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     Dünyadan Haberler

Yakıcı sıcaklık ve kötüleşen seller 9 Tayland kentini iklim konusuna
öncelik vermeye yönledirdi. Tayland genelinde karbon emisyonlarını
azaltma çabası içindeki dokuz Taylandlı belediye başkanı, Belediye
Başkanları Sözleşmesi'ni (Compact of Mayor) imzalarak iklim
konusunda harekete geçti. Belediye başkanları tarafından kendi
şehirlerinde sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğinin
etkilerine hazırlanmak ve ilerlemelerini net bir şekilde takip etmek
konusunda yapılan taahhütler, önemli bir küresel etkiye sahip olacak
bölgesel işbirliği ve eylem için bir katalizör durumunda. Sözleşmeyi
imzalayan 9 kent, (Sisaket, Phuket, Kokruat, Phanomsarakham,
Mapammarit, Yasothon, Phanatnikom, Hat Siao and Lampan) 24
Mart'ta Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi'nin (UNISDR)
Bangkok'ta düzenlediği Düşük Karbonlu ve Afete Dayanıklı Kentler
etkinliğine katılarak Tayland'da Düşük Karbonlu ve Afete Dayanıklı
Kentler Programı'nda da dahil oldu. Program, iklim değişikliği ve afet
riskini azaltmak için Tayland genelinde yerel bir iklimsel eylemin
koordine edilmesini hedefliyor. (Citiscope)

9 Tayland Kenti İklim Değişikliği
Konusunda Oldukça Kararlı

Madrid Belediyesi, Köpeklerinin
Dışkılarını Yerden Almayan Köpek
Sahiplerine Sokakları Temizletecek

Paris Belediyesi Kent Pazarlarındaki
Organik Atıkları Toplayacak

Paris Belediyesi, 26 Nisan'da, açık hava pazarlarındaki
organik atıkların ayrı toplanmaya başlayacağını duyurdu.
Belediye; sebze, meyve ve çiçek atıklarının özel olarak
toplanmasının, açık hava pazarlarıyla ilgili yeni kamu hizmeti
imtiyaz sözleşmesinin ve kentin ''sıfır atık'' stratejisinin
uygulanmasının bir parçası olarak düşünüldüğünü belirtti.
Organik atıkların ayrı toplanmasıyla ilgili zorunluluk,  şu an için
Paris'teki 54 büyük sebze-meyve pazarında uygulamaya
konulmuş durumda. Tam tarih belli olmamakla birlikte
uygulamanın kentteki diğer 71 pazarı da kapsayacak şekilde
yaygınlaşması öngörülüyor. Toplanan atıklar, Evsel Atıklar İçin
Büyükşehir Ajansı işbirliği ile kompost ya da biogaz olarak
değerlendirilecek. (Actu Environnement)

Köpeklerinin dışkılarını yerden almayan Madridli köpek sahipleri, Madrid
Belediyesi'nin açıkladığı 'şok plan' kapsamında sokak temizleyicisi olarak
çalışmak durumunda kalabilirler. Madrid Belediyesi, 25 Nisan'da yaptığı
açıklamada, zabıtanın köpek kakalarının en yoğun bulunduğu kentin iki
bölgesinde planı test edeceğini söyledi. Köpeklerinin kakalarını
temizlemeyen köpek sahipleri, 1500 Euro (yaklaşık 5000 TL) para cezası
ödeyecek ya da birkaç gün boyunca sokak temizleme görevini yerine
getirmek zorunda kalacak. Madrid Belediyesi, tekrarlanan halkı
bilinçlendirme kampanyalarına ve köpek dışkılarının koyulması için
ücretsiz dağıtılan milyonlarca çantaya rağmen hala sokaklarda, parklarda
ve diğer yerlerde dışkılar olduğunu ve bu ihlale karşı böyle bir plan
hazırladıklarını belirtti. (The Guardian)

San Francisco'da Tüm Yeni Binalara
Güneş Paneli Takılmasını Şart Koşan
Kanun Kabul Edildi

2020 itibariyle bütün elektriğini yenilenebilir kaynaklardan sağlama
hedefi olan Amerika’nın teknoloji başkenti San Francisco’da Nisan
ayında geçen yeni kanuna göre, Ocak 2017 itibariyle inşa edilecek 10
ve daha az katlı bütün binaların çatısına güneş paneli takılması zorunlu
olacak.  Lancaster ve Sebastopol gibi daha küçük California
şehirlerinde hali hazırda uygulamaya konulmuş benzer kanunlar olsa
da, San Francisco bu kararı uygulamaya koyan ilk büyük Amerikan
şehri oldu. 19 Nisan Salı günü oybirliğiyle kabul edilen kanun tasarısını
hazırlayan Scott Wiener: “Kalabalık şehirlerde mekanlarımızı nasıl
kullanacağımızla ilgili zekice ve etkili çözümler üretmeliyiz ki yenilenebilir
enerji üretimi ve çevreyi korumak gibi hedeflerimize ulaşabilelim,”
şeklinde açıklama yaptı. Wiener, aynı zamanda, ucuz yalıtım, fırtına ve
yağışlardan kaynaklanabilecek sel sorunlarını minimuma indirme ve
yeni yabani habitatlar oluşturma hedefleri taşıyan “Yaşayan Çatılar”
isimli yeni bir kanun tasarısı hazırlıyor. (The Guardian)

http://www.theguardian.com/world/2016/apr/26/dog-poo-owners-madrid-pets-foul-footpaths-clean-streets
http://citiscope.org/citisignals/2016/nine-thai-cities-get-tough-climate-change
http://www.citylab.com/politics/2016/03/florence-says-no-to-foreign-food/474369/
http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/21/san-francisco-adopts-law-requiring-solar-panels-on-all-new-buildings
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, belediyenin evsizler için
halihazırdaki hizmetlerinin gözden geçirildiğini ve yeni bir planın
uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Plan kapsamında ilgili birim
yeniden yapılandırılacak. Buna göre, İnsan Kaynakları Yönetimi
(HRA) ve Evsiz Hizmetleri Departmanı (DHS), Sosyal Hizmetler
Departmanı (DSS) altında birleştirilecek ve mevcut komisyon üyesi
Steven Banks tümünden sorumlu olacak. Evsiz Hizmetleri
Departmanı bünyesinde mevcutta evsizliğin engellenmesi, yeniden
konutlandırma (rehousing) ve benzer operasyonlarda çalışan
personel, benzer faaliyetleri İnsan Kaynakları Yönetimi bünyesinde
yapan gruplarla birlikte çalışmaya başlayacak. Bu sayede 38 milyon
dolarlık bir tasarruf elde edilmesi ve yeni planın gerektireceği 66
milyon dolarlık maliyetin bir kısmını bu tasarrufun karşılaması
planlanıyor. Yapısal reformlar, dört hedef alanda program
değişikliklerini de beraberinde getirecek. Bu alanlar da önleme,
yeniden konutlandırma, sokakta yaşayanlara ulaşma ve barınma
koşullarının iyileştirilmesi olarak tanımlanıyor. (NextCity)

New York Belediyesinden Evsizler
için Yapısal Değişiklik ve Yeni
Açılımlar

Los Angeles Belediyesi’nden
Planlamacılık Atağı

San Francisco’da Park Alanları
Ücretsiz Olmaktan Çıkarılabilir

San Francisco Belediyesi Ulaşım Birimi’nin web sayfasında
yayınlanan bir yazı ve başlatılan tartışmada (online debate –
yurttaşların yorumlarıyla katılabildikleri, belli bir konu
başlığının web üzerinden tartışılması), ücretsiz park alanlarının
beraberinde getirdiği farklı maliyet biçimlerini tanımlanırken,
San Francisco kent yönetiminin “Ulaşımda Sürdürülebilirlik
Programının” da tanıtımı yapıldı. Kurumun web sitesinde
yayınlanan yazıda, ücretsiz park alanlarının aslında farklı
maliyetlerinin olduğu, park alanları çoğaldıkça araç
kullanımının arttığı ve bunun da ulaşımda kısırdöngü yaratttığı
belirtildi. San Francisco’nun üç bölümden oluşan
sürdürülebilirlik programı, toplu ulaşım sistemine yatırımların
arttırılmasını, yerel çevre politikalarının emisyonun
düşürülmesi gibi hedeflere uyarlanmasını ve toplu taşıma,
yürüme, bisiklet veya araç paylaşımı gibi ulaşım
alternatiflerinin desteklenmesini öngörüyor. (Planetizen)

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, Los Angeles’ın kamusal
alan planlarının yeniden düzenlenmesi amacına yönelik olarak 28 şehir
plancısının işe alınacağını duyurdu. Mevcuttaki 35 plan şablonundan her
biri, bir veya birden fazla mahalle için konut ve ulaşım politikalarını içeriyor.
Belediye Başkanı Garcetti, uzun zamandır üzerinde değişiklik
yapılmayan planların, kentin değişen dokusunu ve büyüyen toplu taşıma
altyapısını yansıtmadığı görüşünde. Los Angeles’taki bu büyük ölçekli
çabaya, “planların eski olmasının öncelikli sorun olmadığı, aksine, asıl
sorunun, belediyeden ayrıcalık isteyen bazı müteahhitlerin, planlara
rağmen uygulamaya çalıştığı büyük ölçekli projeler olduğunu” söyleyerek
muhalefet eden bir kesim de var. (Planetizen)

Denver’da Geleceğin Kentini
Çocukların Tasarladığı “Box City”
Etkinliği

Katılımcıların karton maketlerle tasarım yaptığı, etkileşimli bir kent
planlama etkinliği olan ve ABD’de de çeşitli kentlerde farklı kuruluşlar
tarafından düzenlenebilen “Box City” etkinliklerinden bir tanesi ABD’nin
Denver kentinde çocuklarla düzenlendi. Denver Mimari Vakfı (Denver
Architectural Foundation), Amerikan Mimarlar Enstitüsü (American
Institute of Architects) ve belediyenin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte
gönüllü olarak yer alan yetişkinler, şehir planlamacılığı hakkında yeni
şeyler keşfetmeleri için çocuklara destek oldu.  Etkinlikte, çocukların
karton kutulardan yaptıkları binaları kent bloku içine yerleştirerek
tasarladığı kentte, kediler için bir barınak, bir kale, gökdelenler, suşi
kulesi, mahalle bakkalları ve bir de alışveriş merkezi yer aldı. Çocukların
bahsi geçen yöntemle kentsel gelişim, mimari, tasarım ve planlama
süreçlerini öğrenmesini hedefleyen etkinliğin her yıl düzenli olarak
yapılması planlanıyor. (The Denver Post)

http://www.planetizen.com/node/85996/san-francisco-rethinks-costs-parking
http://www.planetizen.com/node/85749/los-angeles-looking-new-planners-new-community-plans
http://www.denverpost.com/news/ci_29805322/volunteers-help-kids-build-city-learn-about-urban
https://nextcity.org/daily/entry/nyc-announces-overhaul-of-homeless-services-homestat
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The Economist’te yer alan bir habere göre, son yıllarda Britanya’da
yüzlerce kilometrelik tren yolu yeniden kullanıma açıldı. Haberde yer
alan bir ifadeye göre, karayolları tıkandıkça ve kent alanında ev
fiyatları yükseldikçe, kent alanında seyahat eden yurttaşlar,
çevreciler ve yerel yöneticiler eski demiryolu hatlarının yeniden
açılması için baskı yapmaya başladı. Daha İyi Ulaşım Girişimi
(Campaign for Better Transport) kuruluşundan Andrew Allen’ı
alıntılayan habere göre, ülkenin farklı yerlerindeki atıl bırakılmış
demiryolu hatlarının yeniden açılması için 200 talep alınmış.
Haberde, büyümekte olan Cambridge kentine yakın olan Wisbech
bölgesindeki bir tren yolu hattının 1968’den bu yana kapalı olduğu
ancak talep üzerine yeniden açılması için hummalı çalışmalar
yürütüldüğü, restore edileceği ve ek istasyonlar açılacağı belirtiliyor.
(The Economist)

Britanya’da Yeni Trend: Atıl Kalmış
Tren Yolları Yeniden Açılıyor

Beverly Hills Los Angeles’ta
Çağırınca Gelen Sürücüsüz
Otobüsler Kullanılacak

Berlin’de Dairelerin Günlük Olarak
Kiralanması Artık Yasak 

Berlin’de yapılan yeni bir yasal düzenlemeyle birlikte, 1
Mayıs’tan itibaren evlerin günlük olarak kiralanması (kısa
dönem ev kiralama) yasaklandı. Yasaya uymayan ev
sahipleri için para cezası 100.000 Avro olarak belirlenirken,
kiralayanlar için herhangi bir yaptırım öngörülmüyor. Berlin’de
düşmeye devam eden konut arzının kent yönetimini ev
sahiplerini uzun vadeli kiralamaya teşvik amacıyla böyle bir
düzenlemeye sevk ettiği belirtiliyor. (CityLab)

ABD’nin Los Angeles kentinin Beverly Hills bölgesinde, toplu taşımanın
geliştirilmesi amacıyla elektrikle ve sürücüsüz çalışan bir dizi otobüsün
alınması gündemde. Yeni sistemde otobüslerin otobüs duraklarından
geçmek yerine çağrıldığında kullanıcıların ayağına gitmesi ve bir mobil
uygulama üzerinden yönetilmesi öngörülüyor. Çağırınca gelen
otobüslerin özellikle engelliler ve yaşlılar için kullanışlı olabileceği
belirtiliyor. Benzer modeller Helsinki ve San Francisco’da da denenme
aşamasındaydı ancak bu modellerden farklı olarak sürücüsüz araç
kullanımının, Los Angeles’ta yapılacak uygulamanın maliyetini
düşürdüğü ve sistemi mali açıdan daha sürdürülebilir kıldığı belirtiliyor.
Her ne kadar Los Angeles’ta otobüs kullanımı yaygın olarak tercih
edilmese de Beverly Hills Belediye Başkanı John Mirisch, insanların bunu
benimseyeceği görüşünde. Mirisch, yeni otobüsler için kesilecek biletlerin
fiyatlarıyla normal bilet fiyatları arasında fark olmayacağını ve bu sayede
erişilebilir bir hizmet olacağını ifade ediyor. (The Guardian)

Amsterdam “Bisiklet Belediye
Başkanı” Atayacak
Amsterdam bu yaz bisiklet konusunda bir adım daha atarak
“en fazla bisiklet dostu kent” unvanını perçinleyecek ve
dünyanın ilk bisiklet belediye başkanını atayacak. 24
Haziran’da seçilecek olan Amsterdam’ın baş bisikletçisinin
görevi, kent çapında bisiklet kullanımını teşvik ve muhafaza
etmek, belediye başkanlığı, bisikletçiler, sivil toplum ve
bisikletli ulaşım konusunda alınacak yeni kararların etki
alanında bulunan diğer tüm yurttaşlar arasında bir köprü
olmak olarak tarif ediliyor. (CityLab)

Londra’da Kent Yönetimi İhtisasına
Odaklanan Yeni Bir Yüksek Lisans
Programı Açıldı

London School of Economics (LSE) bünyesinde açılan yeni bir
program olan “LSE Cities MSc – Fen Bilimleri Yüksek Lisans”
Programı, üniversitenin web sitesinde “kamu, özel ve diğer
sektörlerde kent alanında çalışan ve kentlerdeki değişimi anlamayı
ve bu değişime ayak uydurmayı hedefleyen profesyonellerin
faydalanabileceği esnek ve özel bir program” olarak tarif ediliyor. 18
ay süren, burs imkanları da tanınan ve yarı-zamanlı eğitim
programı müfredatında, “Kentleşme Çağında Kentleri Yönetmek”
ve “Kentler ve Toplum: Tasarım ve Sosyal Uyumluluk” gibi başlıklar
altında dersler veriliyor. Program kapsamında kentsel eşitsizlikler,
teknolojik devrimler ve iklim değişikliği gibi küresel kent sorunları
üzerine yapılan en son araştırmalarla, kentlerde bugünkü
koşulların dayattığı değişimin stratejik planlamasının yapılması ve
bu değişime ayak uydurulabilmesi için gereken liderlik becerileri
eğitimi harmanlanıyor. (Pop-up City)

Bisiklet Paylaşım (Bikeshare)
Sistemleri Bisiklet Kullanımını Daha
Güvenli Kılıyor

ABD menşeli Mineta Ulaşım Enstitüsü (Mineta Transportation
Institute) tarafından yayınlanan rapora göre, belli başlı etkenlere
bağlı olarak bisiklet paylaşım sistemlerinin kullanılması bisiklet
kullanımının genel olarak daha güvenli kılınmasında etkili oluyor.
Sayılan etkenler şöyle: paylaşım sistemindeki bisikletlerin daha
ağır, daha geniş lastikli ve dikkat çekici renklerde olması; bisiklet
paylaşım sistemlerinin motorlu araç sürücülerinin yaya ve
bisikletliler konusunda daha hassas davrandığı kent dışı alanlarda
daha yaygın olması; paylaşım sistemini kullanan bisikletlilerin
daha acemi ve dolayısıyla daha dikkatli olması; paylaşım
sistemlerinde kask kullanılmaması nedeniyle bisikletlilerin
yanından geçen motorlu araç sürücülerinin daha özenli
davranması… (Planetizen)

http://www.citylab.com/cityfixer/2016/04/amsterdam-is-appointing-a-bike-mayor/479901/
http://www.planetizen.com/node/85799/new-trend-britain-re-opening-old-rail-lines
http://www.planetizen.com/node/86001/report-bikeshare-makes-biking-safer
http://www.citylab.com/housing/2016/04/airbnb-rentals-berlin-vacation-apartment-law/480381/
http://www.theguardian.com/cities/2016/apr/29/los-angeles-beverly-hills-on-demand-driverless-buses-electric-shuttles
http://popupcity.net/urban-changemakers-lse-is-calling-you/
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Kölelik karşıtı insan hakları savunucusu Harriet Tubman'ın portresi, 20
dolarlık banknotların üzerinde yer alacak. 1820'de bir köle olarak
dünyaya gelen Tubman, özgürlüğünü kazanıp en az 70 siyah köleyi
de kurtarmıştı. Tubman'ın portresi, köle sahipliği yapmış olan eski
başkanlardan Andrew Jackson'ın yerini alacak. Jackson'un portresi ise
20 dolarlık banknotun arka yüzüne konulacak. Hazine Bakanlığı'nın ilk
planı, ABD finans sisteminin mimarlarından Alexander Hamilton'ın
portresini 10 dolarlık banknotlardan çıkarmaktı. Ancak gelen tepkiler
üzerine 20 dolarlık banknottaki eski başkan Jackson'un portresinin
yerinin değiştirilmesi kararı alındı. ABD'deki kadın hakları hareketinin
önemli isimleri Lucretia Mott, Sojourner Truth, Susan B Anthony,
Elizabeth Cady Stanton ve Alice Paul ise 10 dolarlık banknotların arka
yüzüne konulacak. (BBC Türkçe)

