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Kısa kısa...

Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna 
‘mega proje’ olarak duyurulan ve 
adı ‘Kabataş Martı Projesi’ olarak 
anılan Kabataş Transfer Merke-
zi tekrar gündemde. Kabataş is-
kelesinden motor seferleri yapan 
firmanın yolcularına ‘inşaat süre-
cinde seferlerin nereye yönlendi-
rilmesini’ tercih ettikleriyle ilgili 
anket yapmaya başlaması çevreci-
leri harekete geçirdi.

Amerikan Yale Üniversitesi’nin 2015 
“Dünya Çevre Performansı En-
deksi” raporuna göre Türkiye son 
iki yılda 33 basamak birden geri-
ledi. “Doğa ve Yaban Hayatı Koru-
ma” kategorisinde 100 üzerinden 
22,5 puan alarak 180 ülke içinde 
177’nci oldu. Doğa ve yaban ha-
yatının korunmasında Türkiye, iç 
savaş ve diğer felaketlerle müca-
dele eden Irak, Suriye, Libya ve 
Haiti’nin bile gerisinde kaldı.

Alternatif ulaşım biçimlerinin yay-
gınlaşmasıyla birlikte, bisiklet ve 
yaya projelerinin değerlendirile-
ceği kriterlerin belirlenmesine yö-
nelik bir ihtiyaç da doğuyor. Illino-
is Üniversitesi’nin Kentsel Ulaşım 
Merkezi, söz konusu standardın 
geliştirilmesine yönelik bir adım 
attı. 

ABD’nin Detroit kentinde dört boş 
arsa, sel sularının biriktirdiği, her 
biri sel durumunda yerin altın-
da yılda 300 bin galon su tutabi-
len sel suyu biriktirme bahçeleri-
ne dönüştürüldü. Yüzey alanları 
ise, yerel halkın kullanımına açık 
ve güzel bir görüntü sunan ortak 
alanlar olarak kullanılabiliyor.
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• Tarihi Yarımada’nın Şeklini Bozmuştu:
Yenikapı Dolgu Alanı ‘Plansız’ Kaldı

İstanbul’da Tarihi Yarımada’nın şeklini bozduğu 
gerekçesiyle uzmanların tepki gösterdiği Yenikapı 
Dolgu ve Rekreasyon Alanı’na ilişkin Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nca hazırlanan imar planları iptal 
edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 2012 yı-
lında askıya çıkan Yenikapı Bölgesi Rekreasyon 
ve Meydan Amaçlı 1/5 bin nazım imar planı ve 
1/10000 ölçekli uygulama imar planları TMMOB’a 
bağlı Mimarlar, Şehir Plancıları ve İnşaat Mühen-
disleri Odası tarafından yargıya taşınmıştı.

Davayı sonuca bağlayan İstanbul 6. İdare Mah-
kemesi imar planlarıyla ilgili kendisine ulaşan bi-
lirkişi raporunda yer alan ‘1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
yerleşim planlarının plan paftaları üzerinde göste-
rilmemesi ve Boğaz tüp geçiş planlama alanından 
geçtiği halde trafik güvenliği açısından oluşabile-
cek yüksek kapasiteli otopark ihtiyacının karşılan-

Üç buçuk yıl önce yanan ve restorasyonu yılan 
hikayesine dönen tarihi Galatasaray Üniversitesi 
binasında restorasyon başladı. 

Galatasaray Eğitim Vakfı sitesinden yaptığı açık-
lamada restorasyonun 1. Etap çalışmalarının 31 
Mayıs 2016’da başlayıp sekiz ay süreceği belirtildi.  

Açıklamada TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstan-
bul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 14.1.2016 tarihli   toplantısında gün-
deme alınıp, düzeltmelerle uygun olduğuna karar 
verilen restorasyon projesinin 1. Etabı için Gürsoy 
Grup Restorasyon San. Tic. A. Ş. ile sözleşme imza-
landığı ifade edildi (Bianet).

maması ve planlama alanında, araç giriş çıkışının 
ne şekilde yapılacağının uygulama ölçeğinde be-
lirsiz bırakılmasının planlama ilkelerine uygun ol-
madığı’ yönündeki olumsuz değerlendirmelerini 
esas aldı.

