber/26607/antalyali-universite-ogrencileri-projelendirecek-belediye-uygulayacak
http://www.arkitera.com/haber/26635/expo-2016-antalyada-osmanli-bahcesi-
http://www.arkitera.com/haber/26612/itu-ayazaga-kampusu-ari-kapi-giris-meydanina-yaya---bisiklet-oncelikli-proje


   Yerel Mücadeleler

Muğla Büyükşehir Belediyesi rüzgar enerji santralleri (RES) ile
ilgili çok önemli bir ilke kararına imza attı. Büyükşehir Belediyesi
il genelinde kurulması düşünülen rüzgar enerji santrallerinin
(RES) yer seçimine yönelik ilke ve esasları belirledi. Belediye,
ODTÜ’ye hazırlattığı teknik ve bilimsel raporda yenilenebilir enerji
kaynaklarının yer seçimine yönelik ilke ve esasları belirlerken,
kentin doğal ve kültürel zenginlik açısından son derece zengin ve
hassas bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Kentin alan
dağılımının yüzde 65’i orman, yüzde 20’si tarım alanı olduğunu
belirten Büyükşehir Belediyesi, ayrıca koruma statüsü ve özel
çevre kanunlar göz önüne alındığında kent topraklarının yüzde 14
Özel Çevre Koruma Alanı, yüzde 7 Doğal sit alanları, Milli Park,
Tabiat Parkı vb. alanlar ve yüzde 5 Turizm Merkezi oluştuğunun
altını çizdi. İlin bütününde kurulması planlanan RES’lerin
sakıncalarının neler olduğu ve bu sakıncaların en aza
indirgenebileceğine yönelik uzman görüşleri için ODTÜ’ye rapor
hazırlatan belediye, bu rapor doğrultusunda bu faaliyetlerin yer
seçim esaslarını belirledi. Belediye, il sınırları dahilinde RES
yapılması önerilebilecek alanları da harita üzerinde belirledi.
Büyükşehir Belediyesi konunun hukuki olarak incelenmesi için bir
komisyon oluşturulmasına ve Belediye Meclisine bunun için ek 1
ay süre tanınmasına oy birliği ile karar verdi. (Evrensel)

Muğla Büyükşehir Belediyesinden
Bir İlk: RES Alanlarının İlkeleri
Belirleniyor

Boğazpınar’da HES Mücadelesi
Kazandı, ÇED Olumlu Kararı İptal!

Mersin’de Kadıncık Çayı üzerinde yapılması planlanan Akhan
HES projesi için verilen ÇED Olumlu kararı iptal edildi.
Tarsus ve Çamlıyayla İlçesi sınırları içinde akan Berdan
Nehri, Kadıncık Çayı üzerinde kurulmak istenen ve
Boğazpınar HES Karşıtı Platform’un mücadelesiyle gündeme
gelen projede Mersin 1. İdare Mahkemesi’nce iptal kararı
verildi. Bölge halkından 48 kişinin açtığı davada mahkeme
heyeti, bilirkişi raporuna atıfta bulundu. Heyet, “Projenin
Kadıncık Vadisi ve Kadıncık Çayı üzerinde, yatağında ve
civarındaki tabiat üzerinde, bölgeye özgü bitki ve hayvanların
yaşam alanlarında ve yöre halkının yaşamında  birçok
olumsuzluğa yol açacağı, ayrıca, ÇED raporundaki
değerlendirmelerin eksik olduğu, projenin etki alanının yanlış
belirlendiği anlaşılmıştır” diyerek ÇED olumlu kararında
hukuka uyarlık bulunmadığına oy birliğiyle karar verdi.
(Kuzeyormanlari.org)