ABD Doları'nda İlk Kez Siyah Bir
Kadının Portresi Olacak

Çek Cumhuriyeti'nin Adı Resmen
Değişiyor

Aralık ayında Paris'te uzlaşıya varılan İklim Değişikliği Anlaşması,
46.sı kutlanan 'Dünya Günü'nde 175 ülke tarafından
imzalandı. Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde imzaya
açılan ve sera gazı salımlarının kısıtlanmasını hedefleyen Paris
Anlaşması, şu ana kadar iklim konusunda imzalanmış en
kapsayıcı anlaşma. Anlaşma ile küresel ortalama sıcaklık artış
limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ila 2 derece arasında
sınırlandırılması hedefleniyor. Paris Anlaşması'nın imzalandığı
ülkelerde yürürlüğe girmesi için, o ülkelerin parlamentoları
tarafından da onaylanması gerekiyor. Küresel ısınmanın özellikle
tehdit ettiği ve su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan
yaklaşık 15 ada ülkesi anlaşmayı onaylayarak yürürlüğe soktu. BM
Genel Sekreteri Ban ki Moon "Bu imzaladığımız gelecek için yeni bir
akit" dedi ve anlaşmanın tüm gelecek kuşakların hayatlarını
derinden etkileyeceğini belirtti. Anlaşmayı, Paris'ten önce
imzalanmış tek uluslararası iklim değişikliği anlaşması olan Kyoto
Protokolü'nde imzası bulunmayan ABD de imzaladı. Paris
Anlaşması, sera gazı emisyonlarının azaltılması anlamında çok
radikal bir hedef koymasa da, şu ana kadar en fazla ülkenin
uzlaştığı anlaşma olması nedeniyle diplomatik bir başarı olarak
görülüyor. (BBC Türkçe)

Tarihi İklim Değişikliği
Anlaşmasına 175 İmza

Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, hükümetin, ülkenin resmi adının
değiştirilmesi için karar aldığını ve bu konudaki yasa taslağının bu
hafta içinde parlamentoya sunulacağını açıkladı. Bakana göre
ülkenin adı bundan böyle Çekya olacak. Bazı kaynaklara göreyse
Çek Cumhuriyeti adından da tamamen vazgeçilmeyecek ve Çekya
bir tür kısaltma olarak kullanılacak. Bakan Lubomir Zaoralek, Çek
parlamentosunun kararının ardından da Birleşmiş Milletler'e
resmen başvurarak ülkenin yeni adının kayıtlara bu şekilde
eklenmesini talep edeceğini de söyledi. Ülkenin adının altı dünya
dilinde, yani Arapça, Çince, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve
Rusça'da aynı şekilde söylenmesinin rahatlık yaratacağı ve bunun
da ulusal kimlik açısından faydalı olacağı umuluyor. (BBC Türkçe)

Paris'te Pazar Günleri Araba
Kullanmak Yasak Olacak

8 Mayıs'tan itibaren, Paris'te bazı Pazar günleri, artık çok daha az hava
kirliliği olacak. Fransız kenti, daha önce "Paris Nefes Alıyor"
kampanyası kapsamında ilan ettiği 13 bölgeye ek olarak, Champs
Elysées'nin de aralarında olduğu 9 güzergahı her ayın ilk Pazar günü
araç trafiğine yasaklayacak. Bunlar haricinde başka 4 bölge de,
sadece yaz boyunca, Pazar günleri yayalara açık olacak. Belediye
Başkanı Anne Hidalgo, resmi tatille çakışmasından kaçınmak için
başlangıç tarihini 1 Mayıs'tan 8 Mayıs'a çekti. 2014 yılında göreve
gelmesinden bu yana Hidalgo, Paris'in hava kalitesinin
iyileştirilmesini en önemli önceliklerinden biri haline getirmişti. Ve
onun çabaları başarılı olmuş, geçtiğimiz Eylül ayında, Paris'teki
'"Araçsız Kent Günü", sise neden olan azot dioksit miktarını kentin
bazı bölgelerinde yüzde 40 oranında aşağı çekmişti. Champs
Elysées üzerindeki, kentin hava kirliliği ölçüm cihazı Airparif, o gün
hava kirliliği oranında üçte bir azalma saptamıştı. Bu başarı
sonrasında Hidalgo, "Araçsız günleri daha sık görebiliriz, belki de
ayda bir..." şeklinde Tweet atmıştı. Şu an gelinen araçsız Pazar
günleri bunun bir sonucu olarak düşünülebilir. (CityLab)

http://www.citylab.com/commute/2016/04/paris-introduces-car-free-sundays/480609/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160421_abd_dolar_tubman
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160414_cek_isim_degisme
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160422_paris_iklim_anlasmasi_imza
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İskoçya’nın yenilenebilir enerji konusunda koyduğu büyük hedefler
uzun süredir biliniyor ve Birleşik Krallık ülkesi sonunda bu ilerici
kararlarının meyvesini topluyor gibi görünüyor. Birleşik Krallık Enerji
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınladığı rakamlara göre İskoçya
geçtiğimiz yıl elektrik tüketiminin yüzde 57,7’sini yenilenebilir
kaynaklardan elde etti. Bu rekor İskoçya’nın 2015 için koyduğu
yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi hedefinin üzerine çıktığını ve
nihai hedefi olan yüzde 100 yenilenebilir enerji yolunu yarıladığını
gösteriyor. İskoç yenilenebilir enerji sektörünün temsilcisi olan
Scottish Renewables Genel Yöneticisi Jenny Hogan “Bu endüstrimiz
için önemli bir mihenk taşı ve artık yenilenebilir kaynakları enerji
sektörünün büyük bir parçası olduğunu gösteriyor” dedi. Hogan,
yenilebilir enerjinin hükûmetten gereken teşviği görebilmesi halinde
geride kalan potansiyelini kullanmasıyla daha da büyüyeceğini
savunuyor. (Gaia Dergi)

İskoçya 2015’te Elektriğinin
Yarısından Fazlasını Yenilenebilir
Enerjiden Elde Etti

Earthship: Şebekeden Bağımsız
Sürdürülebilir Evler

ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Taos kasabasında bulunan bir
topluluk, evlerinde tamamen elektrik, su gibi şebekelerden bağımsız bir
şekilde yaşıyor. Earthship (Yeryüzü Gemileri) ismi verilen sürdürülebilir
mimari ve yenilenebilir enerjiyi kullanan bu evleri, daha önceden inşaat
tecrübesi olmayan biri bile kolaylıkla inşaa edebiliyor. Micheal Reynolds
adlı mimar tarafından 1970’lerde geliştirilen bu konsept, evin bulunduğu
çevreyi tanımasına ve bu çevrede bulunan kaynakları inşaa malzemesi
olarak kullanmasını baz alıyor. Earthship için kullanılan her malzeme,
tamamı ile doğal ve geri dönüşümlü. Duvalar eski lastiklerin, aliminyum
kutuların ve cam şişelerin çimento ile sabitleştirilmesi ile yapılmış.
Reynolds, bu karışımın doğal bir yalıtım katmanı oluşturduğunu ve evin
içinde doğal bir iklim kontrolü sağladığını belirtiyor. Evin elektriği ise güneş
ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Earthship
konsepti aynı zamanda atığını da en aza indirgiyor. Bina, atık suyu
sulamada ve tuvaletin su haznesinde yeniden kullanılacak şekilde
filtreleyen doğal bir su arıtma sistemine sahip. (Yeşilist)

Belçika, Radyasyon Yayılımı
Endişesiyle Ülke Genelinde İyot
Tabletleri Dağıtacak!

Çin Halk Cumhuriyeti 2050 yılına kadar dünya futbolunda
süper güç olmak için kapsamlı bir milli plan hazırladı.
30 yıla yayılan plana göre, Çin, 2030 yılına kadar Asya'nın en
iyi futbol takımlarından birine sahip olmayı ve 2050 yılına
kadar 30 milyonu çocuk olmak üzere 50 milyon futbolcu
yetiştirmeyi hedefliyor. Çin'in Ulusal Kalkınma ve Reform
Komisyonu, Çin Futbol Derneği, Spor Bürosu ve Eğitim
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün yayınlanan plan üç
aşamadan oluşuyor. İlk aşamaya göre 2020 yılına kadar
futbolun temeli atılacak. Çin Futbolu için Orta ve Uzun Vadeli
Kalkınma Planı isimli belgede, "İnsanların bu spor için
sahalarda oynama, zaman ve fon gibi ihtiyaçları karşılanmalı.
Futbolun gelişimi okullarda hızlandırılacak. Futbolda
uzmanlaşmış okulların sayısı 20 bine çıkacak ve futbol
oynayan ilkokul ve orta okul öğrencilerinin sayısı 30 milyonu
aşacak" denildi. 2021 ve 2030 yılları arasındaki ikinci
aşamada ise Çin futbolunun sağlam temelleri olan bir spora
dönüşmesi ve "Asya'da milli erkek takımı öne çıkarak,
kadınlar takımı yeniden dünyadaki en güçlü takımlar arasında
yer alarak spor endüstrisinin önemli bir lokomotifi haline
gelmesi" öngörülüyor. 2050 yılına kadarki 20 yıllık son
aşamada ise Çin'in "ülkedeki futbol gelişimini tamamlayarak
dünyada en üst sınıf futbol ülkesi olma hedefini
gerçekleştirmesi" planlanıyor. 100 Çin kentinde yerel futbol
klüpleri kurulacak. (BBC Türkçe)

Çin 2050'ye Kadar Dünya Futbolunda
Süper Güç Olmayı Planlıyor

Bir süredir Belçika, komşu ülke Almanya tarafından Belçika-
Almanya sınırına çok yakın mesafedeki  yaşlandığı için güvenlik
endişelerine yol açan  2 reaktörün kapatılması için baskı
altındaydı. İnsanlarda tiroit bezinde radyasyon birikmesini önlemek
için kullanılan iyot hapları şimdiye kadar sadece Thiange ve Doel
reaktörlerinin çevresindeki 20 kilometre yarı çaplı alanda
yaşayanlara dağıtılmıştı. 28 nisan Perşembe günü, Belçika Sağlık
Bakanı bir nükleer santral kazasında oluşabilecek radyasyon
sızıntısı veya yayılımı ihtimaline karşı toplam nüfus olan 11 milyon
kişiye iyot tabletlerinin dağıtılacağını açıkladı. En son geçen yıl aralık
ayına kadar geçici olarak kapalı olan reaktörler tekrar hizmete
açılmış, Belçika’nın resmi kurumu Nükleer Güvenlik Ajansı (AFCN)
ise  Almanya’nın reaktörlerin kapatılması istemini reddetmişti. (Yeşil
Gazete)

https://gaiadergi.com/iskocya-2015te-elektriginin-yarisindan-fazlasini-yenilenebilir-enerjiden-elde-etti/
https://yesilgazete.org/blog/2016/04/29/belcika-radyasyon-yayilimi-endisesiyle-iyot-tabletlerini-ulke-genelinde-dagitacak/
http://www.bbc.com/turkce/spor/2016/04/160411_cin_futbol_superguc
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2505
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Uluslararası çevre örgütü Greenpeace’in açıkladığı anket sonuçlarına
göre, katılımcıların yarısından fazlası, küresel çevre sorunlarının yerel
etkileri üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyor. Greenpeace’in
4,263 katılımcının görüşlerine yer verdiği anket sonuçlarına göre,
“ormanların katledilmesi”, “politikacıların ve şirketlerin kârı insanlar ve
gezegenlerden daha çok önemsemeleri” ve “buzulların eriyor olması”,
kötüye giden çevresel konular arasında ilk sıralarda yer aldı.
Katılımcıların yüzde 58’i “küresel çevre sorunlarının yerel etkileri”ne
vurgu yaptı. Ayrıca görüş bildirenlerin yüzde 44’ü, Greenpeace’e
çalışmalarını “devletlerin davranışlarını değiştirmek” üzerinde
yoğunlaştırması çağrısı yaparken, yüzde 43’ü örgütün “bireylerin
davranışlarını değiştirmek” üzerine odaklanması gerektiğini
belirtti. Greenpeace’in yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, “10 yıl
sonrasına gönderilmek istenen mesajlar” incelendiğinde, temiz, yeşil,
sevgi, gelecek, umut, doğa, güzel, yaşam ve umut gibi anahtar
kelimeler, en sık tekrarlanan sözcükler oldu. (Cumhuriyet)

Küresel Çevre Sorunlarının Yerel
Etkilerine Odaklanılmalı

Greenpeace Londra’da 15 Heykele
Gaz Maskesi Taktı

Greenpeace eylemcileri, hava hava kirliliğine dikkat çekmek için
Londra’da Trafalgar Meydanı’ndaki  Nelson başta olmak üzere 15
heykelin yüzüne gaz maskesi geçirdi. Britanya polisi eylemden
dolayı sekiz aktivisti tutukladı. Gaz maskesi takan heykeller arasında
parlamento binasının dışındaki eski başbakan Winston Churchill,
Buckingham Sarayı’nın önündeki Kraliçe Victoria ve Piccadilly
Circus’taki Eros da vardı. Greenpeace eylemle ilgili açıklamasında,
“Gözlemlerimiz bu heykeller canlı olsalar, birçoğunun tehlikeli bir
hava soluyor olacağını gösteriyor. Milyonlarca Londralı, küçük
çocuklar da dahil, aynı havayı soluyor” dedi. Greenpeace eylemle
önümüzdeki ay yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde göreve
gelecek isme temiz hava sahası çağrısı yaptı. (Kuzey Ormanları)

Bir Çiftçinin Başlattığı Mücadele
Doğayı Kurtardı

Maxima Acuña de Chaupe, Peru’da tekelci maden şirketine karşı
topraklarını savunan eylemlerdeki öncülüğü nedeniyle dünyanın en
prestijli ekoloji mücadelesi ödülü olarak görülen 2016 Goldman Çevre
Ödülü’ne layık görüldü. Amerikan yerlisi olan 47 yaşındaki Acuña,
sahibi olduğu, üzerinde yaşadığı ve kendine yetecek kadar yiyecek
ürettiği 24 hektarlık toprağı 2011 yılında Güney Amerika’nın en büyük
maden şirketine satmayı reddettiğinde bir gün ekoloji hareketinin simge
isimlerinden olacağını tahmin bile etmiyordu. 2011’de Peru
hükümetinin ülkenin kuzeyinde bulunan Cajamarca bölgesindeki
Conga Madeni’ni ABD’li Newmont Madencilik’e satmasının ardından
şirket, bölgedeki iki tatlı su gölünü yok ederek altlarında altın ve bakır
aramayı hedefliyordu. Fakat Acuña ve yoldaşlarının madene karşı
başlattığı direniş kitleselleşti ve 2012’de madeni durdurmak için
seferber olan halka saldıran polisin 9 eylemciyi öldürmesinin ardından
proje durduruldu, 2014’teki mahkeme kararıyla da iptal edildi..Bu
mücadele sayesinde Acuña, binlerce kişiye su sağlayan gölleri
kurtarmış ve bölgedeki doğanın zehirli atıklarla kirlenmesini engellemiş
oldu.  (Kuzey Ormanları)

Afrika'da Fil Zirvesi

Afrikalı liderler, kıtadaki fillerin soyunun tükenmesini engellemek
amacıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Fillerle ilgili krize çözüm
bulmak amacıyla kurulan “Devler Kulübü”nün zirvesi Kenya'da
liderler ile iş ve bilim insanlarının da katılımıyla gerçekleştirilecek.
Zirvenin ardından Kenya'da 6700 filden ele geçirilen 105 tonluk fildişi
ve yaklaşık 1.35 tonluk gergedan boynuzu  ateşe
verilecek. Yakılacak fildişlerinin değeri 100 milyon dolardan fazla,
gergedan boynuzlarının değerinin ise yaklaşık 80 milyon dolar
olduğu dile getiriliyor. Kenya Vahşi Yaşam Servisi Genel Müdürü
Kitili Mbathi, "Özünde fildişinin bir değeri olduğuna inanmıyoruz. Bu
nedenden ötürü tüm stokları yakacağız ve dünyaya, fildişinin sadece
fillerin üzerinde değeri olduğunu göstereceğiz" ifadelerini sarf
etti. Afrika'daki fil nüfusunun geçen yüzyılda %90 oranında
düştüğünü kaydeden uzmanlar, önümüzdeki yıllarda fillerin soyunun
tükenebileceği uyarısında bulunuyor. Afrika kıtası yaklaşık 450 bin
ila 500 bin arasında file ev sahipliği yapıyor ancak her yıl 30 binden
fazla fil, yasa dışı fildişi ticareti için kaçak avcılar tarafından
öldürülüyor. (BBC Türkçe)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/19/al-sana-eylem-greenpeace-londrada-15-heykele-gaz-maskesi-takti/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/04/23/bir-ciftcinin-baslattigi-mucadele-dogayi-kurtardi/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160429_afrika_fil
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/517544/Greenpeace__Kuresel_cevre_sorunlarinin_yerel_etkilerine_odaklanilmali.html


     Dünyadan Haberler

Londra'nın Viktoryan endüstri miraslarından biri olan gaz deposu,
serbest yeşil alan ve yürüyüş yolunun bulunduğu dairesel bir
parka dönüştürüldü. Bell Philips Architects projesi Gasholder
Park, tarihi gaz deposu iskeletinin içine yerleştirilen dairesel bir
yeşil alan. Kings Cross bölgesinin geliştirilmesinin parçası olarak
yapılan yeniden kullanım projesi, "eskiyle yeninin güzel bir
karşıtlığı" olarak ifade ediliyor. 1850'de inşa edilen ve 2. Derece
Viktorya (Grade 2 Victorian) listesinde olan 8 No'lu Gaz Deposu,
2000 senesinde kullanıma kapandı. Yapının çerçevesi olan 25
metre yüksekliğindeki strüktür, Pancras Meydanı'ndaki orjinal
yerinden kaldırıldı; King Cross'a taşınarak Shepley Engineers
tarafından yeniden monte edildi ve döşendi.(Arkitera)

Gaz Deposu Havzasının Parka
Dönüşümü

Neutelings Riedijk Architects, Hollanda'da Deventer
Belediyesi'nin açtığı yarışmada birinci ödülü kazandıkları
projelerini tamamladı. Tarihi kentle yeni belediye binasını
buluşturan yapı kompleksinın 20.000 metrekaresi yeni
binalardan oluşuyor, 4.000 metrekaresi ise renovasyon ve
restorasyon projesi. Tasarım, kamusal bahçeler ve
meydanlar geleneğiyle öne çıkan Deventer tarihi kent
merkezine uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş. Belediye binası
kentin en önemli iki meydanını birbirine bağlayan bir geçit
görevi görüyor. Geçit, merkezde 60 metre yükselerek
belediyenin danışma merkezini bulunduran geniş bir salon
haline geliyor. Cepheler, kent sakinlerinin büyütülmüş
parmak izlerini gösteren alüminyum baskıları barındıran farklı
ölçülerdeki meşe çerçevelerden oluşuyor. 2.264 adet parmak
izini barındıran bu çalışma, binanın kamusal değerini
güçlendirdiği düşünülerek yerel sanatçı Loes ten Anscher
ortaklığıyla geliştirilmiş. (Arkitera)