Mahkeme iptal kararının gerekçesinde de ‘dava 
konusu planların; uygulamaya ilişkin detayla-
rı sunmaması, kullanımlar ve yapılaşma haklarını 
uygulamaya esas alacak şekilde vermemesi, alan-
da ne tür işlevlerin yer alacağının sadece 1/1000 
ölçekli plan raporunda ve plan notlarında belirt-
mesi ve plan paftasında tek bir lejant ve kullanı-
mı öngörmesi dolgu planı için geliştirilen proje-
nin 1/1000 ölçekli plan ile kesinleştirilmemesi ve 
oluşacak araç trafiği/otopark yönünden çözüm-
lemeler getirmemesi yönüyle şehircilik ilkeleri, 
planlama teknikleri ve kamu yararı açısından uy-
gun olmadığı’ tespitinde bulundu. Karar oybirli-
ğiyle alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan 
planlara göre Yenikapı sahilinde yaklaşık 90 fut-
bol sahasına tekabül eden (546 dönüm) bir dol-
gu yapılmış; doldurulan meydanda eğlence alan-
ları, lokanta ve gazinoların yanında satış birimleri, 
sergi ve fuar yerleri için de toplam alanın yüzde 
3’ünü geçmeyecek şekilde iki kat yapılaşma izni 
verilmişti.

Yenikapı dolgu alanı İstanbul’un silüetine olum-
suz etkisi nedeniyle tartışma konusu olmuş, Goog-
le Earth üzerinden çekilen fotoğrafta İstanbul’un 
tarihi yarımadasının şeklinin, Yenikapı sahil dolgu-
su nedeniyle ciddi şekilde bozulduğu görülmüştü 
(Diken.Com.Tr/Rıfat Doğan).

• Galatasaray Üniversitesi’nin Yanan Tarihi Binasında 3,5 Yıl Sonra Restorasyon Başladı 

http://www.diken.com.tr/tarihi-yarimadanin-seklini-bozmustu-yenikapi-dolgu-alani-plansiz-kaldi/
http://www.diken.com.tr/tarihi-yarimadanin-seklini-bozmustu-yenikapi-dolgu-alani-plansiz-kaldi/
http://bianet.org/bianet/toplum/175426-galatasaray-universitesinin-yanan-tarihi-binasinda-3-5-yil-sonra-restorasyon-basladi
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Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna ‘mega pro-
je’ olarak duyurulan ve adı ‘Kabataş Martı Projesi’ 
olarak anılan Kabataş Transfer Merkezi tekrar gün-
demde. Kabataş iskelesinden motor seferleri ya-
pan firmanın yolcularına ‘inşaat sürecinde sefer-
lerin nereye yönlendirilmesini’ tercih ettikleriyle 
ilgili anket yapmaya başlaması çevrecileri hareke-
te geçirdi.

Yurttaşların bilgi edinme yasası doğrusunda 
İBB’ye yaptığı başvurular yanıtsız kalırken, chan-
ge.org kampanyasında, “Yönetimin kamusal alan-
lara müdahale biçimini artık değiştirmesini istiyo-
ruz. Kararların tepeden inmeci yöntemlerle değil, 
İstanbul halkının görüşleri alınarak, çoklu ve ba-
ğımsız bir düşünce ortamı yaratılarak geliştirilme-
sini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Martı Projesi için izin çıktı mı?
Konuyla ilgili konuşan Şehir Plancıları Oda-

sı (ŞPO) İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, 
Transfer Merkezi projesinin geçmişinin 2008 yı-
lında onaylanan avan projeye dayandığını, fakat 
bu projenin Martı Projesini kapsamadığının altını 
çizdi. Bu projeyi mümkün kılmak için yapılan plan 
değişikliklerinin ise komisyondan geçtiğini, fakat 

gelinen nokta itibariyle halen ilgili Koruma Kurulu 
tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili daha önce de görüş belirten At-
lar, Kabataş’ta tarihi silueti etkilemeyecek müte-
vazi bir projeye ihtiyaç olduğunu söylemiş, ŞPO 
olarak temel kaygılarının mesleki bilgiler ışığında, 
hukuki olarak doğru olanın ‘insani bir yaklaşımla’ 
yapılması olduğunu ifade etmişti. Diğer yandan, 
“Maalesef bu tip yukarıdan alınan kararlarla uygu-
lamaya çalışılan projelerin önünde uzun yıllardır 
hiçbir kurum direnemiyor. Buna yargı da dahil; ar-
tık yargı mekanizması da burada direnç göstere-
miyor” şeklinde konuşmuştu.