Ardanuç’ta Halk Sokakta, HES’e
Karşı Nöbet Başladı

Artvin Ardanuç Bulancak’ta HES yapım çalışmalarına
başlamak için son 20 günde iki kere sondaj makineleriyle
gelen şirket, üçüncü denemesinde makinelerini alana indirdi.
Ardanuç Derelerin Kardeşliği Platformu gönüllü yürütücüleri,
makinelerin sahaya indirildiği gün olan 28 Mart’ta yaptıkları
toplantıda 29 Mart’tan itibaren HES karşıtı protestolarını
yoğunlaştırma, yürüyüş yapma, HES yapılacak alanda nöbet
kulübesi kurma ve akşam saatlerinde tencere – tava çalarak
ses çıkarma eylemi başlatma kararı aldı. (Sendika.org)

Çevre Gönüllüleri SÖKEÇEP’i Kurdu

Söke’de çevre gönüllüsü bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi bir araya
gelerek Söke Çevre ve Kültür Platformu'nu (SÖKEÇEP) kurdu.
SÖKEÇEP’in ilk toplantısında yönetim oluşturuldu.Çevre sorunları
ile mücadele eden kuruluşlarla dayanışma içerisinde olacaklarını
söyleyen SÖKEÇEP sekretaryası Galip Kamiloğlu, kuruluş
toplantısında, çalışma yapacağı konuların, Büyük Menderes
Nehri’nde meydana gelen kirlilikle mücadele, Bafa Gölü kirlenmesi
ve kirliliğin balıkçılığa etkileri, Söke civarındaki maden alanlarının
çevreye etkisi, yurttaşların çevre konusunda eğitimi ile ilgili
çalışmalar olduğunu söyledi. (Aydindenge.com)

Çocuk Parkına Bina Yapan Ensar
Vakfı'na Halktan Büyük Tepki

Hacı İlyas Mahallesi Gani Sokak'ta bulunan Vakıflar Müdürlüğü'ne
ait 270 metrekarelik arazinin Ensar Vakfı'na 13 yıllığına kiraya
verilmesi, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Daha önce çocuk
parkı bulunan ancak, sonra yıkılıp boş bırakılan alanda
çocuklarının oyun oynadığını belirten mahalle sakinleri, inşaat
çalışmalarına tepki gösterip, iş makinelerinin önünde eylem yaptı.
Ensar Vakfı tarafından iki katlı hizmet binası yapılan alandaki
inşaatın temeli geçen yıl Haziran ayında atıldı. Mahalle sakinlerinin
tepkisine rağmen yapılan hizmet binası tamamlanarak törenle
hizmete girdi. (Kuzeyormanlari.org)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/31/bogazpinarda-hes-mucadelesi-kazandi-ced-olumlu-karari-iptal/
http://www.birgun.net/haber-detay/hes-karsiti-hasan-dede-ye-hapis-istemi-105192.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/504993/Cocuk_parkina_bina_yapan_Ensar_Vakfi_na_halktan_buyuk_tepki.html
http://www.aydindenge.com.tr/guncel/26/03/2016/cevre-gonulluleri-sokecepi-kurdu
http://sendika10.org/2016/03/ardanucta-hese-karsi-15-gunluk-nobet-basladi/#prettyPhoto


   Yerel Mücadeleler

Çevre Bakanı ‘Yüreklere Su Serpti’:
Cerattepe’de Altın’a Değil Bakıra İzin
Verdik

Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding tarafından çıkaırlması
planlanan altın madenine karşı direniş devam ederken,
geçtiğimiz hafta maden sahasına bilirkişi heyeti gelmiş ve
heyetin raporu üzerine çıkacak mahkeme kararı beklenmeye
başlamıştı. Daha önce Rize İdare Mahkemesi, “Ya maden ya
Artvin” diyerek olması gerekeni ilan etmiş olsa da yeniden
yapılan ÇED başvurusunun değerlendirme sürecinde Artvin halkı
eylemleriyle bekleyişe devam ediyor. Fikir Sofrası’nın
İstanbul’daki 18’inci toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik
Bakanı Fatma Güldemet Sarı, ağırlıklı inşaatçı ve
müteahhitlerden oluşan topluluğa konuştu. Kentsel dönüşümde
tüm Türkiye’yi yağmalamak için bir master planı hazırladıklarını
ve İmar Kanunu’nu değiştirmeyi amaçladıklarını açıkladı.
(Sendika.org)