Eski Pamuk Fabrikasından
Sanat Merkezine

Hollanda'da Yarışmayla Yapılan
Belediye Binası Açıldı

Kengo Kuma and Associates, eski bir pamuk fabrikasını
alüminyum şeritli karmaşık cephe tasarımıyla bir sanat
merkezine dönüştürdü.Yeni bir perakende oluşturmak için
dönüştürülen, tamamı 10.440 metrekare büyüklüğündeki "Wuxi
Vanke Sanat Merkezi" Çin'in Wuxi kentinde konumlanıyor. Eski
yapıya eklenen alüminyum döküm panellerden oluşan kavisli
cephe, binaya dalgalı bir görünüm veriyor. Metal panellerin
gözenekli yapısı, sudan aşınmış oyuklarıyla bir kalker türü olan
Taihu taşından model alınarak hazırlanmış. Paneller arasındaki
boşluklar doğal ışığın camlı cepheden içeri süzülmesini
sağlıyor ve bu, iç mekanda yumuşak bir aydınlatma
oluşturuyor.Yapının etrafı, cepheyi yansıtan dalga şeklinde br
havuzla çevreleniyor. (Arkitera)

Paris'te Kavşakların Yayalar İçin
Dönüşümü

Bastille Meydanı (Place de la Bastille), epeydir bir trafik adası gibi: La
Colonne de Juillet Anıtı, arabalarla dolu bir alanın ortasında duruyor.
Yayalar karşıdan karşıya kolayca geçemiyor. Paris'in meydanları,
kavşak olmuş durumda. Ancak bu durum yakında değişecek. Bastille
Meydanı, yayalar ve bisikletçiler için yeniden tasarlanan yedi ana
mekandan birisi. Dönüşüm ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’yla (Place
de la République) başladı. 2013’e kadar bu meydanda da araç trafiği
yoğundu. Şimdi ise ağaçların, bankların olduğu, insanlarla dolu bir
meydan. Bu değişim çok sevildi ve Paris, kavşakları meydanlara
dönüştürmeye devam etmeye karar verdi. Meydanlardaki trafik
şeritleri, kentin ana sirkülasyon rotalarına bağlanmalarına rağmen
daraltılacak ve yayalara %50 daha fazla alan açılacak. Bastille
Meydanı, yaya yollarıyla yeniden ilişki kuracak ve insanların
oturabileceği yeni yeşil alanlar açılacak. Madeleine Meydanı’nda da
(Place de la Madeleine), ağaçlar daha fazla yaya alanı için iz
oluşturacak ve meydana haftalık pazar eklenecek. Bir miktar yeşil
alana sahip ancak sekiz trafik şeridiyle çevrelenmiş olan Place de la
Nation'un tasarımı için Cisco ve Placemeter şirketleriyle, kamusal
alanın kullanım biçimini ölçmek üzere anlaşıldı. Birkaç geçici kamera,
gün içinde meydandan kaç insan ve bisiklet geçtiğini sayacak,
araçların özellikle hangi noktalara park ettiğini tespit edecek. (Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/26818/eski-pamuk-fabrikasindan-sanat-merkezine
http://www.arkitera.com/haber/26828/deventer-belediye-binasi
http://www.arkitera.com/haber/26846/pariste-kavsaklarin-yayalar-icin-donusumu
http://www.arkitera.com/haber/26832/gaz-deposu-havzasinin-parka-donusumu


     Dünyadan Haberler

Eski Evlerden Toplanan
Malzemelerle Yapılan Etkileyici
Merdivenler

Avustralyalı March Studio, Canberra’da bulunan Nishi Binası‘ndan
esinlenerek tasarladıkları iç mekan merdivenlerini tamamladı. Nishi
Binası, Avustralya’nın kendi kendine yetebilen en radikal yapısı olarak
anılıyor. March Stüdyo’nun bu yapıdan esinlenerek yaptığı merdivenler
de Nishi Binası’nın mirasını devam ettirmiş. Merdivenler ve hacim
içinde yüzen tüm malzemeler eski evlerden atılan çöplerden ve şantiye
alanlarından toplanmış. Etrafta atıl durumda olan malzemeleri toplayan
ekip hacmin içinde ışık ve gölge oyunlarının bolca olduğu bu etkileyici
merdivenleri inşa etti. (Kot Sıfır)

4 Yıl Boyunca Çöplerini Biriktiren
Fotoğrafçıdan Vurucu Bir Çalışma

Fransız fotoğraf sanatçısı Antoine Repessé 2011 yılında geri
dönüştürülebilir çöplerini atmayıp evinde biriktirmeye başladı. 4 yıllık sürecin
sonunda 70 metreküp civarında atıkla beraberdi. #365Unpacked isimli
fotoğraf serisini başlatmak için doğru zaman gelmişti. Kendi atıkları yetmedi.
200 insandan çöpler toplamaya devam etti sanatçı Antoine Repessé. 1600
süt kutusu, 4800 tuvalet rulosu, 800 kg gazete ve daha fazlası sanatçının
artık deklanşöre basması için yeterli miktardaydı. Çöpleri türüne göre
kategorize edip sahnelerini kurdu ve onların da orta yerine modellerini
yerleştirerek karelerini toplamaya başladı. Tüketen bir toplum olmaya
devam ettikçe hiç durmaksızın üretebileceğimiz tek şeyin atık olduğunu
gösteren vurucu karelerde endişe, suçluluk, mutsuzluk hakim. Bu karelerle
hedeflediğini “Her zaman ne kadar çok çöp çıkardığımız hakkında bir şeyler
duyuyor, okuyoruz. Ama bir fotoğrafın yaratacağı etkinin binlerce sözcüğün
yaratacağından daha güçlü olacağını düşündüm.” diyerek özetliyor Antoine
Repessé. (nolm.us)

Bu Köyde Sanal Dünyanın Sosyal
Ağları Gerçek Hayata Konuk Oluyor

Milano sokaklarında rögarlara inşa ettiği odalarla tanıdığımız sokak
sanatçısı Biancoshock bu defa İtalya’da bulunan 400 kişilik bir köye el
atmış. Campobasso bölgesinde bulunan Civitacampomarano adlı
köyde, sanatçının yeni çalışması kapsamında ünlü sosyal ağlar birer
kent mobilyasına dönüştürülmüş. Twitter, iki kişinin oturup sohbet ettiği
bir bank; WhatsApp sokaktaki ankesörlü telefon, Gmail ise köydeki
posta kutularından biri olmuş. WEB 0.0 – Internet In Real Life (WEB 0.0
– Gerçek Hayatta İnternet) adını taşıyan proje sonucu köyde oluşan
atmosfer görülmeye değer. (nolm.us)

Çıplaklığa Getirilen Sansürü
Kentsel Bir Müdahaleyle Protesto
Ediyor: Külot Giyen Taşlar

Brezilyalı sokak sanatçısı Andre Levy, namıdiğer Zhion, bu aralar
Franfurt sokaklarına yaptığı ilginç mudahaleyle adından söz ettiriyor.
Müdahalenin kendisi başlıbaşına oldukça tuhaf ve komik: Andre Levy
kentin sokaklarında bulduğu taşlara birer külot çiziyor. Daha sonra, külot
giydirdiği bu taşları, tekrar onları bulduğu yere bırakıyor. Projenin ismi,
yani “Original Sin” (İlk Günah), Andre Levy’nin bize ne söylediğine dair
güzel bir ipucu veriyor. Levy diyor ki: “Bu kent müdahaleleri, renkleriyle
insanların dikkatini çekiyor ve çıplaklığı otomatik olarak şehvet ve
utançla özdeşleştirmenin ne kadar aptalca olduğunu gösteriyor. Bence
insan vücudunu cinselleştirmenin tohumları çıplaklıkta değil, çıplaklığı
saklama dürtüsünde. ‘İlk Günah’ projesi bu yüzden ortaya çıktı.”  Andre
Levy aynı zamanda şu soruyu yöneltiyor: “Şimdi bu objelerin hangisi
çıplak? Boyanmış olanlar mı yoksa onların etrafındakiler mi? Cevap, ve
dolayısıyla günah da, bakanın gözlerinde saklı. Bu bağlamda geçip
gidenler çıplaklık yüzünden şaşırmayacaklar, aksine, beklenmedik
şekilde burada çıplaklık olmayışına şaşıracaklar.” (nolm.us)

http://kot0.com/eski-evlerden-toplanan-malzemelerle-yapilan-etkileyici-merdivenler/
http://www.nolm.us/ciplakliga-getirilen-sansuru-harikulade-bir-kentsel-mudahaleyle-protesto-ediyor-kulot-giyen-taslar/
http://www.nolm.us/koyde-sanal-dunyanin-sosyal-aglari-gercek-hayata-konuk-oluyor/
http://www.nolm.us/4-yil-boyunca-coplerini-biriktiren-fotografcidan-vurucu-bir-calisma/


     Dünyadan Haberler

Yorum: Kadın Dostu Kent Tasarımı Neden Önemlidir? 
Kate Abbey-Lambertz, The Huffington Post

Kent Alanlarında Kadınları Engelleyen Görünmez Bariyerler

Kentlerde kadın dostu çözümlere duyulan ihtiyaç, bu çözümlerin kentsel
planlama aşamalarında dikkate alınmamış olduğu gerçeği göz önüne
alındığı noktada daha fazla görünür hale geliyor. Yapılaşmış alanlar olarak
adlandırılan yerler dahilinde, kamusal alan, konut ve ulaşım tasarımı ve
planlamasının erişilebilir nitelikte olmaması, kadınlar için dışlayıcı ve
güvensiz bir ortam teşkil edebiliyor.

Amerikan Planlamacılık Derneği ve Cornell Üniversitesi’nin Kadın Plancılar
Forumu’nun araştırmasına göre, kadınların kentleri kullanma biçimi pek
çok bakımdan erkeklerinkinden farklı. Kadınların yoksulluk oranı daha
yüksek, aynı zamanda konut ihtiyaçları daha farklı. Rapordan alıntıyla,
kadınlar günümüzde halen “ev işlerinin ve çocuk bakımının büyük
bölümünden sorumlu tutuluyor” ve “çalışma ve aile içi sorumluluklarının
bileşimiyle alakalı olarak (kent içinde) seyahat etme biçimleri de farklılık
gösteriyor.”

600’ün üzerinde plancıyla 2014 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına
göre, kentlerin planları, ezici bir oranla, kadınların ihtiyaçlarına cevap veren bir
nitelik taşımıyor. Kağıt üzerindeki planlara kadınların durumu yansımıyor ve
yereldeki müteahhitler de kadınların sorunlarına karşı kayıtsızlık içinde.
Kadınların karşı karşıya kaldığı zorluklardan bazıları, örneğin pusetle birlikte
bakımsız kaldırımlarda yürümek veya merdiven inmek zorunda kalmak, alt
değiştirme ünitesi veya çöp kovaları bulunmayan tuvaletleri kullanmak
zorunda kalmak gibi sorunlar, ilk anda basit sorunlarmış gibi görünebilir.
Ancak, otobüs duraklarının yetersiz aydınlatılması ve ıssız olması gibi
kadınları güvensiz hissettiren bazı sorunlar kadınların tercihlerini ve
yaşamlarını etkiliyor.

Yerel Yönetimler Kadınları Kamusal Alana Çekmek için Neler Yapabilir?
Yine de, yukarıda sayılan zorluklara dair genel farkındalık giderek artıyor.
Örneğin, bu konuda dönüştürücü nitelikteki değişimlerden bazıları
Viyana’da uygulanıyor. Viyana kent yönetimi, parkları, sokakları ve konut
alanlarını uzunca bir süredir kadınların ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlıyor.
Cornell Üniversitesi Şehir Plancılığı Bölümü’nden Mildred Warner, şöyle
diyor: “Birleşik Devletlerde toplumsal cinsiyete duyarlı planlamaya dair
elimizde iyi örnekler bulunmuyor. Sorun biraz da bundan kaynaklı. İzlenen
politikalar toplumsal cinsiyeti görmüyor.”

Değişimi teşvik edebilecek en önemli alanlardan biri toplu taşıma. ABD
kentlerinden bazıları toplu taşımada cinsel taciz konusunun ciddiyetinin
farkına vararak kamusal kampanyalar ve tacize uğrayanlar için şikayet
prosedürünün kolaylaştırılması gibi yöntemler kullanarak bununla
mücadele etme yoluna gidiyor.

Ancak bu konuda daha fazla şey yapılabilir. Örneğin, Toronto’da bir kuruluş
“güvenlik denetimleri” adlı bir program geliştirdi. Dünyanın birçok kentinde
benzerleri uygulanan bu araç, kadınların güvensiz hissettikleri bölgeleri
yetkililere bildirmelerine olanak sağlıyor.

Kadınların ihtiyaçlarının gözetilmesi, erkeklere veya diğer toplumsal
gruplara zarar veren bir şey de değil. Aksine, kentler bu sayede tüm
yurttaşların ihtiyaçlarına cevap vermiş oluyor. Ulaşımın planlanması
konusunda kadınlar belirleyici hedef kitle kabul edilmeli, çünkü kadınlar
için güvenliyse ve kadınlar binebiliyorsa, mutlaka daha fazla insan
binebiliyor olacaktır.

Kentin Politikasını Kim Belirliyor?

Constructive Feminism: Women’s Spaces and Women’s Rights in
the American City (Yapıcı Feminizm: Amerika Kentlerinde Kadın
Mekanları ve Kadın Hakları) adlı kitabın yazarı Daphne Spain’e göre,
kadınlar kentlerin geleceğini belirleyen etkin kurum ve kuruluşların
başında veya onlara etki edebilecek konumda değil. Yine de kadınlar,
kendilerini ve ailelerini etkileyecek, kiracı hakları ve çevrenin korunması
gibi konulara dikkat çeken taban örgütlenmelerinin içinde sıklıkla yer
alıyor. Ancak Spain’in aktardığına göre, kadınların buralarda da liderlik
konumunu elde etmeleri kolay olmuyor.

Nüfusu 30 bini aşan ABD kentlerinin beşte birinden azı kadın belediye
başkanına sahip. Büyük kentlerde kadınlar kent konseyi üyelerinin
yüzde otuzunu oluşturuyor ki bu oran 2010’da yüzde 33’tü. Kadınlar,
planlama, mimarlık ve emlak geliştirme gibi alanlarda özellikle üs
mevkilerde çok az temsil bulabiliyor.

Kadınlar İpleri Ele Aldığında Neler Oluyor?

Amerikan Planlamacılık Derneği’nin araştırmasının bulgularına göre,
erkeklerle kıyaslandığında planlama toplantılarında kadınlar daha az
söz alabiliyor ve planlama süreçlerine de daha az katılabiliyor. Ancak
süreçlere dahil olduklarında ve lider konumundaki kadınlarla güçbirliği
yaptıklarında, kadınlar yerel yönetimleri çok güçlü biçimlerde ileri
taşıyabiliyor.

Örneklerden biri şöyle: Stop Street Harassment (Sokak Taciziyle
Mücadele) girişimi kurucusu Holly Kearl, birkaç yıl önce Washington
Metropoliten Bölgesi Ulaşım Şefliğine mesajlarını ulaştırmada
yaşadıkları zorlukları aktarırken şöyle konuşuyor: “bir kişiye göre taciz
olan bir hareket diğer kişiye göre flört etme biçimi ve bizim sistemimiz
bünyesinde bu mesele edilebilecek bir şey değil, şeklinde cevaplar
alıyorduk.”

Buna rağmen, Kearl’ün bahsettiği dönemde konsey üyesi olan,
bugünkü Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Kearl’ün başını
çektiği taciz karşıtı örgütün kent konseyi toplantısında konuşmasını
sağlamıştı. Söz konusu girişim bugün ulaşım şefliğiyle birlikte çalışıyor
ve şefliğe taciz karşıtı kampanyaları yürütme ve toplu taşıma
kullanıcılarıyla yapılan anketler konusunda destek oluyor. (Kadıköy
Akademi)

Kentlerin kadınlar için daha az tehlikeli ve daha yaşanabilir kılınması, kentlerin aynı zamanda
diğer herkes için daha yaşanabilir hale gelmesi demek.

http://www.kadikoyakademi.org/kadin-dostu-kent-tasarimi-neden-onemlidir/


Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Madrid Belediyesi’nden “Decide Madrid”

Participedia Uluslararası Katılım Portalı’nda yer alan vaka incelemesine göre,
“Decide Madrid” 2014-2015 döneminde uygulanmaya başlandı. Programın bir
ayağı, katılımcı bütçeleme üzerine. Örneklem bölgeyle sınırlı değil, dünyanın her
yerinden katılım sağlanabiliyor. Ancak oylama aşamasında yalnızca Madridli
yurttaşlar oy kullanabiliyor. Sistem çevrimiçi, erişimi kolay ve açık bir biçimde
tasarlanmış ve programa 60 milyon Avro bütçe ayrılmış durumda. Web portalı
içeriğinde ayrıca dünyadan katılımcı demokrasi örneklerine ve katılımcı bütçeleme
kavramının tanıtımına yer veriliyor.

Nasıl Çalışıyor?

Decide Madrid, Madrid sakinlerine fikir üretme ve bu fikirleri, azami sayıda kişiye
çevrimiçi bir platformda yayınlayarak ulaştırma ve destek toplama yetkisi vermek
amacıyla hazırlanmış bir program. Yurttaşlar, fikirlerini burada yayınlayarak, üç aylık
bir süre boyunca fikirleri için destek toplayabiliyor. Sonrasında, Madridli yurttaşlar 45
günlük bir süre içinde en önemli konular arasında oylama yapıyor. En fazla oyu alan
fikirler seçiliyor ve Madrid Belediyesi’nin Genel Bütçe taslağına dahil ediliyor.
Herhangi bir önerinin yüzde 2 (53.000 civarında) oy olması halinde, öneri kent
konseyinden bir grup tarafından, yurttaşların genelinin teklifler arasında yapacağı
oylamaya açılmak üzere gündeme alınıyor. Bundan sonra yeterli desteği almak için
öneriye 12 aylık bir süre tanınıyor.