Diğer yandan, son zamanlarda ülkenin dört 
bir yanındaki uygulamalara bakıldığında, Martı 
Projesi’nin hukuki güvenceye henüz kavuşmamış 
olması endişeleri gidermiyor. Daha önce aynı böl-
gede, İnönü Stadı’nın yanından geçen tünel bağ-
lantılarının parkı tahrip eden bölümü mahkemeye 
taşınmış, fakat yürütmeyi durdurma kararı çıkın-
caya kadar proje neredeyse tamamlanmış, bu aşa-
madan sonra ise inşaatın geldiği noktaya dayana-
rak ‘kamu yararı’ gerekçesiyle onaylanmıştı.

(BirGün/Fatih Kıyman)

• Kabataş Martı Projesi
‘Oldu Bittiye’ Getiriliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın “Ülkenin şanına, şe-
refine yakışan işleri yapmaya gücümüz var” diye-
rek ayrıntılarını açıklamaktan kaçındığı saray bah-
çesindeki yatırımın devasa kütüphane ve konser 
salonu olduğu ortaya çıktı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sarayın bahçesine 
yapılacak kütüphanenin olağanüstü büyüklük-
te ve içerik olarak tüm dünyanın ilgisini çekecek 
zenginlikte olmasını istediği öğrenildi. Saray kü-
tüphanesinin tamamlanmasının ardından halen 

Ankara Bahçelievler semtinde bulunan Milli Kü-
tüphane kapatılacak ve içerisindeki tüm kitap ve 
belgeler saray kütüphanesine taşınacak. Ayrıca 
halen İstanbul’da çeşitli saray ve kütüphanelerde 
bulunan Osmanlı İmparatorluğu’na ait resmi ar-
şivler ile değerli kitaplar da Ankara’ya getirilecek. 
Erdoğan’ın kütüphanenin planına ve içeriğine ka-
rar vermeden önce İngiltere, Almanya ve Fran-
sa’daki kütüphaneleri inceleme heyeti gönderdiği 
de öğrenildi (Sözcü).

• Milli Kütüphane Taşınacak

http://www.birgun.net/haber-detay/kabatas-marti-projesi-oldu-bittiye-getiriliyor-116209.html
http://www.birgun.net/haber-detay/kabatas-marti-projesi-oldu-bittiye-getiriliyor-116209.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/saraya-650-milyonluk-opera-ve-kutuphane-1255097/
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başka-
nı Kadir Topbaş doğa tahribatı yaratan ve yapı-
mı süren 3. Köprü bağlantı yollarının İstanbul 
içinden geçmesini istememişti ancak Anado-
lu Yakası’nda yeni bir güzergâh çıktı. Köprünün 
Çekmeköy çıkışını sağlayacak bu bağlantı yolu 
yıllardır 3. Köprü için konuşulan yol güzergahla-
rını da çürüttü. Bu yol Çekmeköy Kışlası’nın da sı-
nırını değiştirdi. Daha önce Çekmeköylülerin yo-
ğun olarak kullandığı doğa parkıyla bitişik olan 
kışla ile park arasından geçecek yaklaşık 5 kilo-
metrelik yol yeni sınır olacak. İstanbul Şehir Plan-
cıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, 3. Köprü 
imar planlarını dava ettiklerini belirterek “Yeni 
bağlantı noktalarına ilişkin planlar çıkıyor. Onları 
da dava ediyoruz” dedi.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, 3. köprü projesin-
de, yeni yapılaşmayı istemediğini ve köprü çıkış-
larından İstanbul’a bağlantı yolları verilmeme-
sini istediğini Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine 
iletmişti. Boğaz geçiş noktaları olarak Garipçe 
ve Poyrazköy belirlendi. Anadolu ve Avrupa Ya-
kası olmak üzere yolların Kınalı Odayeri, Paşa-

köy Akyazı, köprü ile birlikte yapılacak çevre yolu 
bölümü ise Odayeri, Paşaköy, Poyrazköy, Garip-
çe olarak belirlenmişti. Bu güzergahın dışında 
Çekmeköy’den bir bağlantı yolu daha çıktı. Or-
manlık alan üzerine kurulu Çekmeköy Kışlası’nın 
hemen yanında yürüyüş yolları, kafeler ve din-
lenme alanlarının olduğu Çekmeköy Doğa Parkı 
yer alıyor. Bundan yaklaşık 2 ay önce birbirine bi-
tişik olan ve sadece tel örgülerle ayrılan iki alanın 
arasından bundan böyle 3. Boğaz Köprüsü’nün 
bağlantı yolları geçecek. Eskiden askeri arazi-
ye dahil olan ve halen devam eden çalışmalarla 
belirmeye başlayan yol ile Çekmeköy Kışlası’nın 
batı sınırı daralacak. Yaklaşık 5 km. uzunluğunda-
ki bağlantı yolu 3. Köprü’yü Şile otobanına bağ-
layacak. Binlerce ağacın kesildiği yol güzergahın-
da eski askeri alanı gösteren levhalar halen yerli 
yerinde. Hafriyat kamyonları ve iş makinelerinin 
çalıştığı alanda eski askeri alanı Doğa Parkı’ndan 
ayıran jiletli teller ise artık şantiye alanının sını-
rı olmuş vaziyette. Bir tarafında yol çalışması bir 
tarafında ise lüks konutlarla çevrili Doğa Parkı’nı 
kullanan yurttaşlar, çalışmaların parka da sıçra-
masından ve ormanlık arazide yeni konut alanla-
rı oluşmasından endişeli.