Fukuşima nükleer santral faciasının meydana geldiği gün
olan 11 Mart, aynı 30 yıl önce meydana gelen Çernobil
nükleer santrali felaketinin meydana geldiği 26 Nisan günü
gibi silinmeyecek şekilde hafızalara kazındı. Aralarında 25 yıl
olsa da her iki kaza da sonuçları itibariyle on yıllarca sürecek
anma etkinliklerini hak ediyor. Hatta bu kazaların meydana
geldiği dönemler yakın olduğu için pek çok ülkede nükleer
santrallerin tehlikelerine işaret eden etkinliklerin bu yıl olduğu
gibi birleştirilerek iki aya yayıldığı görülüyor. Etkinlikler
sadece yurt içinden katılımlarla sınırlı kalmayıp uluslararası
düzeyde de gerçekleştiriliyor. Fukuşima’nın 5. yıl dönümü
anması çerçevesinde 22-26 Mart arasında Japonya’da farklı
ülkelerdeki nükleer karşıtı hareketlerin temsilcilerinin
iştirakıyla No Nukes Asia Forum(Nükleersiz Asya Forumu)
toplandı. Misyonu nükleer santral kurma planlarına ilişkin
olarak Asya ülkelerinden temsilcileri bir araya getirmek
suretiyle bilgi ve deneyim paylaşımı sağlarken ortak yol
haritası ve strateji de geliştirmek olan etkinliğe bu sene
Hindistan, Güney Kore, Filipinler, Tayvan ile birlikte Türkiye
de davet edildi. (Yeşil Gazete)

Nükleer Karşıtı Platform Türkiye,
Fukuşima’nın Yıldönümünde
Tokyo’da

Dedeler Nineler Barikat Nöbetinde

Yapımı yılan hikayesine dönen Çele Barajının inşaatı için
seçilen bölge değiştirilince baraj suları altında kalacağı
ortaya çıkan Çukurören Köylüleri iş makinelerinin geçiş
yoluna barikat kurarak nöbet tutmaya başladı. Merkeze
bağlı Çukurören Köyü’ne yakın bir alanda Devlet Su İşleri
(DSİ) tarafından yapılması planlanan Çele Barajı’nın
mevkisi değiştirilince Çukurören de dâhil olmak üzere 14
köy isyan etti. 60 hane ve 240 nüfusa sahip olan merkez
köyümüzde her haneden bir kişi değişimli olarak baraj
nöbeti tutmaya başladı. (Bolu Gündem)

Yüzlerce Bahçeşehir Gölet Gönüllüsü
Park ve Göletini Savunmak İçin
Yürüdü

Bahçeşehir halkı, nefes aldığı son yer olan gölet ve
çevresindeki park alanının belediye tarafından satılarak imara
açılmasına karşı bugün bir eylem ve basın açıklaması
gerçekleştirdi. (Kuzeyormanlari.org)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/27/yuzlerce-bahcesehir-golet-gonullusu-park-ve-goletini-savunmak-icin-yurudu/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/20/dedeler-nineler-barikat-nobetinde/
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/29/nukleer-karsiti-platform-turkiye-fukusimanin-5-yildonumunde-tokyoda/
http://sendika10.org/2016/03/cevre-bakani-yureklere-su-serpti-cerattepede-altina-degil-bakira-izin-verdik/


   Yerel Mücadeleler

Sarıyer Kent Dayanışması, Kuzey Ormanları – Zekeriyaköy’de
Siyahkalem tarafından inşası devam etmekte olan doğa kırım
projesi “Köy”e karşı bir kez daha ayakta. Sarıyer Belediyesi’nin,
dava devam ederken ruhsat verdiği Köy projesinde 2. etap inşaat
ruhsatı verip vermediğini öğrenmek için yaşam savunucuları 30
Mart Çarşamba 13.00’da Büyükdere Çay Bahçeleri’nde
buluşarak bilgi edinme hakkı dilekçeleriyle Sarıyer Belediyesi
İmar Müdürlüğü’nde gitti. Ayrıca yaşam savunucuları 2 Nisan
Cumartesi 14.00’da KOS fotoğraf grubu ile birlikte bölgedeki
tahribatı belgeleyerek 4 Nisan Pazartesi fotoğraflarla Sarıyer
Belediyesi Meclis toplantısına katılacak. (Kuzeyormanlari.org)