Decide Madrid’in Etkileri

Decide Madrid yeni bir sistem olduğundan, sonuçlarına
dair az sayıda bilgi bulunuyor. Ancak Madrid’de katılımcı
bütçelemenin, kent çapında siyasi katılım düzeyini
etkilediğine dair ciddi işaretler olduğu belirtiliyor. Madrid Kent
Konseyi seçimlerinde, katılım oranı yüzde 1.63 oranında
arttı. Ayrıca Madrid’de kişi başına düşen GSYİH oranı yüzde
36.1 oranında ölçülmüş durumda ki bu oranın ülke
genelinden fazla olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla, vaka
örneğinde belirtildiğine göre, Madrid örneğinde görüldüğü
gibi, katılımcı bütçeleme sürecinin yerel ekonomiler
üzerinde bir etkisi olduğu söylenebilir. Sistemin Madrid
bütçesi üzerindeki etkisi düşünüldüğünde etki alanının
geniş olduğu aktarılıyor. Oylama süreci sonrasında, en çok
oyu alan teklifler doğrudan Madrid kent bütçesi kapsamına
sokuluyor. Dolayısıyla Madrid örneğine bakıldığında,
katılımcı bütçeleme sürecinin yerel politikalar üzerinde
belirleyici olduğu söylenebilir. Madrid örneği, İspanya’nın
diğer kentlerine model olabileceği gibi, katılım rakamlarını
da zaman içinde yükseltebilir.

Madrid’in Açık Hükümet Portalı Nasıl Çalışıyor?

Yeni bir uygulama olan Açık Hükümet Portalı, üç ayakla
tanımlanıyor: Katılım, Şeffaflık ve Açık Veri. Katılım ayağında
yurttaşlar, yurttaş önerileri, tartışma alanları, katılımcı
bütçeleme projeleri, eşgüdümlü yasama gibi seçenekler
yoluyla nasıl bir kent istediklerine karar verebiliyor. Şeffaflık
ayağında, Madrid’in nasıl yönetildiğine dair bilgiler günlük
akışlar halinde yayınlanıyor ve yurttaşlar bilgi edinme
taleplerini de iletebiliyor. Üçüncü ayak olan Açık Veri
ayağındaysa, kent konseyi veritabanları yayınlanıyor. Bu
sayede, bilgiler doğrudan, herhangi bir izin alınmasına
gerek kalmadan kullanılabiliyor. Ayrıca buradan, daha fazla
verinin kamusal kullanıma açılması da talep edilebiliyor.
(Kadıköy Akademi)

Madrid Belediyesi’nin yeni uygulamaya koyduğu çevrimiçi katılım ve şeffaf yerel yönetim portalı “Decide
Madrid” sayesinde, Madrid sakinleri, ilgili oldukları konuları tartışarak, yaşamlarını iyileştirmek için fikirler
önerebiliyor ve hangilerinin uygulanması gerektiğine karar veriyor. Decide Madrid, Madrid’in daha geniş
kapsamlı Açık Hükümet Portalı’nın katılım ayağını oluşturuyor.

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-madrid-belediyesinden-decide-madrid/


Yaşlı Dostu Kentlerden...

Kentlerin Tasarımı Yaşlanma Olgusuna Nasıl Ayak Uydurabilir?

Nüfusun yaşlanması tamamen kötü bir şey değil; aynı zamanda
sağlık hizmetlerinin geliştiğine ve yaşam beklentisinin arttığına
delalet. Ancak, yaşlandığımızda, konut, ulaşım ve sosyal
ihtiyaçlarımız da değişiyor. Politika belirleyiciler şehir plancıları ve
mimarlar da, bu konuda hazırlıklı davranarak, yaşlanan nüfusun
tatminkar yaşamlar sürmelerini olağan kılabilir.

Mühendislik hizmetleri sağlayan küresel bir firma olan Arup, söz
konusu demografik değişime yetkili mercilerin nasıl cevap verdiğini
inceleyen bir rapor yayınladı. Firmanın “Shaping Ageing Cities”
(Yaşlanan Kentleri Biçimlendirmek) adlı raporunun proje ekibinin
lideri Stefano Recalcati, yaşlılarını yaşam kalitelerinin korunması için
kent yönetimlerinin adapte olması gerektiğini açıklıyor ve şöyle
konuşuyor: “Yaşlanma eğiliminin farkında olmak önemli. Dünya
kentlerine bu konuda çok önemli görevler düşüyor. Kentler, yaşlıların
toplumda aktif bir rol oynamaya devam etmesini ve dışlanmamasını
sağlamak için değişmek durumunda kalacak. Dışlanma, sağlık
üzerinde de olumsuz etkileri olan bir şey ve dolayısıyla bunun
önlenmesi çok önemli.”

Recalcati sözlerine şöyle devam ediyor: “Küçük yenilikler değişim
yaratabilir. Yaşlılar, araba kullanmama eğiliminde oluyor ve toplu
taşımayı ve yürümeyi tercih ediyor. 65 yaş üzerindeki ortalama
bireyin yürüme hızı saatte üç kilometre. 80 yaşa gelindiğinde bu hız 2
kilometreye düşüyor. Çalışma çağındaki bireylerin ortalama hızı ise
saatte 4.8 kilometre. Toplu taşıma durakları, dükkanlar, banklar,
gölgelik ağaçlı alanlar, umumi tuvaletler gibi üniteler arasındaki
mesafenin azaltılması ve karşıdan karşıya geçmek için yayalara
tanınan sürenin uzatılması yaşlıların dışarıya çıkma oranını
yükseltecektir.”

İngiltere’de hükümet, yaşlanma ve obezlik gibi sağlık sorunlarına
odaklanmak üzere tasarlanmış 10 yeni yerleşim alanının inşa
edileceğini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Daha aktif yaşam
biçimlerini teşvik etmenin yanı sıra, ilgili tasarımlar aynı zamanda
kaldırımların daha geniş ve düşme riskini daha az taşır nitelikte
olmasını, hareketli LCD tabelaları, demans hastası bireylerin
hareket edebilmesine daha uygun sokakları ve yaşla ilgili diğer
koşulları da içeriyor olacak. Londra merkezli “Living Streets”
(Yaşayan Sokaklar) adlı sivil toplum kuruluşu da, yaşlılarla sokak
mülakatları gerçekleştirerek, kent alanında ne tür iyileştirmelere
ihtiyaç duyulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Kuruluş aynı zamanda,
olumlu yasal ve altyapısal değişiklikler üzerinde etki gücü yaratmak
adına, stratejik düzeyde kampanyalar da yürütüyor. Kuruluşun
yürüttüğü “Time to Cross” (Karşıdan Karşıya Geçme Zamanı) adlı
proje, yayaların geçiş sürelerinin uzatılması gerektiğine dikkat çeken
bir projeydi ve Transport for London (TfL, Londra kentine ulaşım
hizmeti veren kurum) da bu proje sayesinde karşıdan karşıya
geçme süreleri konusunda değişikliğe gitti.

Kentlerin geçirdiği demografik değişim, beraberinde yaşlı dostu tasarım ihtiyacını da getiriyor. Yaşlılara
özel ikamet birimlerinden sürücüsüz araçlara, kentsel konutlandırma ve ulaşımın geleceğinin yalnızca
yaşlılara odaklanma ihtimali baş göstermiş durumda…-  Alice Grahame, The Guardian

Erişilebilirlik konusunu ele alan kentler, yaşlı dostu kent olma yarışında
üst sıralara tırmanabiliyor. Son yıllarda, kentlerin hem engelli hem de yaşlı
kent sakinleri ve ziyaretçileri için erişilebilir kılınması konusunda birtakım
çabalar da ortaya kondu. Berlin, 2020 yılına dek yüzde 100 erişilebilir bir
kent olmayı hedefliyor. Kent yönetimi, kaldırımların genişletilmesi, yol
geçişlerinde dokunmatik rehberlerin konması ve tramvay ve otobüslere
daha kolay erişim gibi önlemler almak üzere işe koyuldu. Milano kentiyse
bu yıl yüksek standartlı bina tasarımı ve toplu taşımaya erişim kolaylığı gibi
nitelikleri sayesinde Avrupa Komisyonu’nun verdiği “Access City Award”
(Kentsel Erişim Ödülü) almaya hak kazandı.

Peki şehir plancıları, mevcuttaki emekli evlerinden ne tür dersler
çıkarabilir? Bu tür evler, ABD’de popüler ve dünyanın diğer yerlerine de
yayılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ayrı ve muhafazalı 55+ yaş siteleri
kurgulanıyor. Kopenhag Güzel Sanatlar Akademisi’nden mimar Deane
Simpson, Londra’daki Mimari Müzesi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikte
yaptığı konuşmada, yaşlanan nüfus için kentsel planlamadan bahsetti.
Simpson, “Young-Old: Urban Utopias of an Ageing Society” adlı kitabında,
55-75 yaş aralığında, harcayacak parası ve sıhhati yerinde olan kişilerin
alışkanlıklarına odaklanıyor. Simpson, bu tür bir yaşam biçiminin insanları
toplumun kalan kısmından kopardığını söylüyor. Simpson’a göre, bu
noktada yaşlanma bir tür ayrımcılık aracına dönüşmüş oluyor. Ancak bu
tür sitelerin de, aktif ve deneyim dolu bir yaşam tarzına olan özlemi
yansıttığını da kabul ediyor.

ABD’ye özgü emeklilere özel yaşam alanları dünyanın pek çok yerine ihraç
edilmeye devam ediyor. Çin’de 2050 yılına dek nüfusun 4’te biri 65 yaşın
üzerinde olacak. Yaşlılar geleneksel olarak aile içinde bakılmış olsa da
demografik değişimler aile yapısını da değiştiriyor. Artan yaşam
beklentisiyle tek çocuk politikasının birleşimi, evli bir çiftin dört ebeveyn ve
sekiz kadar büyükanne ve büyükbabaya bakmakla yükümlü olması
anlamına gelecek.

Destekli yaşam düzenlerinde de artış gözleniyor. Şangay ve Harbin
kentlerinde ABD orijinli Merrill Gardens, buna bir örnek. Lead 8, bu
bölgede çalışan mimarlık ve tasarım stüdyosu. Kurucularından Simon
Blore, yüzde 80 ila 100 oranında yaşlı gruplarına odaklı yeni projeler
üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Blore, “Amacımız tipik Çin köylerinin
skalasını koruyarak kısa yürüme mesafelerinde tüm ihtiyaçlara erişimi
sağlamak (Çin’deki yaşlı nüfus genellikle araba hatta bisiklet bile
kullanmıyor). Sistemde ayrıca “yerel” sağlık klinikleri, temel hizmetler, açık
alanlar ve boş vakit geçirmek için alanlar da mevcut ve bu planlama da
daha dar ölçekteki yani konut ölçeğindeki destekli yaşam düzenlerinden
farklı değil.”

Ancak Blore,  ABD tipi yaşlılar için yaşam alanlarının yaygınlaşması
konusunda temkinli: “Bana kalırsa pek çok insan bildiğimiz toplumun bir
parçası olarak kalmak istiyor. Dolayısıyla bu dengeyi tutturmayı başarmak
da muhtemelen evrensel olarak karşılaşılacak zorluklardan biri. Yani hem
yüksek düzeyde bakım hizmetinin hem de bir topluluk hissiyatının, aynı
zamanda toplumun geneliyle korunan bir ilişkinin içerildiği bir modeli
başarmak önemli.”

http://www.kadikoyakademi.org/yasli-dostu-kentlerden-kentlerin-tasarimi-yaslanma-olgusuna-nasil-ayak-uydurabilir/
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İsveç Göteborg’da yaşlılar için daireler tasarlayan ve karar verme süreçlerine burada yaşaması muhtemel yaşlıları ve bakım hizmeti uzmanlarını
da dahil eden White Arkitekter’den Susanne Clase’e göre geleneksel tasarımı yeniden düşünmek çok önemli. Tasarladıkları dairelerin kişisel
bakım görevlerinde bireylere yardımcı olacak olan bakım uzmanları tarafından yapılacak düzenli ziyaretlere uygun olarak tasarlandığını belirten
Clase, şöyle konuşuyor: “Tasarımımızda, kamusal ve özel alanlar tersine çevrilmiş durumda. Yatak odası ve banyo dairenin giriş kısmında yer
alıyor ve bu sayede bakım uzmanı buralara çabuk erişim sağlıyor. Oturma odası ve mutfak ise arka tarafta ve daire kullanıcısının özel alanı olarak
tanımlanıyor.” Clase, yaşlanma olgusu düşünülerek yapılan tasarımların herkes için iyi sonuçları olacağı görüşünde.

Avrupa gelecek için hazırlanırken söz konusu gelecek Japonya’nın şimdiki zamanına tekabül ediyor. Ülke, 60 yaş üzerinde yüzde 33’lük, 65 yaş
üzerinde yüzde 25’lik ve 75 yaş üzerinde yüzde 12.5’lik bir oranla dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip. Sakinlerinin yüzde 26’sı 65 yaşın üzerinde olan
Toyama kenti, “kompakt kent” prensibini benimsiyor. Kompakt kent anlayışı, yüksek yoğunluğu, toplu taşımayı, yürüme ve bisikletli ulaşımı
iyileştirmeyi hedefleyen bir perspektif. Buradaki amaç, hareketlilik imkanları kısıtlı olan kentlilerin dışlanmasına neden olan çarpık kentleşme
eğilimini engellemek. Mevcutta yapılaşmaya açılabilecek geniş düzlük alanların olmasına rağmen, benimsenen politika çepere doğru
genişlemenin engellenmesi. Tramvay kenti dolaşırken, yapılan yatırımlar da tramvay hattı ve kent içi alan üzerine odaklanırken, kent içi alanlarda
insanların bir araya gelebileceği kamusal alanlar da muhafaza ediliyor. İnsanlar, hizmet alanlarına ve toplu taşımaya çok yakın, kısıtlı meskun
alanlar dahilinde yaşıyor ve bu sayede araba kullanmak zorunda kalmıyor. Japonya’daki proje yetkililerinden biri, yaşlanmanın bir sorun olarak ele
alınmamasının çok önemli olduğunu belirtiyor.

Toplu taşımanın geliştirilmesi önemli bir ayakken, bazı yurttaşların erişimi yine de mümkün olmayabiliyor. Uluslararası Uzun Yaşam Merkezi
tarafından İngiltere üzerine yayınlanan bir raporda, 65 yaş üzerine bedava ulaşım uygulamasının mevcudiyetine rağmen İngiltere’de bu hizmeti
kullanmayanların oranının yüzde 30 olduğu tespit ediliyor. Böyle durumlarda da, sürücüsüz arabalar, evden çıkamayan yaşlıları “özgürleştiren” bir
çözüm olarak sunuluyor. Google, ürettiği bu tür araçları yaşlılar için de öneren firmalardan biri. Japonya’nın kuzeyinde yer alan Suzu kentinde,
yaşlıların hareketliliğini sürdürmek amacıyla sürücüsüz araçların kullanımı halen deneniyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşlı dostu kent kabul edilen ilk İngiltere kenti olan Manchester’da, Manchester Institute for Collaborative Research
on Ageing (Micra, Manchester Eşgüdümlü Yaşlılık Araştırmaları Enstitüsü), yaşlı dostu bir kenti oluşturan unsurların araştırılmasına yönelik olarak
yaşlılara eğitim veriyor. Yapılan araştırmalarda, pek çok insan için ileri teknoloji aletler, gerçek insanlarla temasın yerini tutmuyor. Bu temas
biçimleri arasında örneğin, toplu taşıma kullanamayan yurttaşların evlerine yapılan ziyaretler var.  Manchester Üniversitesi’nden Christopher
Phillipson, Manchester’ın yaşlı dostu olmasının altında yatan en büyük etkenin kent yönetiminin bu alanda gösterdiği politik irade olduğunu ve kent
yönetiminin özellikle mahalli grupları desteklediğini ve yerel liderlerle birlikte konuyla ilgili çalıştığını belirtiyor ve şöyle diyor: “En önemlisi, yalnızca
yaşlılarla değil, konuyla ilgili olabilecek her kesimle eşgüdümlü çalışılması.” (Kadıköy Akademi)
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Oyun için Asla Geç Değil: Dünyanın Her Yerinden Yaşlılar için Oyun Alanları

La Marque, ABD
84 yaşındaki Zady Jones, Barbide Park’ta yer alan yaşlılar için oyun
alanında ipten bir köprünün üzerinde yürüyor. Fotoğraf: Stuart Villanueva/AP
Photo/The Galveston County Daily News

Pekin’deki Di Tan Park’ta kıdemli yurttaşlardan sabah egzersizi

Dünyanın her yerinden kentlerde artık yaş alan nesillerin de sağlıklı yaşam ihtiyaçları doğrultusunda açık
hava idman sahaları tasarlanıyor. Parklardaki oyun alanları artık tüm nesillere hitap edecek şekilde
düzenleniyor.