Yol çalışmasının 3. Köprü’nün bağlantı yolu 
Çekmeköy çıkışı için yapıldığını doğrulayan Çek-
meköy Belediyesi, yol çalışması Doğa Parkı sınır-
larının dışında kaldığı için parkta bir değişiklik 
olmayacağını belirtti. Çekmeköy Belediyesi yazılı 
açıklamasında, “Bağlantı yolu ile askeri alandan 
ayrılan 200 dönümlük arazinin Çekmeköy Şehir 
Parkı olarak düzenlenmesi ve vatandaşların kul-
lanımına açılması için ilgili makamlarla görüşme-
lerimiz devam etmektedir” ifadelerine yer verdi 
(Cumhuriyet).

• İstanbulluyu Kandırdılar

Hayvan hakları savunucularının, defalarca pro-
testo ettikleri Kısırkaya Hayvan Toplama Kampı 2. 
etabının yine Kuzey Ormanları’nda Işıklar Köyü’ne 
taşınmasına karar verildi. Prefabrik yapıların ku-
rulduğu ancak henüz hizmete açılmayan 2. etabın 
taşınmasına gerekçe olarak “Sahipsiz hayvanlara 
verilen hizmetin etkin ve yerinde verilebilmesi” 
gösterildi.

Sokak hayvanları için ‘tecrit ve toplama kampı’ 
anlamına gelen ve Kuzey Ormanları’nın Kısırkaya 

Köyü’nde inşaatı halen devam eden barınak, bin-
lerce hayvan kapasiteli ve konumundan dolayı 
sert iklim koşullarına sahip.

Sarıyer’in Karadeniz kıyısında 700 dönümlük 
bir alanda kurulu barınak, iki kısımda hizmet ve-
riyordu. Birinci etabı tamamlanarak hizmete giren 
bakım evinin ikinci etabı için prefabrikler yerleş-
tirilmiş ancak ilk etap dolmadığı için ikinci etaba 
hayvan alımına başlanmamıştı.

(Kuzeyormanları.Org)

• Kuzey Ormanları’na Yeni “Hayvan Toplama Kampı”

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/543442/istanbulluyu_kandirdilar.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/06/15/kuzey-ormanlarina-yeni-hayvan-toplama-kampi/
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da (GOP) Bağlar-
başı, Karlıtepe, Küçükköy, Sarıgöl, Silahtarağa, 
Yenidoğan, Yıldıztabya, Yeni Mahalle ve Mer-
kez mahallelerini kapsayan ‘Acele Kamulaştır-
ma Kararı’na karşı mahallelerini savunan halka 
gönüllü olarak hukuki destek veren avukatlar 
hakkında AKP’li Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta suç duyurusunda bulundu. Başkan Usta, 
avukatlar Can Atalay ve Arman Yıldız’ı İstanbul 
Barosu’na şikâyet etti ve savcılığa suç duyuru-
suna bulundu. Şikâyetin gerekçesi ise, hukuken 
yalnızca olağanüstü hallerde işleme konması 
gereken ‘Acele Kamulaştırma’ kararı konusunda 
halkı bilgilendirmek. 

Avukat Arman Yıldız tek yaptıklarının, Ace-
le Kamulaştırmanın GOP’ta neden uygulana-
mayacağı konusunda kendi hukuki görüşleri-

ni belirtmek olduğunu ifade etti ve yöneltilen 
suçlamaları, 1500’e yakın yurttaşın katılımıyla 
gerçekleşen toplantının belediyeyi ‘korkutma-
sı’ şeklinde yorumladı.