Burunbahçe Sahili'nin Halka
Kapatılmasına Karşı Eylem
Beykoz Kent Dayanışması, Beykoz Paşabahçe’de bulunan
Burunbahçe adlı sahil bölgesine İspark butonlarının konulduğunu
ve parka girişlerin ücretli yapılacağı gerekçesiyle protesto eylemi
yaptı.  Beykozluların yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Barış
Yarkadaş, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da destek
verdi. Grup Burunbahçe’de basın açıklaması
yaptı. Burunbahçe’nin Beykoz halkının yararlanabileceği en
önemli alanlardan birisi olduğunu söyleyen CHP İstanbul
Milletvekili Barış Yarkadaş, “İspark ve İBB, bu alanı komple
kapatmak ve rant alanı haline çevirmek istiyor ama biz buranın
rant alanına çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Daha önce burayı
tel örgülerle donatmışlardı ama partimizin mücadelesi sonucu
Beykoz halkının da destek vermesiyle birlikte, buralara örülen tel
örgüler kaldırıldı. Şimdi ise yeniden İspark’a burayı açıp paralı
hale getirmek ve parası olmayanların buradan faydalanmasını
engellemek istiyorlar. Gözleri bir türlü doymuyor”dedi.
(Yapi.com.tr)

SKD, Doğa Kırım Projesi “Köy”e
Ruhsat Veren Sarıyer Belediyesi’ne
Çağırdı

İstanbul Asya tarafında Kadıköy semtinde sakin küçük bir
sokakta, iskelesine 600 metre uzaklıkta, bu mahallede tüm
kafelerden biri çok farklıdır, “Komşu Kafe Collective”.
Herşey 2013 yazında bir “Akdeniz Dayanışma Kamp”
sırasında başlıyor ; kampa Istanbul'dan “Göçmen Dayanışma
Mutfağı” grubundan birkaç üye katıldı . Birlikte kampın yemek
organizasyonu, ortak yemek yaptılar, ve o şekilde alternativ
ekonomi ve kolektif bir mutfak yönetimine öğrenmiş oldular.
Döndükten sonra fransız Ali, süriyeli Ali, türk olan Ufuk, Melike
ve Ercan bir masada oturuyor birlikte bir kafe acabilirmiyiz
diye, ve böylece Komşu fikri doğuyor. Berlinli Nora onlara
katıldı. Daha sonra fikir biraz daha genişledi ve Türkiye'de
essiz bir konsept oldu. Bu kafe bağımsız bir kolektif ve tek
kişilik bir şirket gibi açıldı ayrıca bir muhasebeci ve bir avukat
bakıyor. (bretzeldensimitlere.over)

Türkiye Mimarlık Yıllığı 2015 İçin
Seçilen Projeler Belli Oldu

Burak Altınışık, Arzu Erdem, Kurtul Erkmen, Nevzat Oğuz
Özer ve Haluk Zelef'ten oluşan seçici kurul tarafından
değerlendirilen 122 proje arasından 39 adedi yıllığa
girmeye uygun bulundu. 2007-2013 yılları arasında yapılan
ARKIV Seçkileri’ni ve Türkiye Mimarlık Yıllığı 2014'ü de
katarak bir değerlendirme yaparsak, geçen yıllarda ve
güncel mimari üretimde de olduğu gibi yıllığa giren
projelerin büyük bir çoğunluğu (22’si) İstanbul’da yer alıyor.
Diğer illere göre dağılımda, yine benzer bir biçimde Ankara,
İzmir 3’er ve Kocaeli 2 proje ile İstanbul’u izliyor. Bu yıl ilk
defa, Tunceli’den bir proje yıllığa girdi. Proje türlerinin
dağılımını değerlendirirsek, yıllığa seçilen projelerin büyük
bir bölümünün ticari yapılar ve onu izleyen en büyük payın
her yıl olduğu gibi konut olduğunu görmekle birlikte toplam
6 adet Ar-Ge ve Fabrika yapılarının oluşturduğu
Endüstri/Teknoloji grubunun geçen yılların aksine Konut,
Konaklama ve Eğitim yapılarını geride bırakmış
olduğundan bahsedebiliriz. (Arkitera)