Lumphini Park, Bangkok, Tayland
Fotoğraf: Brent Lewin/Bloomberg, Getty Images

Norrebro’daki Superkilen Parkı, Kopenhag, Danimarka Fotoğraf:
Daryl Mulvihill/Alamy

Manchester, Birleşik Krallık
Dam Head Estate, ‘Yaşlılar için Oyun Alanı’, Blackley’de
2008’de açıldı. Birleşik Krallık’taki ilk kıdemli yurtaş oyun
alanı olarak açılan bu yer, “Oyun için asla yaşlı değilsiniz”
sloganını kullanıyor. Fotoğraf: Mark Campbell/Rex Features

Londra, Birleşik Krallık
2010 yılında Hyde Park’ta açılan, Londra’nın ilk özel amaçlı
yaşlı oyun alanında bir adam Fotoğraf: Oli Scarff/Getty
Images

http://www.kadikoyakademi.org/oyun-icin-asla-gec-degil-dunyanin-her-yerinden-yaslilar-icin-oyun-alanlari/
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Kurbağalıdere Ne Alemde? Kadıköy Belediyesi’nden Kamu
İhalesine İtiraz!
Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’deki son kamu arazilerinden biri
olan Merdivenköy mahallesindeki 894 metrekare arsanın açık
ihale usulü ile satılmasına itiraz etti. Mülkiyeti Milli Emlak Daire
Başkanlığı’na ait arsayı Kadıköy belediyesi “Belediye Hizmet
ve Sağlık Tesis Alanı” olarak kullanmak üzere iki kez bedelli
veya bedelsiz olarak istemişti. Kadıköy Belediye’sinin talebine
olumsuz yanıt veren Milli Emlak Daire Başkanlığı arsayı açık
ihale ile satışa çıkardı. Kamu ihtiyacına rağmen arsanın açık
ihale usulü ile satılmak istenmesine Kadıköy Belediyesi
tarafından itiraz edildi. Belediye tarafından yapılan itirazda
Kadıköy Belediyesinin söz konusu arsayı kamu hizmetinde
kullanmak için talep ettiği hatırlatılarak ilana çıkılan ihalenin
iptali istendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye
Başkanı Aykurt Nuhoğlu kamunun ihtiyacı varken kamuya ait
yerlerin satışa çıkarılması doğru değil. Biz yasal süreci
başlatarak itiraz dilekçemizi gönderdik. İhalenin iptal
edileceğini umuyoruz. Eğer ihale iptal edilmezse dava
açacağız. Halkın ihtiyacı olan arsaları babalarının malı gibi
satamazlar. O arsanın satılmasını engellemek için her türlü
hukuksal mücadeleyi vereceğiz” dedi. Belediyenin itirazı kabul
edilmezse toplam tahmini bedeli 5.811.000,00 TL olarak
belirtilen Merdivenköy mahallesi 194 Pafta, 955 Ada,95 parsel
sayılı 894 metrekare arsanın açık ihale ile satışı
yapılacak. (Yapi.com.tr)

Kadıköy'ün bitmeyen sorunu Kurbağalıdere'deki kirlilik geçtiğimiz
yaz zirveye ulaştı. Derenin siyah, köpüklü görüntüsü ve çevresine
yaydığı koku Kadıköylüler'in birçok sağlık sorunuyla
karşılaşabileceği endişesini de beraberinde getirdi. Bugüne kadar
çözümlenemeyen Kurbağalıdere'nin kirlilik sorununa, görüntülerin
büyük tepki toplaması üzerine el koyan İBB ve İSKİ, derenin
temizlenmesi için çalışmalara başladı. İlerleyen zamanlarda ise
TÜBİTAK'ın dereden çıkarılan balçığı analiz etmesi ve zehirli atık
olmadığı konusunda onay vermesi Kadıköylülerin tepkisini çekti.
Bu analiz üzerine "mikrobiyolojik canlılar dışında canlının
yaşaması mümkün değil" diyen Çevre Mühendisleri Odası'nın
verdiği görüşler zamanında yapılan ıslah çalışmasındaki
mühendislik hatası nedeniyle bugünlere gelindiği ve dereden
sürekli metan gazı çıkışı olduğu yönündeydi. Yaz ayları yaklaşırken
Kadıköylülerin yine aynı sorunlarla mı baş edeceği sorusu akılları
kurcalıyor. Sürecin takipçilerinden olan Kadıköy Kent
Dayanışması'nın Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda da
endişeler dile getiriliyor. Kurbağalıdere'nin Kadıköylülerin sağlığını
ne derece tehdit ettiğini göstermek isteyen Dayanışma, bir deney
yapıyor ve iki gün boyunca derede beklettikleri madeni paranın
havayla temas etmeyen yüzünün siyah bir tabakayla kaplandığını
fotoğraflarla gösteriyor. Deredeki kirliliğin boyutları bilimsel olarak
nasıl açıklanacak bilinmez ama Dayanışma'nın ortaya koyduğu
fotoğraflar 2016 yazında da derenin Kadıköylülerin sağlığını tehdit
edeceği konusunda endişe uyandırıyor. (Bahar Bayhan - Arkitera)

İstanbul'a 8 Yeni Metro Hattı Geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 2015 Yılı Faaliyet
Raporu'nu sunan Başkan Kadir Topbaş, 'Ustalık Dönemim' dediği
3. döneminin önemli vizyon projelerini açıkladı. Ayazağa-İstinye
Metrosu'nun proje aşamasının devam ettiğini, bu yatırımın da bu
dönem başlayıp biteceğini anlatan Topbaş, her iki yakanın
sahillerinde ciddi yoğunluğun yaşanması nedeniyleBeşiktaş-
Sarıyer ve Üsküdar-Beykoz metrolarının proje ihalelerine de 1 ay
içinde çıkılacağını açıkladı. Ataköy-İkitelli ve Bostancı- Dudullu
metro hatları inşaatlarının devam ettiğini hatırlatan Topbaş,
"Etiler'den fünikülerle Aşiyan sahiline iniyoruz. İstanbul gelecekte
bin kilometre metroya doğru gidiyor" diye konuştu. (Milliyet)

İstanbul'a Bir "Çılgın Proje" Daha!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş
ile Üsküdar arasında “Yaya Tüneli ile bir yürüyüş yolu”
oluşturacaklarını açıkladı. Üsküdar’da Marmaray metrosundan
inen yolcular, denizin altından, yürüme bandı ile karşı yakaya
geçip, Kabataş metrosuna ulaşabilecek. Topbaş, İBB
Meclisi’nin Nisan ayı oturumlarının son gününde, 2015 Yılı
Faaliyet Raporu’nun oylanması öncesi yaptığı sunumda, çok
önemli vizyon projelerini açıklayacağını söyledi. İstanbul’da
devam eden metro yatırımlarının yanı sıra önümüzdeki
günlerde ihaleye çıkacak metro hatları yatırımlarını anlatan
Topbaş, ilk bir projeyi Meclis kürsüsünden açıkladı. CHP
sıralarından “Çılgın proje olmasın” şeklindeki sataşmaya, Ak
Parti sıraları alkışla karşılık gelirken, Topbaş gülerek CHP
sıralarına, “Sıkı durun” diye seslendi. Tüm meclis salonu
heyecanla kendisinin ne söyleyeceğini bekleyen meclis
üyelerini daha fazla heyecanlandırmayan Topbaş,  şu
açıklamayı yaptı: “Üsküdar ile Kabataş arasında bir yürüme
tüneli yapacağız. Üsküdar metrosundan çıkanlar, yüzeye
çıkmadan, yürüme bandıyla Kabataş’taki metro istasyonuna
gelecek. Oradan metroyla, Kirazlı’ya gidecek. Etiler’de
finikülerle Aşiyan’a gidebilecek” dedi. (Yapi.com.tr)

http://www.milliyet.com.tr/istanbul-a-8-yeni-metro-hatti-gundem-2230553/
http://www.yapi.com.tr/haberler/kadikoy-belediyesinden-kamu-ihalesine-itiraz_144253.html
http://www.arkitera.com/haber/26799/kurbagalidere-ne-alemde_
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbula-bir-cilgin-proje-daha_144232.html
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Yıldırım: İstanbul Banliyö Treni 2017
Sonunda Açılacak
Yıldırım, yaptığı açıklamada, İstanbul Banliyö hattı da
tamamlandığında Marmaray ile küresel ve bölgesel çevre
üzerinde olumsuz etkilere neden olan hava kirletici gazların
miktarında önemli azalma olacağına işaret ederek, "Sera
gazlarının miktarında ilk 25 yıllık işletim dönemi boyunca, yıllık
ortalama 115 bin ton düzeyinde azalma olacak" dedi.  
Marmaray'ın, Kazlıçeşme ile Ayrılıkçeşme arasında seferlerinin
olduğunu anımsatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:
"İstanbul Banliyö hattı yıl sonunda hizmete açılacak. Bu hat
hizmete açıldığında Gebze ile Halkalı arasında yolcu
taşımacılığı yapacak. Ayrıca, Konya ve Ankara Yüksek Hızlı
Trenleri de Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçişleri
sağlanmış olacak. Daha da önemlisi yine yıl sonuna kadar
hizmete alacağımız Bakü-Tiflis- Kars Demir İpekyolu da
Marmaray üzerinden Avrupa'ya hatta Manş Denizi'ni de
geçerek Londra'ya ulaşacak. Marmaray, Pekin'den Londra'ya
uzanacak Demir İpekyolu ulaştırma koridorunun da ana
omurgasını oluşturuyor." dedi. (Yapi.com.tr)

3. Havalimanı İçin Tarih Verdi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
3'üncü havalimanı şantiyesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan
Yıldırım, kendisine verilen brifingin ardından ana terminalin
bulunduğu şantiye alanında incelemelerde bulundu. Yıldırım, "İlk
etap 26 Şubat 2018'de bitecek" dedi. Bakan Yıldırım'ı,
Arnavutköy'de yapımı devam eden 3'üncü havalimanı şantiyesine
gelişinde, projeyi yapan Ortak Girişim Grubu İstanbul Grand
Airport Havalimanı İşletme A.Ş. İGA'nın ortakları devam eden
havalimanı hakkında birifing verdi. Birinfingin ardından ana
terminal binasının bulunduğu şantiyeye giden Binali Yıldırım,
burada gazetecilere proje hakkında açıklamalarda bulundu.
Projenin 4 etapta tamamlanacağını belirten Yıldırım, en büyük
etabın 26 Şubat 2108'de hizmete gireceğini ve yaklaşık 100
milyon yolcu kapasitesi olacağını söyledi. 3. havalimanının,
sadece ilk etabın bitmesiyle birlikte dünyanın en büyük havaalanı
olacağını belirten Yıldırım, diğer etapların tamamlanmasıyla da bu
sayının 150-200 milyon arasında olacağını kaydetti.
(GerçekGündem.com)

Gün geçmiyor ki ecdadımızın memleket için mecburen geliştirdiği
çılgın projeler, Türkiye’de siyasetçilere ilham vermesin. Bu kez
de, sanki İstanbul’un 1203874676537923 tane halledilmesi
gereken sorunu yokmuş gibi yine bir dizi yeni çılgın projeyle karşı
karşıyayız. Bu çılgın projelerin İstanbul’a, Türkiye’ye aslında
vatandaşa maliyeti bir yana, bir de ihtiyaç listesindeki
sıralamaları açısından iyice irdelenmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, belediye
meclisinde bir çılgın proje açıkladı. Proje Üsküdar- Kabataş
arasında bir yürüyüş tüneli. İstanbul’un gerçeğinden bağımsız
olarak böyle bir proje duysak, eminim hepimiz heyecanlanır, bu
tünelin açılacağı gün için planlar yapardık. Zira iki kıta arasında,
deniz altından bir bantta yürüyebilmek gerçekten etkileyici bir
fantezi. Ancak adı üstünde işte fantezi. İstanbul’da, henüz
kentsel dönüşüm çilesini, hasarlı binaları, semtler arasındaki
metro/metrobüs ağını, içme suyu problemini, deniz arıtmasını,
Havaray’ı en önemlisi de bir master plan çalışmasını
çözemediniz. Neyin tüneli? Hangi parayla? Neden şimdi?
 “İstanbul’un bir master plana ihtiyacı var”. Hem de acilen. Hem
de sadece mimarların ve belediyecilerin elinden hazırlanmış veya
dikte edilmiş bir plana değil, sivil toplum örgütleriyle,
sosyologlarla, tarihçilerle, mimarlarla ve plancılarla hazırlanacak,
tartışılacak, uzun vadeli olabilecek, hükümetler üstü, rantın
yanından geçemeyeceği bir plana. İşte o plan bizi bu günlük
olarak geliştirilen veya geliştirilmiş gibi gösterilen bu çılgın
projelerden uzak tutacak. İşte o plan bu projeleri önceden
bilmeyi, araştırmayı, bilimsel temellere dayandırmayı
gerektirecek. İşte o zaman “fikrim geldi” edasıyla ısrarla, inatla
parmak kaldıran, söz verildiğinde de heyecandan gözleri
parlayarak susan öğrenci havasından kurtulacak siyasetçilerimiz.
Ya da belediye başkanlarımız siyasetçi olmaktan kurtulacak.
(Ceren Kumbasar - Cumhuriyet)

'İstanbul'un Acilen Master  Plana
İhtiyacı Var'

Yolgeçen Hanı Otel Olacak

İSTANBUL’da tescilli iki yol geçen hanından biri olan Beyazıt’daki
eski Yolgeçen Han, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy
çokluğuyla alınan kararla tescilden çıkarıldı. Fatih Belediye
Başkanı Mustafa Demir, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda
tescilden çıkarılan 56 metrekarelik alanda yer alan eski Yolgeçen
Hanı’nın otel olacağını söyledi. İstanbul 2 Numaralı Yenileme
Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 27 Nisan 2014
tarihinde aldığı kararla, 2’nci Derece Ticaret alanı olarak görülen
hanın, ticaret alanı fonksiyonunu koruyup, tescil taramasını
kaldırdı. Yüksekliğini de 6.5 metre, yani 2 kat olarak belirledi.
Kurul, gerekçesini, “Eski Yolgeçen Hanı, 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıkları Kanunu’nun 6. Madde’sinde belirtilen özellikleri
taşımaması nedeniyle, taşınmazın korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescil edilmesine gerek olmadığına karar verildi”
diye açıkladı. Fatih Belediye Başkanlığı, söz konusu kurul kararı
doğrultusunda hazırladığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği teklifini 4 Kasım 2015 tarihinde oy çokluğu ile ilçe
meclisinden geçirip, İBB’ye sundu. Eski Yol Geçen Han, 26
Kasım 2007 tarihliBakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen, Kapalı
Çarşı ve Çevresi (Beyazıt-Molla Fenari-Taya Hatun Mahallesi)
Kentsel Yenileme Alanında kalıyor. Dosyasında başka kurum
görüşü bulunmayan ve CHP’li komisyon üyelerinin katılmadığı
teklif, İBB Meclisi’nde muhalefetin ret oyuna karşılık Ak Partili
Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. (Yapi.com.tr)

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/517212/Hobi_olarak_yine_cilgin_ol.html
http://www.hurriyet.com.tr/yolgecen-hani-otel-olacak-40094410
http://www.yapi.com.tr/haberler/yildirim-istanbul-banliyo-treni-2017-sonunda-acilacak_144233.html
http://www.gercekgundem.com/istanbul/202927/3-havalimani-icin-tarih-verdi


TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da yeni şehirler yaratacaklarını belirterek, “Örneğin
Gaziantep’te 55 bin konutluk projeye başladık. Burada yaklaşık
300 bin nüfus yaşayacak” dedi. TOKİ’nin Türkiye genelinde
olduğu gibi Güneydoğu’da da geçmişten beri yoğun çalıştığını
belirten Turan, “Yeni süreçle ilgili de bölgedeki konut ihtiyacını
biz karşılayacağız. Diyarbakır,Şırnak, Silopi’de rezerv konutları
biz yapacağız. Ancak Sur bölgesinde hiç bir çalışmamız
olmayacak. Sur’da tamamen Çevre ve Kültür Bakanlığı çalışma
yapacaklar. Biz ihtiyaç duyulan konutları, Sur dışındaki konutları
inşaa ediyor olacağız. Silopi’de 250 konut için ihaleye çıktık.
Arazimiz vardı. Diyarbakır’da konuta talep var. Sadece Sur’dan
kaynaklı değil. Yıl içinde Diyarbakır’da 6-7 bin konut ihale ve
inşaat etmiş olacağız” dedi. En çok merak edilen konulardan biri
de TOKİ’nin Suriyelilere yönelik kalıcı konut yapıp yapmayacağı.
Turan, Suriyelilere yönelik kalıcı projeleri olmadığını söyledi.
 AFAD’ın konaklama merkezlerini yaptıklarını belirten Turan,
“Mülteciler için olan barınma merkezlerini biz yapıyoruz. Hatay’da
iki tane yapıyoruz. Maraş’ta da yapıyoruz. Ama Suriyelilere
yönelik kalıcı direkt konut çalışmamız yok” dedi (Milliyet)
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Doğu ve Güneydoğu’da Yeni Şehirler
Kuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı
döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı
büyük hızla devam eden Çamlıca Camisi inşaatında sona
yaklaşılıyor. Yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden
inşaatın önemli bir adımı olan dev kubbenin yapımı ise hızla
sürüyor. Bittiğinde 72 metre yüksekliği ve 35 metrelik çapı
olacak dev kubbede beton dökme işlemine başlandı. İrili ufaklı
70 kubbeden oluşan Çamlıca Camisi kompleksinin dev
kubbesinin beton dökme işleminin tamamlanmasının ardından,
binanın iç kısmının süslemelerinin yapımına
geçilecek. Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet
edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka
özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen İstanbul Cami ve
Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı
Ergin Külünk, “Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim
kapalı alanlarımızda ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil
savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani
herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje
100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında
ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyor” dedi. (Yapi.com.tr) 

"Çamlıca Camiisi 100 Bin Kişiye Ev
Sahipliği Yapabilecek"

Büyükşehir Belediyesi, Demiryollar Limanlar ve Hava
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) Makine İkmal
İstanbul Baş Mühendisliği’nin konuşlandığı, Tuzla Tersaneler
Bölgesi’nde bulunan 96 bin 520 metrekare büyüklüğündeki
Maliye Hazinesi’ne ait arazinin, 2 bin 982 metrekarelik kısmına
liman kabul tesisi yapacak. İBB Meclisi projenin hayata geçmesi
için, oy çokluğuyla aldığı kararla alanın İBB’ye devrine ilişkin,
İBB Başkanı Kadir Topbaş’a, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğü ile protokol yapma yetkisi verdi.Proje ile ilgili bilgi
Maliye Bakanlığı’nın 13 Kasım 2015 tarihli yazısında yer aldı.
Buna göre, Tuzla ilçesi, Özel Sektör Tersaneler Bölgesi’nde
bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 2 bin 982 metrekarelik kısmının
liman kabul tesisi olarak kullanılmak üzere, parselin ön kısmına
isabet eden 76 bin 163 metrekare yüzölçümlü deniz yüzeyi
doldurulup, mendirek ve dolgu alanı oluşturulacak. Söz konusu
alan, katı atık kabul ve işletme tesisi limanı olarak kullanılmak
üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca İBB’ye
tahsis edilecek. Protokole göre İBB, söz konusu tahsise karşılık,
Baş mühendislik sahasında yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı
asfaltlayıp, idari binanın birinci katının ısı izolasyonunu
mantolama yaparak sağlayacak, idari binan bütün camlarını çift
cam PVC yapacak. İBB ayrıca, yemekhane çatısının onarılması
da bulunuyor. (Hürriyet)

Tuzla’ya Katı Atık Kabul Tesisi

Şehir Plancıları'ndan EGO Hangarları
Alanının Satışa Sunulmasına Tepki

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, "Ankara
Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
ihalesi" kapsamında satışa sunulan EGO arsası hakkında
açıklama yaptı. Ankara'nın şehir merkezindeki en büyük arazisi
olan Eski EGO Garajı, 2015 yılı Mayıs ayında yapılan ihaleyle
satılmıştı. Emlak Konut'un 124 dönümlük arazi için 622 milyon
muhammen bedel belirlediği ihaleyi 1 milyar 258 milyon 315 bin
liralık teklifle, Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Fatih
Erdoğan'a ait Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş  ile  Ziya
Aydın'ın sahibi olduğu Çiftay İnşaat ortaklığı kazanmıştı. Konuyla
ilgili açıklama yapan TMMOB, "Cumhuriyet tarihinin Ankara‘da
yer alan en eski endüstri yapılarından biri olan EGO Hangarları
alanında 5 ve 66 kat arasında değişen kat yükseklikleri olan
binalarda hizmet vermesi planlanan alışveriş merkezi, konut, iş
merkezi, otel ve hazır beton tesisi kullanımlarının yer aldığı bu
projenin benzeri görülmemiş bir rant projesi olarak tanımlanması
yanlış olmayacaktır" ifadelerini kullandı.Ego Hangarları alanının,
Ankara‘nın en değerli arazilerinden biri olduğunu vurgulayan
TMMOB, söz konusu satışın gerçekleşmesi durumunda Atatürk
Kültür Merkezi alanı üzerinde ciddi bir rant baskısı oluştucağını
belirtti. (Yapi.com.tr)
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Hükümet, Kaçak yapılara, kentsel dönüşüme girme koşuluyla
elektrik, su ve doğalgaz bağlama izni vermeye hazırlanıyor. Yapı
sahipleri elektrik, su ve doğalgaz bağlatabilmek için kentsel
dönüşümü kabul ettiklerine dair taahhütname verecekler. Kentsel
dönüşüm için ise 10 yıla kadar süre tanınacak, konuyla ilgili
açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bu
düzenlemenin “izinsiz yapılara müsaade ediliyor” şeklinde
algılanmaması gerektiğini söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısında
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, kabine
üyelerine bir sunum yaptı. Yasal altyapısı hazırlanan
düzenlemeye göre, 1 Kasım 2015’ten önce inşa edilmiş kaçak
yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanacak. Bunun karşılığında
mal sahipleri, “Kentsel dönüşüme rıza gösteriyorum” anlamına
gelecek bir taahhütname verecek. Kaçak yapıya kentsel
dönüşüm için 10 yıla kadar süre tanınacak. Yürürlükteki
mevzuata göre, “kullanma ruhsatı” olmayan yapılara elektrik, su,
doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin götürülmesi
yasak. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bazı
büyükşehirler başta olmak üzere birçok kentte kaçak yapıların
bulunduğu bölgelerin olduğunu ifade ederek “Bu, kentsel
dönüşüm sürecini hızlandıracak bir unsurdur. ‘İzinsiz yapılara
müsaade ediliyor’ şeklinde algılamamak lazım. Tam tersine,
bundan sonra izinsiz yapı olmaması; mevcut izinsiz yapıların da
kentsel dönüşüm içerisinde iyi şehirleşmeye kavuşabilmesi için
atılmış bir reform adımıdır” ifadesini kullandı. (Milliyet)
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Gecekondulara Af Geliyor

Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan İstanbul-Bursa-İzmir
Otoyolu’nun Yalova Altınova- Orhangazi Karsak Kavşağı
arasındaki 42 kilometrelik bölümü açılacak.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, proje adı Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Gebze Orhangazi kesimi, Altınova
kavşağı ve Orhangazi Bursa kesimi başlangıcı olan Karsak
kavşağının trafiğe açılmasını onayladı. Ekonomi Bakanlığı’nın 16
Nisan’da yayınlanan Resmi Gazete’deki ilanda belirtilen bölgelerin
trafiğe açılacağı duyuruldu. Resmi Gazete’de, otoyolun belirlenen
kesimlerinde uygulanacak kurallar da sıralandı. Yolda
otobanlardaki hız ve kurallar aynen geçerli olurken, Samanlı
Tüneli’nden tehlikeli madde taşıyan araçların geçişine izin
verilmeyeceği belirtildi. 42 kilometrelik Altınova-Karsak Kavşağı
arasındaki otoyolda 4 kavşak bölgesi, 3 bin 500 metrelik iki tüp
şeklindeki, Türkiye'deki otoyollar içerisinde en geniş ve en uzun
tüneli bulunuyor. Ocak ayında tamamlanan, ancak Bakanlığın
onayını bekleyen otoyolun açılmasıyla Bursa’dan İstanbul
istikametine seyahat eden araçlar, Orhangazi ve Yalova’yı
görmeden Samanlı Dağlarının altından direk Altınova'ya ulaşacak.
(Sözcü)

Dev Projenin Altınova-Gemlik
Arasındaki 42 Kilometrelik Bölümü
Ulaşıma Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu, 7 Nisan’da Ankara’da toplanarak, Arkeolojik SİT
alanlarının bulunduğu alanlarda gündeme gelen kamu güvenliği
ile ilgili gelişmeler nedeniyle 1999 yılında çıkarılan Arkeolojik
SİT’ler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararını yeniden
değerlendirerek, ilke kararlarına kamu güvenliğini ön gören bir
madde eklenmesini kararlaştırdı. Yüksek Kurulun aldığı karar
dün yayımlanan Resmi Gazete’de şöyle yer aldı:”Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı Arkeolojik SİT’ler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke
Kararının uygulanmasında yaşanan sorunların değerlendirilmesi
sonucunda;Anılan İlke Kararının I. derece arkeolojik site ilişkin 1.
Maddesinin (f) bendinden sonra gelmek üzere; “g) Kamu düzeni
veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye
uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde,
yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin,
zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi
belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda
değerlendirilebileceğine, projesi koruma bölge kurulunca uygun
görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca
oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabileceğine, ö
ifadesinin, Aynı İlke Kararının II. derece arkeolojik site ilişkin 2.
Maddesinin (b) bendindeki “I. derece arkeolojik SİT koruma ve
kullanma koşullarının a, b, c, ç, d, e, f ö ifadesinden sonra
gelmek üzere “, g ifadesinin eklenmesine karar verildi.”
‘Arkeolojik SİT alanlarının bundan sonra bu ilke kararı ile talan
edilmesi anlamına geliyor’Uzmanlara göre, ilke kararlarına kamu
güvenliği gerekçe gösterilerek yapılan ek madde ile 1’inci
derecede Arkeolojik SİT alanı olan bölgelerde yapılaşmaların önü
açıyor. Uzmanlar, şu değerlendirmeyi yaptı:”17 yıl önce çıkarılan
ilke kararlarında Arkeolojik SİT alanlarında hiçbir yapının
yapılmasına izin verilmiyordu. Ancak, şimdi eklenen bir madde ile
Arkeolojik SİT alanına karakol, güvenlik noktası konulması için
bir bilim kurulunun kararı yetiyor. Bu da Arkeolojik SİT alanlarının
bundan sonra bu ilke kararı ile talan edilmesi anlamına
geliyor.” (Onedio.com)

‘Arkeolojik SİT Alanlarının
Yapılaşmasının Önü Açılıyor’ Gümrük Kapıları Yenileniyor

Türkiye, İran ile dış ticaret  hacminin artırılması noktasındaki
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İran'a
açılan 3 gümrük kapısında modernizasyon  planlamalarını yapan
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hakkari'deki Esendere Gümrük
Kapısı'nın yenileme çalışmalarını tamamladı. Bakanlık, "Yap-İşlet-
Devret"  kapsamında yenilenen tesislerini bu yılın ilk yarısında
hizmete açmayı planlıyor. Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'na
ilişkin yenileme çalışmalarının ise  2017'de bitirilmesi
hedefleniyor. Bakanlık, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nın
ihtiyacı karşılamakta  yetersiz kalması üzerine de sınır kapısının
yenilenmesi için ilave arazi  kamulaştırma/tahsis ve projelendirme
hazırlıklarına başladı. Öte yandan, İran ve Türkiye arasında
imzalanan Tercihli Ticaret  Anlaşması'nın kapsamı genişletilerek
iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari  ilişkilerin güçlendirilmesi
öngörülüyor. İran'a uygulanan ambargolar nedeniyle daralan iki
ülke dış ticaret  hacmi, geçen yıl itibarıyla 9,7 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşirken, bu  hacmin 30 milyar dolara
yükseltilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın
 toplantısında, kamyonların sınırdan rahat geçişlerinin
sağlanabilmesi için ilgili  bakanlara tam yetki verildiğini
söylemişti. (Yapi.com.tr)
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  Doğal Kaynaklar ve Çevre

Sera Gazı Emisyonu Yükseldi
Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2014 yılında 467,6 milyon
ton karbondioksit eşdeğerine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 2014 yılına ilişkin Sera gazı Emisyon Envanterini
açıkladı. Buna göre, 2014 yılında toplam sera gazı emisyonu
karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak 467,6 milyon ton (Mt)
olarak hesaplandı. Bu dönemde emisyonlarda CO2 eşdeğeri
olarak en büyük payı yüzde 72,5 ile enerji kaynaklı emisyonlar
alırken, bunu sırasıyla yüzde 13,4 ile endüstriyel işlemler ve ürün
kullanımı, yüzde 10,6 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,5 ile atık
takip etti.CO2 eşdeğeri olarak 2014 yılı toplam sera gazı
emisyonu, 1990 yılına göre yüzde 125 artış gösterdi. 1990
yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,77 ton/kişi olarak
hesaplanırken, bu değer 2014 yılında 6,08 ton/kişi olarak
hesaplandı. En büyük pay enerji kaynaklı emisyonlar. Toplam
CO2 emisyonlarının 2014 yılında yüzde 85,2'si enerjiden, yüzde
14,6'sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,2'si
tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı. Metan (CH4)
emisyonlarının ise yüzde 54,3'ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde
25'i atıktan, yüzde 20,5'i ise enerji kaynaklı gerçekleşti.
Diazotmonoksit (N2O) emisyonlarındaki en büyük payı ise yüzde
75,9 ile tarımsal faaliyetler oluşturdu. (Dünya.com)

Kelebekler Vadisi, Türkiye’nin
205’inci Milli Tabiat Parkı Oldu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü, Ankara Beypazarı’nda ilan ettiği
Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı ile korunan alanlara yeni bir halka
daha ekledi. Ankara’nın Beypazarı ilçesine 5 km mesafede yer
alan ve önemli kelebek türleri ile aynı zamanda karaleylek ve
bıyıklı doğan sayesinde önemli kuş alanı statüsüne sahip olan
Kelebekler Vadisi Türkiye’nin 205’inci tabiat parkı olarak
tescillendi. Bin 770 dekar alana sahip olan Kelebekler Vadisi
bilimsel açıdan örnek teşkil edecek ve ekosistem açısından
oldukça zengin özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ankara’nın 9.
tabiat parkı olarak ilan edilen alanın coğrafi yapısı ve ekolojik
koşulları, Avrupa’da rastlanan dört akbaba (doğa çöpçüsü)
türünün birlikte görülmesine yol açıyor.  (Kuzeyormanlari.org)

Yeni İklim Rejimi & Türkiye: Bir
Adım İleri İki Adım Geri

Paris Anlaşması’nın önemi aslında yeni araştırmaları, yeni
yatırım kararlarını, yeni planlama ve kalkınma anlayışlarını
tetikleme ihtimalinde yatıyor. 12 Aralık 2015’te Paris’te
gerçekleştirilen iklim zirvesinde (COP21) kabul edilen ve insan
kaynaklı iklim  sonrasındaki çerçevesini çizecek olan Paris
Anlaşması 22 Nisan 2016 tarihinde New York’ta imzaya açıldı.
Anlaşmaya 177 gibi rekor sayılabilecek sayıda ülke daha ilk
günden imza atmış bulunuyor. Paris’teki kritik zirvenin
mimarlarından ve anlaşmaya ilk imzayı atan kişi olan Fransa
Cumhurbaşkanı François Hollande “Artış geriye dönüş yok”
diyerek küresel ekonominin karbonsuzlaşma sürecinin
başlangıcını bir anlamda sembolik şekilde işaretlemiş oldu.
Anlaşma detaylarını, yürürlük şartlarını, darboğazlarını ve
Türkiye’nin nereden gelip nereye doğru gittiğini hatırlayalım.
Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girebilmesi için küresel sera gazı
salımlarının en az %55’ini temsil eden, en az 55 taraf ülkenin
anlaşmaya resmen katılmasının ardından 30 gün geçmesi
lazım. 22 Nisan günü 177 ülkenin anlaşmaya imza koyduğunu;
15 ülkenin imza ile beraber anlaşmaya resmen katılım
sağladıklarını ve buna ek olarak ABD, Çin’in de dâhil olduğu 19
ülkenin 2016 sonuna dek katılım sağlama niyeti beyan ettiklerini
belirtmekte fayda var. Bu Paris Anlaşması’nı 2020’den daha
önce devreye sokabilmek için ülkelerin istekli olduğunun da bir
göstergesi. Paris Anlaşması’nı Türkiye adına Çevre ve Şehircilik
Bakanı Fatma Güldemet Sarı imzaladı. Türkiye’nin anlaşmaya
resmen katılımı içinse meclis onayı ve bakanlar kurulu kararı
gerekecek. Bu sürecin ardından Birleşmiş Milletlere bu onay
kararının resmen iletilmesi de gerekiyor.
(Cem Gündoğan - Bianet.org)

İlk Lisanslı Güneş Enerjisi Santrali
Erzurum'da Açılıyor

Türkiye sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelini ekonomiye
kazandırmak için tüm dinamikleriyle var gücüyle çalışıyor.  2015
yılı sonunda lisans işlemleri tamamlanan Halk Enerji Erzurum
GES’te santral kurulumuna başlandı. Türkiye’nin ilk lisanslı
güneş enerjisi unvanını alacak santralin Haziran ayının sonunda
tamamlanması planlanıyor.Solar enerji sektöründe
gerçekleştirdiği kurulumlar ve arge çalışmalarıyla öne çıkan Halk
Enerji’nin Genel Müdürü Mustafa Atilla, Erzurum GES’in Türkiye
solar enerji sektörü için bir milat olduğunu dile getirdi.
“Erzurum’daki hava koşulları nedeniyle nisan ayında
santralimizin kurulumuna başladık. Haziran ayı sonunda
tamamlamış olacağız. Bu proje bizim için önemli olduğu kadar
Türkiye için de önemli. Çünkü ilk defa Türkiye enerjisini
güneşten lisanslı olarak alıyor olacak” dedi. Türkiye’nin solar
enerji sektöründe önemli bir gelişim kaydettiğini kaydeden
Mustafa Atilla; “ Yıllar önce, güneş enerjisi konusunda yeterli
know-how’ın ülkemizde olmadığı dönemde, Erzurum’da güneş
enerjisi santrali olur mu deniliyordu. Biz güneş enerjisinin
Türkiye’nin her yerinde karlı bir yatırım olduğunu ispatlamak için
Erzurum’dan başlamak istedik ve tesadüf olarak da Erzurum
projesi bize nasip oldu. 5.3 megawatt’lık lisanslı projeye ilave
olarak 4 MW’lık lisanssız santrali projeye ekleyerek projemizin
boyutunu büyüttük. Bu süreçte de hem Erzurum yerel
yönetiminden hem ileri gelenlerinden ve halkından çok önemli
destekler aldık.” dedi. (Enerjistatusü.com)

http://enerjienstitusu.com/2016/04/21/ilk-lisansli-gunes-enerjisi-santrali-erzurumda-aciliyor/
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http://bianet.org/biamag/toplum/174308-yeni-iklim-rejimi-turkiye-bir-adim-ileri-iki-adim-geri?utm_content=bufferf43ca&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2050 yılının nüfusu ve su ihtiyacına göre 30 ilçede gerçekleştireceği yeni içme
suyu yatırımları için master plan hazırlıyor. Planda 2025 ve 2030 yıllarındaki ihtiyaca göre 14 yeni baraj, 2040’lı yıllarda ise deniz
suyundan içme suyu elde edilecek tesisler öngörülüyor. 2014 yılında çıkarılan Bütünşehir Yasası ile 30 ilçenin tamamına hizmet
götürmeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yatırım almakta zorlanan ilçe ve mahallelerdeki sorunların çözümü için
önemli adımlar atarken, İZSU da küresel iklim değişikliğine karşı kenti hazırlamak ve bu ilçelerde yaşanabilecek muhtemel su
sıkıntısına karşı yeni yol haritası oluşturmak amacıyla "İçme Suyu Master Planı" hazırlıyor. 30 ilçede yürütülen saha etütleri sonucu,
İzmir’in içme suyu yatırımları için yol haritası oluşturuldu. 2050 yılı nüfusuna göre 30 ilçede mevcut yeraltı ve yüzeysel su kaynakları
tespit edilerek potansiyelleri belirlendi. Sonraki yıllarda oluşabilecek su ihtiyacının tespiti yapılarak kurulması gereken yeni tesislerin
ekonomik ve teknik koşulları masaya yatırıldı. İçme Suyu Master Planı çerçevesinde, İzmir merkezinden çevre yerleşimlere su aktarım
olanakları incelenirken, yeni baraj yatırımı yapılabilecek yerler de belirlendi. 14 baraj yeri belirlendi İZSU, bu çalışmalar çerçevesinde,
gelecek yıllar içerinde oluşabilecek ihtiyaca göre 14 baraj yeri belirledi. İçme Suyu Master Planı’na göre Eski Foça’da Foça, Dikili’de
Kabukum ile Kışla, Bergama’da Üsküdarlı, İncecikler ve Maruflar, Seferihisar’da Gelinalan, Selçuk’ta Şirince, Tire’de Eğridere,
Ödemiş’te Çamlıca, Oğuzlar ve Birgi, Beydağ’da Erikli, Kiraz’da Çanakçı barajlarının yapılması öngörülüyor. Master Plan’da 2025 ve
2030 yıllardaki su ihtiyacına göre yapılması planlanan barajlar 1/100.000’lik planlara işlenecek, daha sonra uygulama projeleri
hazırlanacak. Yatırım kararı verildiğinde ise yapım ihalesine çıkılacak. Torbalı’daki Fetret Çayı’ndan boşa akan yağmur sularını Tahtalı
Barajı’na aktarmak için üç noktada regülatör (sedde) yapılması da öngörülen İçme Suyu Master Planı’nda, ayrıca atık su arıtma
tesislerinde arıtılan suların tarımda ve sanayide değerlendirilmesi; 2040’lı yıllarda ise deniz suyundan içme suyu elde edilmesini
sağlayacak tesislerin kurulması yer alıyor. Küresel iklim değişikliğine karşı kenti hazırlamak ve 2050 nüfusuna göre ihtiyaçları
belirlemek amacıyla İzmir İçme Suyu Master Planı’nın hazırlandığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Bu plan, geleceğe
yönelik bize hangi yıllarda hangi yatırımları yapmamız gerektiği konusunda bir rehber olacak. Her yerleşim yeri için ayrı ayrı kaynak-
ihtiyaç planlaması çalışması yaptık" diye konuştu. (Hürriyet)