Arman ayrıca “Yasada Acele Kamulaştırma-
nın uygulanabileceği belirtilen dört koşul var 
ve bunlardan her biri ‘savaş hali’ gibi olağanüs-
tü koşullar. GOP’ta ise bu koşullardan hiçbiri 
oluşmamasına karşın Bakanlar Kurulu kararıy-
la Acele Kamulaştırma yetkisi alınmış. Bunun 
yanı sıra, Danıştay’ın Acele Kamulaştırma konu-
sunda verdiği önceki kararlara göre, çok sayıda 
yapı toplu şekilde Acele Kamulaştırmaya soku-
lamıyor, her bir konutun ‘gerekçesinin’ açıklan-
ması gerekiyor. GOP’ta ise karara birçok parsel 
yazılmış ve gerekçe belirtilmemiş” ifadelerini 
kullandı (BirGün).

• Halkı Toplantılarla Neden Bilgilendiriyorsunuz?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Başkent 
Dayanışması’nın düzenlediği ortak basın top-
lantısında Saraçoğlu Mahallesi’nin Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredildiği ileri sürüldü.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tez-
can Karakuş Candan, şöyle konuştu: “Saraçoğ-
lu Mahallesi’nde kaymakamlığın olduğu sokakta 
çöpler toplanıyor yaklaşımıyla ahşap kapılar, pan-
jurlar ve kiremitler sökülmüş durumda. Yani yıkıl-
madan önceki içler acısı son durumunu gördük. 
Koruma Kurulu Başkanı, Saraçoğlu Mahallesi ile 
Büyükşehir Belediyesi’nin Koruma Uygulama ve 
Denetim Büroları’nın ilgileneceği bilgisini verdi. 
Açıklama, oranın el değiştirdiğine ilişkin şüpheler 
oluşturdu. Kaymakam da Saraçoğlu Mahallesi’nin 
Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini söyle-
di. Bu da ikinci kuşku uyandırıcı durumdu. Res-
mi Gazete’de yayımlanan ‘Saraçoğlu Mahallesi’nin 
lojman statüsünün kaldırılarak ekonomiye kazan-

dırılması için kamu kurumlarına, yerel yönetimle-
re, belediyelere, vakıflara ve derneklere verilme-
si kararı’na açtığımız dava devam ederken, böyle 
bir söylemle karşı karşıya kaldık. Üzüntü verici bu 
durum nedeniyle çok kaygılıyız. Saraçoğlu’nun 
Büyükşehir’e devredilmesi, alanın bugünlerde 
ismi sıkça zikredilen TÜRGEV’e verileceğine dair 
kaygılarımızı artırıyor.”

Akıl dışı projelere izin vermeyeceğiz
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, İmrahor 

Vadisi’nde yapacağı Kanal Ankara Projesi’ne de 
tepki gösteren Candan, “Akıl dışı projelerle va-
dilerin yok edilmesine, Ankara’nın nefessiz bıra-
kılmasına ve su varlıklarının yok edilmesine izin 
vermeyeceğiz. Eymir Gölü, Büyükşehir’in elinde 
Mogan Gölü’nün dönüştüğü duruma dönüşür. 
Önce Mogan’a yapılanların hesabını versin” diye 
konuştu.

(Yapi.Com.Tr)

• Saraçoğlu TÜRGEV’e mi
Devrediliyor?

http://www.birgun.net/haber-detay/halki-toplantilarla-neden-bilgilendiriyorsunuz-115425.html?ref=sanalbasin
http://www.yapi.com.tr/haberler/saracoglu-turgeve-mi-devrediliyor_145000.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/saracoglu-turgeve-mi-devrediliyor_145000.html
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Ege Üniversitesi, ticari kuruluşlara kiraladığı ara-
zilerle yine gündemde. Son zamanlarda EÜ yerleş-
kesi arazileri, Bilfen adlı özel okullar grubuna ki-
raya verildi. 2015-2016 eğitim öğretim yılında bu 
arazilere anaokulu ve ilkokul kuran Bilfen, şimdi 
de yeni araziler üzerinde lise inşaatı yükseltiyor.

EÜ yönetimi ise söz konusu arazileri Bifen’e han-
gi ihale süreçleriyle, ne koşullarda ve kaç liraya 
verdiğini “ticari sır” gerekçesiyle açıklamıyor. 

Geçen yıl yerleşke içinde faaliyete başlayan özel 
Bilfen İlkokulu’yla ilgili, bilgi edinme yasası uya-
rınca yöneltilen “Üniversite arazisini Bilfen’e kaça 
kiraladınız?” sorusu “ticari sır” olduğu gerekçesiy-
le üniversite yönetimi tarafından yanıtlanmamıştı. 