   Kent ve Yaşam

Kadıköy'de “Komşu Kafe
Collective” Başarılı Bir Kolektif
Deneme

http://www.yapi.com.tr/haberler/burunbahce-sahilinin-halka-kapatilmasina-karsi-eylem_143887.html
http://www.arkitera.com/haber/26582/turkiye-mimarlik-yilligi-2015-icin-secilen-projeler-belli-oldu
http://bretzeldensimitlere.over-blog.com/2016/03/kadikoy-de-komsu-kafe-collective-basarili-bir-kolektif-deneme.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/03/28/skd-doga-kirim-projesi-koye-ruhsat-veren-sariyer-belediyesine-gidiyor/


Düğün Fotoğraflarınızla Bir Çocuk
Okutun

Altındağ, Çankaya ve Beyoğlu'nun
Gizli Belleği

   Kent ve Yaşam

Ankara'da Altındağ ve Çankaya, İstanbul'da Beyoğlu'nu ele
alacak olan URBANOBSCURA projesi, "1950'den günümüze
kadar kaydedilen parsel dataları üzerinden bölgenin mimari ve
sosyo-kültürel tarihi ile el değiştiren mülkiyetine odaklanan" bir
web sitesi. Ayşin Zoe Güneş'in proje tasarım ve
koordinasyonunu yaptığı ekipte yazılım mühendisleri Onur
Gündüz, Kadir Malak, fikir/konsept geliştirmeye dair Tolga
Görgün ve videograf Orhun Bora Çetin çalışıyor. "Tarihin,
muktedirlerce yazılan bir yanılsama olmasının karşısında
alternatif bir tarih yazımı" oluşturmayı amaçlayan proje, en az
büyük tarih yazınları kadar öznel ancak görece daha "tarafsız"
olan bireysel anılardan oluşan bir çeşit kollektif kentsel hafıza
oluşturarak bu amaca ulaşmayı planlıyor. Ekibe destek vermek
veya projeye katkı sağlamak için kendilerine urbanobscura.net
adresinden ulaşabilirsiniz. (Özüm İtez - Arkitera)

Uluslararası Slow Food hareketinin iki yılda bir gerçekleştirdiği
etkinliklere bu yıl bir yenisi ekleniyor: Slow Olive. Zeytini odağına
alan bu etkinliğe platform olarak Türkiye’nin seçilmesi ise
Türkiye’nin Slow Food gönüllüleri için bir gurur kaynağı vesilesi.
Halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek bu etkinlik Uluslararası Slow
Food hareketinin himayesinde, Slow Food’un Türkiye birlikleri ile
Ayvalık Belediyesi’nin işbirliğinde tertip ediliyor. Cunda Kültür
Merkezi, Taksiyarhis Anıt Müzesi ve Cunda pazar meydanı dahil
olmak üzere ilçenin birden fazla noktasında gerçekleşecek
etkinliklerin arasında çocuklar için atölyelerden film gösterimlerine,
gastronomik sunumlardan panel ve tartışmalara katmanlı bir
çerçeve oluşturulmuş durumda. Türkiye’nin dört bir köşesinden
gelen zeytinlerin sergileneceği pazar yeri kaçırılmaması gereken
etkinliklerin başında geliyor. (Yeşilgazete.org)