İzmir'in Su Haritası Çıkarılıyor

  Doğal Kaynaklar ve Çevre

Dünya Kömürsüzlüğe Türkiye Tersine Gidiyor

Dünya devletleri, geçen yılın aralık ayında Paris’te düzenlenen COP21 İklim Zirvesi’nde yeni bir iklim anlaşması üzerinde anlaşmaya
vardı. Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için küresel sera gazı emisyonlarının en az yüzde 55’ini temsil eden devletler veya en az
55 taraf ülke tarafından imzalanması gerekiyor. Anlaşma 22 Nisan 2016’da New York’ta imzaya açılacak. Anlaşmayı imzalamayı vaat
eden ülke sayısı 120 civarında. Ülkeler, böylelikle iklim değişikliğiyle mücadele ve sera gazı emisyonlarının azaltılması konularında
tarihi bir sorumluluk almış olacak. Mücadele için artık bugüne kadar olunmadığı kadar hızlı olunmak zorunda. Bu anlaşmayla birlikte
fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminin azaltılarak, yenilenebilir enerjilere geçiş sürecinin hızlandırılması öngörülüyor. Ayrıca, dünyada
tespit edilmiş mevcut petrol, gaz ve kömür rezervlerinin en az üçte ikisinin yerin altında bırakılması gerekliliği de var. Bu konuda son
zamanlarda çeşitli gelişmeler yaşanıyor.Özellikle Avrupa Birliği’nde devam eden kömürden çekilme trendine Belçika da, son kalan
Langerio kömürlü termik santralini mart sonunda kapatarak dahil oldu. Böylelikle 28 AB üyesi ülkenin yedisi enerji üretiminde kömürü
sıfırladı. Belçika’nın kömürü terk eden diğer ülkeleri takip etmesi, kömür endüstrisine önemli bir darbe vurdu. Geçen hafta dünyanın en
büyük özel kömür şirketlerinden ABD’li Peabody Enerji, iflas korumaya başvurarak, iflas ettiğini açıkladı. Aslında bu gelişmeyi 2015
yılında kömür endüstrisinde başlayan düşüş trendinin bir yansıması olarak görmek mümkün. Özellikle Çin ve Brezilya gibi gelişmekte
olan ülkelerde kömür talebinin düşüşü sektörü zorluyor. Peabody Enerji’nin hisse senetleri son beş yılda yüzde 99 oranında değer
kaybetmiş. Şirket, iflasına gerekçe olarak açıklamasında kömür fiyatlarındaki düşüşlerle birlikte Avustralya’da yaptığı yatırımların borç
yükünden kurtulamamasını gösterdi. Küresel anlamda kömürün başının dertte olduğuna dair emareler son zamanlarda giderek artıyor.
Filmi biraz geriye sarıp son birkaç yılda kömüre dair ne gibi gelişmeler olmuştu, bakmakta fayda var. Aslında küresel anlamda küresel
kömür ticaret hacmi 21 yıl aradan sonra ilk kez 2014 yılında azalma gösterdi. Bu gelişmede Çin’in kömür talebinin yüzde 30’lar
seviyesinde gerilemesinin etkisi büyük. Diğer yandan, kömür fiyatlarındaki düşüş trendi de kömür endüstrisine yeni yatırımlar için uygun
olmadığını gösteriyor. Moody’s, kömür piyasalarına ilişkin yaptığı bir analizde, deniz aşırı pazarlarda talepten yüzde 10 daha fazla
kömür üretimi yapıldığını ve bunun da kömür fiyatlarının düşmesine sebep olduğunu ifade etmişti. Beklentiler kömür piyasasının tekrar
ivme kazanmasının zor olduğu yönünde. Zira başta Avrupalı bankalar olmak üzere bankaların kömür projelerini finanslamaktan
vazgeçiyor olması bu açıdan önemli bir gelişme. Türkiye’ye de kredi veren Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası üç yıl önce kömürü desteklemeyeceklerini açıklamıştı. ABD’de Bank of America ve Credit Agricole SA’den sonra
Citigroup kömür yatırımlarından desteğini çeken üçüncü banka oldu. Şu aşamada kömür endüstrisinin hem öz kaynak hem de kredi
finansmanı yaratmasının önündeki engeller yükseliyor. Gelelim şirketlerin durumuna… Peabody Enerji’nin iflası tek değil. Ocak ayında
ABD’nin ikinci en büyük kömür şirketi Arch Coal kömür talebindeki azalma ve artan çevresel düzenlemelerden dolayı iflas ilan etiğini
açıklamıştı. Arch Coal ve ardından Peabody enerji ile beraber, 2012’den bu yana ABD’de iflas ilan eden kömür şirketi sayısı 50’ye çıktı.
Bir süredir kömür şirketlerinde karlılıkların düşmesi sebebiyle kömür yatırımlarını ya kapatmak ya da satmak yönünde bir eğilim
mevcut. Dünyanın en büyük kömür üreticilerinden Anglo-American, Temmuz 2015’te Avustralya ve Güney Afrika’daki kömür
madenlerini elden çıkarma kararı aldı. Dünya’nın en büyük maden şirketlerinden 140 yıllık Rio Tinto ve yine madencilik devi Bhp
Billinton, kömür yatırımlarını finansal sebeplerden azaltacağını açıkladı. Ülke bazında da kömürü terk etme kararları arka arkaya
geliyor. Belçika bunu gerçekleştirdi. Dünyada ilk termik santralin 1882’de inşa edildiği İngiltere de 2025 yılına kadar tüm termik
santralleri kapatacak. Portekiz, 2020, Avusturya 2025, Finlandiya ise 2020’lerde kömürü terk etmeyi planlıyor. Hollanda da aynı yönde
ilerleyen ülkeler arasında. Almanya’dan da yakında kömürden çıkışla ilgili yeni haberler gelir mi göreceğiz. Kanada’daki kömür
santrallerinin üçte ikisine ev sahipliği yapan Alberta, tüm kömür santrallerini 2030 yılına kadar kapatma kararı aldı.
(Pelin Cengiz - Haberdar.com)
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Dönüşümde Arsa Payları Sorunu
Çözülemiyor, Sadece Öteleniyor

EVA Gayrimenkul Değerleme Kentsel Dönüşüm
Departmanı Müdürü Levent Üzümcüoğlu, kentsel
dönüşüm sürecinde 'arsa payı' kavramının açıklığa
kavuşturulması gereken, kamuoyunca yeterince
bilinmeyen bir konu olduğuna vurgu yapıyor.  Arsa payının
bir arsa üzerinde ortak mülkiyet hakkının bağımsız
bölümlere tahsis edilen kısımlarını ifade ettiğini belirten
Üzümcüoğlu, özellikle ticari, turizm veya sanayi kazanç
yoğunluğunun olduğu şehirlerde toprağın az ve değerli
olması nedeniyle aynı arsa üzerinde pek çok malikin
müşterek mülkiyet sahibi olduğu yapılanmaların
görüldüğünü kaydediyor. Aynı arsa üzerindeki ortaklığın
bağımsız bölüm maliklerinin arsa paylarıyla ifade
edildiğini söyleyen Üzümcüoğlu, arsa payı kavramının
aynı zamanda Anayasanın 35'inci maddesinde yer alan
“mülkiyet hakkı” kapsamında da ele alındığını belirtiyor.
EVA Gayrimenkul Değerleme Kentsel Dönüşüm
Departmanı Müdürü Levent Üzümcüoğlu, kentsel
dönüşüm sürecinde 'arsa payı' kavramının açıklığa
kavuşturulması gereken, kamuoyunca yeterince
bilinmeyen bir konu olduğuna vurgu yapıyor. (Yapi.com.tr)

Bakan Sinyal Verdi: Konut KDV'sine
Yeni Düzenleme Gelebilir

      Emlak Piyasası Haberleri

Maliye Bakanı Naci Ağbal, konut sektöründe kentsel dönüşüm
alanlarında yüzde 1'e inen KDV'yle ilgili yeni düzenlemenin
sinyalini verdi. Ağbal, Kentsel Dönüşüm Yasası'yla ilgili
uygulamada sorunlar yaşandığını belirterek, "Belediyelerden de
bazı şikâyetler geliyor. Riskli alan ilan edilen yerler var. Oranın
tamamında değil belli bir bölgesinde indirimli KDV uygulanabilir"
dedi. (Yapi.com.tr)

Ev Sahibine Kiracı Sigortası

Mülk sahibi ve kiracıları arasındaki tüm anlaşmazlıklar
tarih oluyor. Uzun yıllardır Amerika başta olmak üzere pek
çok ülkede uygulanan Kirada Garanti Sistemi, Türkiye’de
de başladı. Yurtdışında uzun yıllardır kullanılan Kirada
Garanti Sistemi (KGS), Türkiye’de de uygulanmaya
başlandı ve hem kiracıyı hem de ev sahibini korumaya
yönelik olarak ithal edildi. Özellikle mortgage sisteminin
yer aldığı ülkelerde uygulanan sistem Türkiye’ye de
uyarlanmaya başlandı. Karar Gazetesi'nden Ceyda
Dinçbakır'ın haberine göre, Amerika başta olmak üzere
gelişmiş tüm Avrupa ülkelerinde kullanılagelen sistem
içerisinde, banka ve gayrimenkul danışmanlık firmaları ile
işbirlikteliği içerinde mülk yönetimi hizmet birimleri veya
şirketleri adı altında hizmetler veriliyor. Avukat Kadir
Kurtuluş, Kirada Garanti Sistemi ile kiracı ve ev sahibi
arasındaki tüm anlaşmazlık yaratabilecek alışverişlerin
ortadan kalktığını belirtti. Tüm sürecin profesyonel
şirketlere teslim edildiğini ve bu sayede tüm risklerin ev
sahibi ve kiracı yönünden ortadan kalktığını anlatan Kadir
Kurtuluş, bu sistem ile ev sahibi – kiracı ilişkilerinin
uzman gayrimenkul danışmanları, hukukçular ve
finansçılar barındıran aracı şirketlerin kontrolünde
olacağını belirtti ve şöyle dedi:“Gayrimenkullerin doğru
değerlendirilmesi ve maksimum fayda elde edilmesi
sağlanacaktır. Hukuki bilgi eksikliği nedeniyle kiracı ve ev
sahibi yönünden oluşabilecek hak kayıplarının önüne
geçilmiş olacaktır.” (Cumhuriyet)

Gecekonduda Yaşayanlar da Abone
Olabilecek
AKP MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Yapılan
düzenleme ile kentsel dönüşüm yenileme alanı olarak belirlenen
alanlarda bulunan ve 1 Kasım 2015 öncesi yapılan yapılardan,
yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara,
dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi
koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve
aboneliği yapılacaktır", diye konuştu. (Milliyet)

Emlak Konut GYO’nun Genel Müdürü Murat Kurum, kentsel
dönüşümle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İstanbul genelinde
kentsel dönüşüm için bir master plan hazırlanması gerektiğini
ifade eden Kurum, tarihi doku ve mirası koruyarak kentsel
dönüşüm yapılması gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşümün
Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Murat Kurum,
“İstanbul'un tarihi mirasını konuştuğumuz bu süreçte, master
plan çerçevesinde dönüşüm yapılmalı. Bu plana uygun şekilde
kentsel dönüşümün tek elden yönetilmesi gerekiyor. Bununla
ilgili çalışmalar hızlıca yapılmalı. Ne yaptığımızı bilerek
dönüşüm yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Ekonominin
olumlu seyrine devam ettiğini belirten Kurum, şunları söyledi:
“Makro ekonomik verilere bakacak olursak FED’in gelişmekte
olan piyasalarla ilgili faiz artırımı önemli bir konum arz ediyordu.
Bu gelişmekte olan piyasalarda olumsuz etkilere neden oldu.
Ancak ülkemiz adına bu süre olumlu şekilde ilerliyor. İç
piyasada faizlerle ilgili bir düşüş olacak diye düşünüyorum.
2015'e bakıldığında Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüdü. Bu da
ekonomik istikrarın piyasaya ve büyümeye olan göstergesi
olarak göze çarpıyor. (Yapi.com.tr)

‘Kentsel Dönüşüm için Bir Master
Planı Hazırlanmalı’

"Konut Talebi Düşebilir"
5. Levent konut projesinin tanıtım toplantısında konuşan
Torunlar GYO ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
(GYODER) Başkanı Aziz Torun, gayrimenkul sektöründe talep
yetersizliği sorunu yaşanabileceğini söyledi. Torun, ‘ne yapsak
satarız’ ve ‘istersen al’ döneminin de bittiğini belirtti. Konut
alıcılarını ‘nazlı’ olarak yorumlayan Torun, doğru lokasyonda ve
doğru fiyatlandırma yapan şirketlerin satış yapabildiğini dile
getirdi.  (Yapi.com.tr)
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Kadıköy'de Bisiklet Festivali

Kadıköy Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez bir yerel
yönetim bünyesinde oluşturulan Bisiklet Birimi ilk etkinliğini
Dünya Bisiklet Günü kapsamında gerçekleştirildi. 19
Nisan’da başlan Kadıköy Bisiklet Festivali, 6 gün boyunca
atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri ve daha birçok
etkinliğin yer aldığı dopdolu bir programla Kadıköylü
bisikletseverlerle buluştu. 24 Nisan’a kadar süren festivale
Kadıköy Akademi ve Tasarım Atölyesi Kadıköy ev sahipliği
yaptı. (Kadıköy Akademi)

Kadıköy Belediyesi’nden “Potlaç
Kadın Emeği Pazar Yeri” Uygulaması

   Yerel Yönetimler

Kadıköy Belediyesi, 30 Nisan ve 4 Mayıs tarihlerinde yaptığı
toplantılarda, Potlaç Kadın Emeği Pazar Yeri uygulamasının
tanıtımını gerçekleştirdi ve potansiyel kullanıcı kadınlardan
görüş ve öneri alarak, kadınların sorularını yanıtladı. Kadıköy
Belediyesi’nin Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında,
kadınların talepleri sonucunda belirlenen hedeflerden
«Kadıköylü kadınlar için gelir yaratılması» hedefi
kapsamında «Kadıköy’de ikamet eden kadınların
üretimlerini satabilmesine yönelik olarak, parklarda ve diğer
kamusal alanlarda periyodik pazar yerlerinin kurulması»
planlanmıştı. Potlaç Kadın Emeği Pazar Yeri, bu kapsamda
Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir uygulama.
Kızılderililerin değiş-tokuş şölenlerine verilen Potlaç adını
alan uygulama, kısa vadede Kadıköy’de yaşayan ve gıda dışı
üretim yapan kadınların ürettiklerini satarak gelir elde
etmesini ve stant alanlarından faydalanacak kadınların
Kadıköy Belediyesi’yle iletişim halinde olması, üretimlerini
geliştirmeye yönelik danışmanlık ve ilgili yönlendirmelerden
faydalanmasını hedefliyor. (Kadiköy Akademi)

"Her Emekli Bir Hayat Pınarıdır"

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı
Emekliler Platformu, emeklilere yönelik yeni bir sosyal
çalışma başlattı. Çalışma ile birim psikologunun
önderliğinde, Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 3.
sınıf öğrencilerinden birimde staj yapanlar ve emeklilerin
katılımı ile grup çalışması gerçekleştiriliyor. Mart başında
başlayan ve Nisan sonuna kadar devam edecek çalışma ile
genç kuşaklarla görüş alışverişinde bulunacakları bir ortam
yaratılırken, emekliler de bilgi ve tecrübelerini aktarma imkanı
elde ediyorlar. 'Her emekli bir hayat pınarıdır' sloganıyla
başlayan çalışmada ayrıca gündemle ilgili kısa filmler izlenip
birlikte yorumlar da yapılıyor. (Hürriyet Yerel Haberler)

Yaşlılara Vefa Hizmeti Tamamlandı

Mimarisi Darülaceze örneğinden alınarak yapılan Kepez
Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nin kaba inşaatı tamamlandı.
Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü’nün 70 seçim
vaadinden birisi olan şefkat ve huzurevi, Kütükçü
Mahallesi’ndeki 2 bin 400 metre kare üzerinde vücut buldu.
Binası tamamlanan huzurevinin trafiği aksatmaması için,
önündeki 10 metrelik yolun genişletilmesi ve su kanalı
üzerine araç giriş çıkışı için köprü yapımı tamamlanmak
üzere. (Kepez Belediyesi Web Sitesi)

Muratpaşa Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl patentini alarak
üretimini yaptığı asansörlü sistem yeraltı konteynerlerini
belediyelere satıyor. Nisan ayı başında Gazipaşa
Belediyesi’ne 9  adet 2’li sistem konteyner satışı yapan
Muratpaşa Belediyesi, Nevşehir Avanos Belediyesi’ne de 1
adet 3’lü, 2 adet 4’lü sistem yeraltı konteyneri ile 13 adet
konteyner satışı yaptı. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü atölyelerinde üretilen asönsürlü sistem yeraltı
konteynerlerinin Avanos Belediyesi’ne satışından 27 Bin 150
TL gelir elde edildi. (Muratpaşa Belediyesi Web Sitesi)

Muratpaşa Ürettiği Konteynerleri
Satıyor

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/her-emekli-bir-hayat-pinaridir_271542/
http://www.kepez-bld.gov.tr/news.php?id=4973/Yaslilara-vefa-hizmeti-tamamlandi
http://muratpasa-bld.gov.tr/haberler/21835/3/muratpasaurettigikonteynerlerisatiyor#.VzXFaeQauKR
http://www.kadikoyakademi.org/kadikoy-belediyesinden-potlac-kadin-emegi-pazar-yeri-uygulamasi/
http://www.kadikoyakademi.org/kadikoy-bisiklet-festivali-basliyor/


Kadıköy'de Parklar Her Yaşa Hitap
Ediyor

"Gezici Çocuk Dünyası” Bayraklı’da

   Yerel Yönetimler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü sosyal projeler
arasında yer alan "Gezici Çocuk Dünyası Projesi" Bayraklı
Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda hizmet vermeye başladı. Özel
olarak tasarlanan gezici eğitim aracı Beydağ, Kiraz ve
Bayındır'dan sonra şimdi Bayraklı'daki çocuklara okul öncesi
eğitimi veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi
çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında hizmete giren
"Gezici Çocuk Dünyası" aracı bu kez Bayraklı'ya park etti.
Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'na getirilen taşınabilir eğitim
modülü, okul öncesi çağdaki 38 çocuğa eğitim vermeye
başladı. Sekiz hafta sürecek okul öncesi eğitimi ile eş zamanlı
olarak velilere yönelik  "Toplumsal Cinsiyet", "Çocuk Gelişimi",
"Çocuk Yetiştirme Tutumları" ve "Aile İçi İletişim" başlıklı eğitim
çalışmaları yapılacak. Gezici Çocuk Dünyası Projesi ile okul
öncesi eğitime erişimi kısıtlı bölgelerde 3-5 yaş arası
çocuklara ücretsiz, nitelikli ve yenilikçi okul öncesi eğitim
hizmeti verilmesi amaçlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi,
2014 yılı Nisan ayından günümüze kadar  Beydağ, Kiraz ve
Bayındır ilçelerine giderek toplam 148 çocuğa okul öncesi
eğitimi verdi. (İzmir Belediyesi Web Sitesi)

Çankaya Belediyesi’nden Dünyada
Bir İlk

Çankaya Belediyesi, dünya genelinde bir ilk olan uygulamayı
hayata geçirdi. Belediye, yıllarca sokaklarda zor koşullarda
yaşamaya çalışan sahipsiz sokak hayvanlarına sıcak bir
yuvaya kavuşabilmeleri için ev ortamına uyum eğitimi veriyor.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortak yürütülen
proje, Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş koordinatörlüğünde
verilen eğitimlerde Çankaya Belediyesi’nin iki veterineri de
bulunuyor. (Çankaya Belediyesi Web Sitesi)

Muratpaşa Belediyesi, içinde kreşi de olan Sedir Mahallesi
Kapalı Semt Pazarı’nın temelini atıyor.Muratpaşa Belediyesi,
Sedir Mahallesi’nde, kreşi olan ve sosyal aktivite alanı olarak
da kullanılabilecek kapalı semt pazarı inşa edecek. Semt
pazarı, Sedir Mahallesi Muhtarevi arkasındaki Bin 500
metrekarelik bir alan üzerine kurulacak. İçinde, alışverişe
gelen annelerin çocuklarını bırakabilecekleri kreşi olacak
şekilde projelendirilen Sedir Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda
ayrıca zabıta merkezi, mescit ve tuvalette bulunacak. Semt
pazarının bu yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. (Milliyet Yerel
Haberler)