Üniversite yönetimi şu yanıtı vermişti: 
“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na dayanarak yap-

mış olduğunuz 268302 sayılı başvurunuza istina-
den, EÜ Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik daire Baş-
kanlığından alınan yazılı bilgide, ‘İlgili başvuru 
incelenmiş olup, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 
‘Ticari Sır’ başlıklı 23. maddesi ifadesi gereği ta-
lebiniz değerlendirilememiştir’ şeklinde belirtil-
mektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24. maddesi 
‘İtiraz Usulü’ uyarınca, kararın tebliğinden itibaren 
on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme 
Kurulu’na itiraz edilebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. 
Bilgilerinize.”

(soL haber)

• Ege Üniversitesi Yerleşkesi Rant Alanı 
Oldu: Özel Okul İnşaatları Yükseliyor!

Çanakkale’de Ayvacık bölgesinde yapılması 
planlanan toplam 1550 megavatlık 27 türbinli rüz-
gar enerjisi santrali (RES) projesinden sonra şimdi 
de yine aynı bölgede, Ezine-Ayvacık arasında 101 
türbinli RES projesi için Bilgin Enerji tarafından 
kollar sıvandı. Bölgenin tüm değerleri, zenginlik-
leri yok sayılırcasına birbiri ardına yapılmaya baş-
layan ve sayıları giderek artan rüzgar enerji sant-
ralleri, “Yenilenebilir enerji”, “Temiz enerji”, “Doğa 
dostu” diye sunuluyor. Bölgedeki rüzgar akımını 
engelleyerek ve yönünü değiştirerek doğal den-
genin bozulması, kuşların göç yollarının kapatıl-
ması, tarımsal alanların kullanılamaz hale getiril-
mesi ve ağaç katliamları ise görmezden geliniyor. 

Toplam proje bedeli 950 Milyon TL olduğu ifa-
de edilen ÇED başvuru dosyasında, “Bilgin Rüzgar 
Santrali Enerji Üretimi AŞ tarafından Çanakkale 
ili, Ayvacık ve Ezine ilçeleri sınırları içerisinde 101 
adet rüzgar türbini ile 303 MWm/303 MWe kurulu 
gücünde Çınarpınar RES projesinin kurulup işletil-
mesi planlanmaktadır. Proje alanına ulaşım proje 
çevresinde bulunan köy yolları ve orman yolları ile 

sağlanmaktadır. Ancak türbinlerin nakliyesi sıra-
sında TIR’lar kullanılacak olup söz konusu TIR’ların 
geçebileceği şekilde mevcut yollarda genişletme 
ve iyileştirmeler yapılacaktır. Ayrıca ulaşımı bulun-
mayan türbin yerlerine ulaşımın sağlanması ama-
cıyla yeni servis yolları açılacaktır. Genişletme ve 
iyileştirmeler yapılacak yollar ile yeni açılacak ser-
vis yolları ile ilgili detaylı bilgiler ÇED raporunda 
verilecektir” denildi. 

Proje kapsamında yılda 930 milyon kWh/yıl 
enerji elde edilecek olup, 154 kV’lık enerji nakil 
hattı ile trafo merkezi üzerinden Ulusal Elektrik 
Sistemine bağlanması planlanıyor. Ancak enerji 
nakil hattının güzergâhının neresi olduğu ise be-
lirsiz (Evrensel).

• Körfezin Kalbine Saplanan Hançer; 
Rüzgargülleri!

http://www.evrensel.net/haber/281438/korfezin-kalbine-saplanan-hancer-ruzgargulleri
http://www.evrensel.net/haber/281438/korfezin-kalbine-saplanan-hancer-ruzgargulleri
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• Türkiye’nin En Büyük Fuar Alanının Temeli 
Bu Yaz Atılıyor

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Türkiye’nin en 
büyük, Avrupa’da da en büyükler arasına girecek 
700 bin metrekarelik fuar alanının temelini bu 
yaz atıyor. Atatürk Havalimanı’nın yanı başındaki 
mevcut arazide 3 etap halinde yapılacak proje için 
1.5 milyar liralık yatırım yapılacak. 

İDTM ortaklık yapısı içerisinde İstanbul Tica-
ret Odası (%41.47), Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği  (%27.24), İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(%23.89), Bakırköy Belediyesi (%5), İstanbul Tica-
ret Borsası (%1.43), İstanbul Sanayi Odası (%0.96),  
İktisadi Kalkınma Vakfı (%0.01) bulunuyor. Ata-
türk Havalimanı’nın hemen yanı başında bulunan 
İDTM kompleksi içerisinde; İstanbul Fuar Merke-
zi (İFM), İDTM İş Blokları, WOW Oteller ve WOW 
Kongre Merkezi yer alıyor (Yapi.Com.Tr).