Slow Olive İçin Geri Sayım Başladı

Yarışmayla Yapanlar 2. Kez Buluşuyor

Yarışmayla Yapanlar Buluşuyor, Türkiye'de Kamu İhale Kurumu
ve/veya Mimarlar Odası yönetmeliği kurallarına uygun olarak açılan
yarışmaların masaya yatırılacağı, yoğun bir programdan oluşuyor.
Yarışmayla Yapanlar Buluşuyor 2016'da Neler Konuşulacak?
Yarışmayla Yapanlar Buluyor etkinlik programın büyük bir kısmını
geçtiğimiz yılda açılan yarışmalar oluşturacak. 2015 yılında açılan ve
sonuçlanan yarışmalarda birincilik ödülü veya eşdeğer ödül almış
projelerinin sahipleri sunumlarını yapacak, yarışma açan idareler ve
yarışmaların jüri başkanla süreçle ilgili konuşacak, yarışma açan
kurumlar ise bir plaket ile ödüllendirilecek. (Arkitera)

Okutan Kareler Gönüllüleri ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
birlikte yürüttükleri ‘Okutan Kareler‘ projesi ile hayatınızın en
özel günlerinden birini ölümsüzleştirirken, öte yandan da ihtiyaç
sahibi bir çocuğun eğitim masraflarının karşılanmasını katkıda
bulunma imkanınız var. Sadece gönüllülerden oluşturulan bir
sosyal sorumluluk projesi olduğu belirtilen ‘Okutan Kareler’ uzun
yıllardır yönetmen, oyuncu, sunucu, fotoğraf sanatçısı olarak
görev alan bir kadrodan oluşuyor. (Yeşil Gazete)

Genç Kadınlar Kahvaltısı ve Takas
Pazarı Ankara’da

Kapitalist sistemin toplumu çürütmeye, insanlığın da takas
sistemine geri dönmeye meyli olduğu şu günlerde genç
kadınlarımız Ankara’da bir araya geliyor. Her konuda birbirimize
desteği ön planda tuttuğumuz kadın dayanışmamızı bu defa
kullanmadığımız ama bir başka kadınımızın ihtiyacı olan
eşyalarımızı birbirimizle takas ederek gerçekleştireceğiz. 26 Mart
Cumartesi günü gerçekleştirilen Takas Pazarı ile birlikte bir de
dayanışma kahvaltısı organize eden Genç Kadınlar, tüm
kadınlara dayanışma ve birliktelik çağrısı yapıyorlar. (Gaia Dergi)

Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi Açıldı

Hrant Dink Vakfı bünyesinde, Ermeni Araştırmaları ve Türkiye’de
azınlıklar alanında bir uzmanlık ve araştırma kütüphanesi kuruldu.
Kütüphane, özellikle Ermeni kültürü ve tarihi üzerine çalışan
araştırmacılara, öğrencilere ve Ermeni toplumuna, sistematik ve
bilimsel bir şekilde hizmet vermeyi amaçlıyor. Özel arşiv ve
koleksiyonlarla zenginleştirilecek olan kütüphane ve ona bağlı
arşivde, 20 bin kitap ve süreli yayının yanı sıra, DVD, kaset, harita
gibi kaynaklar da yer alıyor.  Kitaplar Library of Congress
Classification (LCC) sistemine göre sınıflandırılmış olarak dizildi.
Kütüphanenin, üyelerin kitap ve diğer kaynaklara dair önerileriyle
gelişmesi; araştırmacıların faydalanmak istedikleri ancak
kütüphanede bulunmayan kaynakları bildirebilmesi öngörülüyor.
Böylece bu önerilerden uygun görülenlerin koleksiyona dahil
edilmesi planlanıyor. Kütüphaneye kaydedilmiş tüm kaynaklar,
www.hrantdink.org adresindeki çevrimiçi katalog üzerinden
görüntülenebiliyor. (AGOS)

http://www.arkitera.com/haber/26532/altindag-ve-beyoglunun-gizli-bellegi
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/23/slow-olive-icin-geri-sayim-basladi/
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/14841/hrant-dink-vakfi-kutuphanesi-acildi
https://gaiadergi.com/genc-kadinlar-kahvaltisi-ve-takas-pazari-ankarada/
https://yesilgazete.org/blog/2016/03/17/dugun-fotograflarinizla-bir-cocuk-okutun-okutan-kareler/
http://www.arkitera.com/haber/26642/yarismayla-yapanlar-2-kez-bulusuyor