Sedir Mahallesi Kreşli Pazarın
Temeli Atılıyor

Kadıköy Belediyesi irili ufaklı 123 parkı ile havaların
ısınmasıyla birlikte şehrin kalabalığı ve yorucu temposundan
uzaklaşmak isteyenler soluğu parklarda alıyor. Geçtiğimiz yıl
ilçeye 11 yeni park kazandıran Kadıköy Belediyesi parklarda
eğlence ve eğitimi birlikte ele alıyor, her yaş gurubuna ve her
ihtiyaca yönelik çalışmalar yapıyor. Parklarda yer alacak oyun
grupları ve malzemeler parktan yararlanacak insanların
ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Yaşlıların kullandığı park ise yol
boyunca oturma, dinlenme yerlerine rastlamak mümkün. Her
yaş gurubunun dinlenip eğlenebileceği Kadıköy’deki parklarda
engelliler için oyun gruplarından anne çocuk salıncağına
kadar birçok alternatif var. (Hürriyet Yerel Haberler)

http://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/19379/tr
http://www.cankaya.bel.tr/news/3829/Cankaya-Belediyesinden-Dunyada-Bir-Ilk/
http://www.milliyet.com.tr/sedir-mahallesi-kresli-pazarin-temeli-antalya-yerelhaber-1322693/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/kadikoy-de-parklar-her-yasa-hitap-ediyor_274336/


Başkent Parklarına Tarihi Ankara
Evleri

Otobüs Durak Alanları Uyarı Amaçlı
Boyanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi atölyelerinde üretilen
malzemelerle, özgün mimariye bağlı kalarak parklara tarihi
Ankara evleri yapıyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nca,
Ankara evlerini korumak ve yaşatmak amacıyla geleneksel
mimariye bağlı kalınarak yapılan tarihi evlerde, duvarlar
kırmızı tuğlalarla, tavanlar ahşap, çatılar da oluklu kiremitlerle
döşenerek inşa ediliyor. (Hürriyet)

   Kent Tasarım ve Planlama

Çanakkale'de, özel araç parklarını engellemek ve bu konuda
sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla şehir içi otobüslerin
yolcu alıp indirdiği alanlar kırmızı yol çizgi boyası ile
boyanıyor. Boyanan alanlara ayrıca park yapılmaz uyarıları da
yerleştirilerek otobüs durak yerleri belirgin hale getiriliyor.
Böylelikle hem otobüs içindeki yolcular ve şoförler ile durakta
bekleyen yolcuların can ve mal güvenliği sağlanmış hem de
otobüslerin araç parklarından dolayı durağa
yanaşamamasından kaynaklı problemlerin önüne geçilmiş
olacak. (Hürriyet)

Mihrimah Sultan Külliyesi Önündeki
Yapıya Tepki

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en önemli eserlerinden biri
olan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan
için Mimar Sinan’ın Üsküdar’da yaptığı Mihrimah Sultan
Külliyesi’nin önüne yaklaşık 4 metre yüksekliğinde
prefabrik bir yapı yapılmaya başladı. Yaklaşık 4 metrelik
yüksekliği ile külliye duvarı yüksekliğini aşan yapı,
Üsküdarlıların tepkisini çekti. (Yapı.com.tr)

Bursa'da Bizans Tünelleri Bulundu

Zindan Kapı'da sürdürülen restorasyon çalışmalarında,
Osmanlı'nın 23 yıllık Bursa kuşatmasında Bizanslıları hayatta
tutan tüneller ortaya çıktı. Zindan Kapı’daki restorasyon
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. (Yapı.com.tr)

Adıyaman, Kütahya, Konya, Muğla ve
Yozgat'ta Yeni Müzeler Yapılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uygulamalar
Dairesi Başkanlığı'nın resmi Twitter adresinden yaptığı
duyuruya göre Kütahya, Konya, Adıyaman, Manisa, Mersin,
Muğla ve Yozgat'ta yeni müzeler yapılacak. (Arkitera)

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/canakkale-haberleri/otobus-durak-alanlari-uyari-amacli-boyaniyor_267194/
http://www.yapi.com.tr/haberler/bursada-bizans-tunelleri-bulundu_144279.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/baskent-parklarina-tarihi-ankara-evleri_271680/
http://www.yapi.com.tr/haberler/mihrimah-sultan-kulliyesi-onundeki-yapiya-tepki_144317.html
http://www.arkitera.com/haber/26842/adiyaman-kutahya-konya-mugla-ve-yozgatta-yeni-muzeler-yapilacak


   Yerel Mücadeleler

İzmir'in sakin şehir unvanlı Seferihisar İlçesi'ne bağlı eski
köylerden Orhanlı Mahallesi'ne Devlet Su İşleri'nin (DSİ)
yapmayı planladığı sulama barajı için, kırma, yıkama ve
dinamitli patlatmanın olacağı taş ocağının açılmasına
köylüler tepki gösterdi. Valiliğin 'ÇED gerekli değildir' kararı
üzerine köylüler adına avukat Şehrazat Mercan, iptal
istemiyle İdare Mahkemesi'ne başvurdu. (Evrensel)

Seferihisar'da Köylülerden Taş Ocağı
İsyanı

20 Bin Köpekten Kaç Tanesi Yaşıyor?

Hayvan hakları savunucuları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından, kentteki sokak hayvanlarının, Kısırkaya’da
yapılan barınağa götürmesini protesto etti. İBB’nin
Saraçhane’de bulunan başkanlık binası önünde bir araya
gelen 300’e yakın kişi, Kısırkaya barınağında kısırlaştırılan
20 bin sokak köpeğinin kaçının hayatta olduğunu sordu.
 “İBB Köpek toplamalarını ve sokak hayvanı soykırımını
derhal terket”, “Kısırkaya Beş yıldızlı ölüm”, “Mesele üç dört
ağaç, mesele bir tek hayvan! Deneye ormana, toplama
kamplarına tek bir hayvan vermeyeceğiz” pankartları açan
hayvan hakları savunucuları, “Sokaklardan sapık insanları
temizleyin”, “Dostuma, yaşama, özgürlüğe dokunma”,
“Kısırkaya tecrit, zulüm ve rant” dövizleri taşıdı. İBB’nin
mahkemenin durdurma kararına rağmen Kısırkaya’daki
hayvan barınağını yasadışı şekilde çalıştırmaya devam
ettiğini aktaran Elif Narin, Meclis’te ise sokak hayvanlarını yok
edebilecek bir yasa hazırlığı yapıldığını ifade etti. (Evrensel)

Floryalılar Direndi ve Kazandı: Tren
İstasyonu Yerinde Kalıyor

Marmaray kapsamında yenilenen Gebze-Halkalı banliyö tren
hattı üzerindeki tarihi Florya istasyonunun, Sayıştay’ın ‘kaçak’
dediği Akvaryum Kompleksi (AVM ve otel de var) ve lüks
restoranlar bölgesine kaydırılmasından vazgeçildi. FLODER
Başkanı Taner Dayı “Halkın istasyona ulaşımını zorlaştıran,
kamu yararına aykırı karardan vazgeçilmesine sevindik.
Mücadelemiz sonuç verdi” dedi. (Diken.com.tr)

Mimarlar Munzur'daki Plan
Değişikliğine ''Dur'' Dedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Tunceli'de, Munzur Vadisi
içinde yapılması planlanan ve hukuka aykırılığı nedeniyle iptal
edilen HES projelerine ilişkin plan değişikliğinin yürütmesinin
durdurulması için dava açtı. Mimarlar Odası Ankara
Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada, kamu yararına aykırı
olan ve doğal dengeyi tamamen alt üst edecek Munzur Vadisi
Milli Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan baraj ve HES
projelerine karşı mücadeleye devam ettiğini belirtti. (BirGün)

İBB'nin Bebek Sahili Tekne Park
Projesi Protesto Edildi

Bebek Semt Girişimi, Bebekliler Derneği ve Boğaziçi
Dernekleri Platformu’nun da (BODEP) desteğiyle bir araya
gelen grup, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)
Boğaziçi’nde yapmayı planladığı 11 Mega Marina projesinin
Bebek ayağı olan Tekne Park projesini protesto etti. Grup,
İBB’ye ve İsPark’a bağlı İstMarin firması'nın Bebek sahilinde
planladığı Tekne Park projesinin toplu taşıma hizmeti veren
şehir hatları vapurlarının geçiş yollarının kapanmasına, Bebek
İskelesi’ne erişimlerinin engellenmesine, deniz kirliliğinin
artmasına yol açacağını belirtti. Boğaz trafiğinde zaten yüksek
olan kaza riskini arttıracağına dikkat çekti. Halkın tekrar denizle
buluşmasınının simgesi olarak Bebek-1 isimli sandalı törenle
denize indirildi. (Bianet)

Cerattepe için Direnen Yurttaşlara
Dava Açıldı

Artvin Cerattepe'de kurulmak istenen altın madenine karşı
direnen yurttaşlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma
kapsamında 280 kişi ifadeye çağrılırken, 48 kişi hakkında
‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet ve
Polise Mukavemet’ suçlamasıyla dava açıldı. (BirGün)

http://www.evrensel.net/haber/277822/sokak-hayvyanlari-icin-ibb-protestosu-yol-trafige-kapatildi
https://bianet.org/bianet/kent/174200-ibb-nin-bebek-sahili-tekne-park-projesi-protesto-edildi
http://www.evrensel.net/haber/277818/seferihisarda-koylulerden-tas-ocagi-isyani
http://www.birgun.net/haber-detay/mimarlar-munzur-daki-plan-degisikligine-dur-dedi-110606.html
http://www.diken.com.tr/floryalilar-direndi-ve-kazandi-tren-istasyonu-yerinde-kaliyor/
http://www.birgun.net/haber-detay/cerattepe-icin-direnen-yurttaslara-dava-acildi-109718.html


Moda'da Dayanışma Kermesi

İşyerlerinde ölümlerin olmaması ve 28 Nisan’ın “Anma ve
Yas Günü” ilan edilmesi için 30 Nisan Cumartesi günü
Moda Parkı’nda bir araya gelen çeşitli dernek ve sivil toplum
kurum üyeleri dayanışma kermesi düzenledi. Etkinliğe İş
Cinayetleri Almanak Grubu, Özgür Kozova, Göçmen
Kadınlar Derneği, Don Kişot Kolektifi, Komşu Kafe Kolektifi,
Kader Kısmet Atölyesi, Lambda İstanbul LGBTİ, Barış için
Kadın Girişimi, İstanbul Feminist Kolektif, Göçmen
Dayanışma Mutfak, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Cinsel
Şiddetle Mücadele Derneği ve Direnen Üretici ve Tüketici
Kolektifi katıldı. (Erhan Demirtaş – Gazete Kadıköy)

   Kent ve Yaşam

İstanbul’da kadınlar “Bu hayat bizim” şiarıyla Beşiktaş
Abbasağa Parkı’nda düzenlenen MorFest kadın buluşmasında
bir araya geldi. Festivalde, vegan, cinsellik, beden, öz savunma
konularında atölyeler kuruldu. Kadınlar atölyelerde hem atölye
konularını tartıştı hem eğlendi. Kadınlar festivalde takas pazarı
da kurdu. Atölyelerde çeşitli konuların tartışılması ardından
“Kadın düşmanlığına karşı kadın mücadelesi” adlı forum
gerçekleştirildi. Forumda özsavunmasını geliştirerek kendisine
şiddet uygulayan eşini öldüren Yasemin Çakal ile barış
bildirisine imza attıkları için tutuklanan akademisyenler Esra
Mungan ve Meral Camcı’dan etkinliğe gelen mesajlar da
okundu.  (Dayanışma.Net)

Kadınlar MorFest’te Buluştu

Engelli Çocuklar, Tarım Atölyesinde
Hem Rehabilite Oluyor Hem de
Meslek Ediniyor

İzmir Bornova’daki Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezi, sekizinci sınıftan mezun olan hafif düzeyde zihinsel
engelli bireylere akademik ve çeşitli dallarda mesleki eğitim
veren bir devlet okulu. Öğrenciler okula geldikleri ilk yılda
ortalama 1,5 ay okuldaki tüm atölyelerde ders alıyorlar.
Böylece atölyeleri tanıyor, ilgi, istek ve yeteneklerine göre 10.
sınıfta branşlarını seçiyor ve sonra o atölyede eğitim almaya
devam ediyorlar. (Gaia Dergi)

Moda'da Açık Hava Sergisi:
"Mahallede Karşılaşmalar"

"Mahallede Karşılaşmalar" temasıyla gerçekleştirilen
projede, 11 farklı sanatçının 11 farklı eseri Moda’yı bir
açık hava sergisine dönüştürecek. Katılımcılar sanat
eserlerini bir harita yardımıyla keşfe çıkacak. (Arkitera)

İstanbul'un 251 Günlük Suyu Var

İSKİ verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul'daki
barajların doluluk oranı yüzde 86,6. Bu doluluk oranı 753
milyon metreküp suya karşılık geliyor. Kentte yaz aylarında
günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor. Hiç
yağmur yağmaması halinde barajlardaki su, İstanbul'un
ortalama 251 günlük ihtiyacını karşılayacak durumda.
(Yapı.com.tr)

Yaşlı Hakları Derneği’nden Kamu
Spotu ve Kısa Film Yarışması

Yaşlı Hakları Derneği web sitesinde, bu yıl dernek tarafından
ikincisi düzenlenecek olan kısa film yarışmasının duyurusu
yapıldı. Yarışma yaşlılık temasını işleyen eserlere açık olup her
türlü amatör veya profesyonel film yapımcısının katılımına açık.
(Yaşlı Hakları Derneği Web Sitesi)

http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbulun-251-gunluk-suyu-var_144242.html
http://www.dayanisma.net/2016/04/17/kadinlar-morfestte-bulustu/
http://yaslihaklaridernegi.org/blog/2016/04/07/65-yasli-haklari-dernegi-2-kisa-film-ve-kamu-spotu-yarismasi-2016/
http://www.arkitera.com/haber/26849/modada-acik-hava-sergisi--mahallede-karsilasmalar
https://gaiadergi.com/izmirde-engelli-cocuklar-tarim-atolyesinde-hem-rehabilite-oluyor-hem-de-meslek-ediniyor/
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=8640


İşçi Filmleri Festivali 1-8 Mayıs
Tarihlerinde 4 İlde Aynı Anda

11. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 1-8 Mayıs tarihleri
arasında izleyicilerle buluşuyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve
Diyarbakır’da eş zamanlı olarak gerçekleşecek festivalde bu
yıl “Barbarlığa Karşı Umut Öyküleri” teması ile toplam 59
film gösterilecek. (Gaia Dergi)

   Kent ve Yaşam

23-24 Nisan 2016 tarihlerinde Mezopotamya Ekoloji Hareketi
1’inci Genel Konferansı Van’da geniş bir katılımla gerçekleşti.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Dicle ve Fırat nehirleri
arasında kalan bölgeden alan ekolojik hareket çalışmaları,
Mezopotamya merkezli olsa da ülke ve coğrafi sınırlandırmaları
önemsemeden işleyişini yürütür. 2012 yılında kurulan, 11
bölge ve 25 ilde örgütlü olan Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin
ilk konferansı Van Nuda Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. (Gaia
Dergi)

Mezopotamya Ekoloji Hareketi 1’inci
Genel Konferansı Geniş Katılımla
Van’da Gerçekleşti

2016 Habitat III Zirvesi'ne Türkiye'nin Hazırlığı Heyecan Vermiyor
İlhan Tekeli

Habitat II toplantısının ruhu içinde katılımcı ülkelerden ulusal raporlarının katılımcı süreçlerle hazırlanması isteniyordu. Bu,
Türkiye’nin alışık olmadığı bir durumdu. Türkiye’nin resmî raporu, devletçe değil katılımcı süreçlerle hazırlanacaktı. Türkiye
bunu başardı. Raporu 244 kuruluşun katılımıyla hazırlandı, katılımcıların yarısından fazlası STK’lardı. Türkiye’nin raporu
konferansa katılan STK’lar tarafından örnek olarak gösterildi. Türkiye bakımından Habitat II’de karşılanacak iddialar vardı.
Türkiye bu iddiaları karşılamaktan kaçmadığı için de çalışanlar coşkuyu tadıyorlardı.

Türkiye’nin Habitat III için hazırladığı raporu okuduğumda böyle bir coşkuyu ve heyecanı bulamadım. Bu sonuçtaki
sorumluluğun, ne kadarının BM’in Habitat örgütünden, ne kadarının Türkiye raporunu hazırlama sorumluluğunu
yüklenenlerden kaynaklandığını saptayacak bir bilgiye sahip değilim. Raporu okuduğunuzda okuyucuda yaratılmak istenilen
izlenimin, “genelde dünyada yaşanan ekonomik kalkınma süreci içinde, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, eşitsizlik ve
yoksulluk gibi sorunlarının bulunduğu, ama bu konuda BM sistemi içinde çözüm yollarının üretildiği, Türkiye’nin de Habitat II
ve Habitat III arasında geçen yirmi yılda bu çözümlere uygun adımlar attığı ve başarılı olduğu” kanısının yaratılması olduğu
fark edilmektedir. Rapora bakılırsa bu bakımdan dünyada ve Türkiye’de telaşa, kaygıya kapılacak bir durum yoktur. Oysa ki
hem dünyada hem Türkiye’de durumun böyle olmadığını herkes bilmektedir.

Yirmi yılda bir toplanan uluslararası bir platform olan Habitat III Zirvesi’ne, Türkiye’nin böyle bir raporla katılmasının iyi bir
strateji olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir platforma sorunlarını farkında olmayan, dünyaya eleştirel bir bakış açısı
getiremeyen bir raporla katılmak, samimiyet testini geçemez, dünyanın bu konudaki çabalarına yaratıcı bir katkıda
bulunamaz. Tabii Türkiye raporunun böyle bir nitelikte olmasının iki nedenini raporun arkasında verilen katılımcılar listesine
ve raporun kaynakçalarına göz attığımızda hemen fark ederiz. Türkiye’de bu konuda son yıllarda akademisyenlerin, meslek
adamlarının yaptığı çok sayıda yayın bulunmaktadır. Bunların göz ardı edilmesi ve raporun hazırlanmasında Türkiye’nin bu
konudaki STK’lara yer vermemiş olması, bürokratik ruhlu bir Türkiye raporunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Sanıyorum ki sadece Türkiye’de değil BM’nin Habitat örgütünde de sorun bulunmaktadır. Bizim alanımızda uluslararası
yazında, bu alana ilişkin kavramların, kuramların sorgulandığı bir döneme girilmiştir. Önümüzdeki yıllarda yerleşme
kavramlarında ve kuramlarında önemli değişiklikler olacaktır. Böyle bir geçiş döneminde iddia taşıyan bir toplantı yapabilmek
için bu konulara girmek gerekir. Okuduklarımda böyle yeni açılımların izlerine rastlayamadım. (Mimarlık Dergisi)
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