• Esenler’de 7 Yıl İçinde Yeni Şehir Kuruluyor
Kentsel dönüşümle inşa edilecek Esenler Yeni 

Şehir Projesi için Esenler Belediyesi ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yapılan pro-
tokolün İBB Meclisi’nde kabul edilmesinin ardın-
dan, KİPTAŞ ile de protokol imzalandı.

Protokole göre KİPTAŞ; öncelikli olarak aske-
ri alan içerisinde kalan 66. Mekanize Piyade Tu-
gay Komutanlığı Baştabya, Topkule ve Şehit Piya-
de Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası’nı 1. Ordu 
Komutanlığı’nın gösterdiği yerlerde inşa edecek.

İBB tarafından yapılacak 2,5 milyon metrekare 
alana sahip kentsel dönüşümle üretilmiş dünya-
nın birinci, alan büyüklüğü bakımından da dünya-
nın üçüncü büyük şehir parkını da kapsayan pro-
jede, yaklaşık 7 yıl içinde askeri alanda yapılacak 
şehir parkı dahil tüm çalışmaların tamamlanması 
hedefleniyor (Arkitera).

• Etiler’deki Polis Okulu Arazisine Bilirkişi 
İtirazı: Otel Olması Kamu Yararına Aykırı

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonun-
da ismi geçen İstanbul’un en gözde yerlerinden 
İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisine 
ilişkin AVM ve rezidans planına bilirkişi ‘Kamu ya-
rarı yok’ diyerek itiraz etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Etiler Po-
lis Meslek Yüksekokulu arazisine, AVM, rezidans 
ve otel yapılmasının önünü açan 2012’deki imar 
planı değişikliğine karşı Şehir Plancıları Odası İs-
tanbul Şubesi’nin açtığı davada İstanbul 7. İdare 
Mahkemesi’ne bilirkişi raporu ulaştı.

14 sayfalık bilirkişi raporunun sonuç bölümün-
de, Boğaziçi Kanunu’nun belirlemiş olduğu en 
fazla 0, 75 olması gereken yapılaşma emsalinin 
2,50’ye çıkarılarak bir yapılaşma yoğunluğunun 
getirilmiş olmasının kanuna aykırı olduğu belirtil-
di. Raporda ayrıca, yapılan plan değişikliğiyle öğ-
retim tesis alanı kaldırılırken eşdeğer bir öğretim 

tesisi alanı ayrılmamış olmasının kamu yararına 
aykırı olduğu ifade edildi.

İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu, risk-
li alan ilan edilmesinin ardından bakanlar kurulu 
kararıyla kapatılmıştı. Okul ve 32 bin metrekarelik 
arazi İçişleri Bakanlığı’yla yapılan protokolle İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişti.

Bedeli yaklaşık 450 milyon lira olan arazi ticaret 
merkezi ilan edilmiş, İstanbul’un en değerli bölge-
sinde bulunan arazinin yeni imar planında AVM, 
rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin ve-
rilmişti (Diken.Com.Tr/Rıfat Doğan).

masının planlandığını, tüm santralin ise 2026’da hazır 
hale geleceğini ve santralin 2083’e kadar devrede ka-
lacağının öngörüldüğünü aktardı.

Türkiye, Rusya ile Mersin Akkuyu Nükleer Güç Sant-
rali Projesi’ne ilişkin ilk anlaşmayı 2010 yılında imzala-
dı. Santral toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sa-
hip dört reaktörden oluşacak (Yapi.Com.Tr).

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Hukuki ve Kurumsal İlişkiler 
Direktörü İlya Smirnov, Rus şirketi Rosatom’un, Nükle-
er Güç Santrali (NGS) inşaatına 2018’de başlayacağını 
tahmin ettiğini belirtti. Akkuyu NGS’nin inşaat lisansı 
için gereken başvuruları yaptıklarını ve 2018’e kadar 
gerekli izinleri almayı beklediklerini ifade eden Smir-
nov, Akkuyu NGS’de ilk ünitenin 2023’te devreye alın-

• Rus Rosatom’dan Akkuyu Açıklaması

http://www.yapi.com.tr/haberler/turkiyenin-en-buyuk-fuar-alaninin-temeli-bu-yaz-atiliyor_145196.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/turkiyenin-en-buyuk-fuar-alaninin-temeli-bu-yaz-atiliyor_145196.html
http://www.arkitera.com/haber/27099/esenler-2023-icin-kollar-sivandi
http://www.diken.com.tr/etilerdeki-17-25-aralikin-kupon-arazisine-bilirkisi-itirazi-otel-olmasi-kamu-yararina-aykiri/
http://www.diken.com.tr/etilerdeki-17-25-aralikin-kupon-arazisine-bilirkisi-itirazi-otel-olmasi-kamu-yararina-aykiri/
http://www.yapi.com.tr/haberler/rus-rosatomdan-akkuyu-aciklamasi_144989.html
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TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, 5 
Haziran Çevre Günü’nde İstanbul Çevre Durumu 
Raporu’nu açıkladı. 

Raporda İstanbul’un sahip olduğu ormanlar, 
kumullar, meralar, fundalıklar, göller, kıyılar ve 
adalar gibi doğal alanların büyük bir kısmının teh-
dit altında olduğu ve yine bu alanların büyük bir 
kısmının yanlış politikalar sonucu doğal alan vas-
fını yitirdiği belirtildi. 

Bir bölgenin doğal alan vasfının yitirmesinin bi-
linçli bir tercihin sonucu olduğuna vurgu yapılan 
raporda bu durumun söz konusu bölgeleri, üze-
rinde proje uygulanabilir hale getirdiği ifade edil-
di ve şu tespitlerde bulunuldu:

“İstanbul Avrupa Yakasına göz attığımızda; Ter-
kos, Alibeyköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece 

su alanlarında kayıp, sahil şeritlerinin doldurulma-
sı, Kuzey Ormanlarının tahribatı, Fatih Ormanı’nın 
imara açılması, Taksim Gezi Parkı, Fındıklı Parkı 
gibi kamusal alanlara yönelik tehdit, sanayi böl-
gelerinde yetersiz arıtımdan kaynaklanan atık su 
problemi, 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi projelerin 
bağlantı yollarının ve inşaat çalışmalarının yarattı-
ğı yıkım gibi etkiler görüyoruz.”

“Anadolu yakasında ise yine kıyı şeridinin dol-
durulması, Beykoz Ormanındaki yapılaşma, Va-
lidebağ Korusu’ndaki kirlilik ve yapılaşma riski, 
Kurbağalıdere’de çözülemeyen atık su problemi 
ve yine kentsel dönüşümün alt yapı olmaksızın 
yapılması ile birlikte gündeme gelen atık proble-
mi karşımıza çıkıyor.”

(Bianet)

• İstanbul Çevre Durumu Raporu açıklandı: “İstanbul Kuzeye Doğru Büyümemeli” 

Yeşil Yol projesi, idari davalara bakan en üst yar-
gı heyeti olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 
tarafından durdurulmuştu. Buna rağmen Yeşil Yol 
projesi için Rize Çamlıhemşin’de çok sayıda çam 
ağacının kesildiği ortaya çıktı.

Çamlıhemşin’e bağlı Samistal Yaylası’na Yeşil Yol 
çalışmaları için getirilen iş makinesinin önüne ge-
çerek ‘Devlet kimdir? Devlet bizim sayemizde dev-
lettir’ diyen Rabia Özcan’la kamuoyunun dikkatini 
çeken Yeşil Yol projesi, bir süredir bölge halkının 
tüm itirazlarına rağmen devam ediyor.

Bölge halkının Yukarı Kavrun Yaylası’na çıkma-
sıyla birlikte yol güzergahında bulunan 30-40 
metrelik çam ağaçlarının bazılarının motorlu tes-
tere ile kesildiği, bazılarınınsa yan yattığı görüldü.

(KuzeyOrmanları.Org)

Artvin’de, yaylaları turizme açmak bahanesiyle 
başlatılan ve proje kapsamında çok sayıda ağa-
cın kesildiği ‘Yeşil Yol’ projesinde de ismi geçen 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA), 
Ordu Belediyesi’yle birlikte imzaladığı projeyle, 
2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’na ‘tatil köyü’ ya-
pılarak yaylanın turizme açılması hedefleniyor. 
‘Dört Mevsim Bulutlara Dokunun’ sloganıyla rek-
lamı yapılan, ‘Serender Tatil Köyü’ adlı projenin 
24 ay sürmesi planlanıyor. 3 milyon 823 bin TL’lik 
projenin 2 milyon 201 bin TL’sinin ise, DOKA ta-
rafından karşılanacağı belirtildi.

Projeyle ilgili konuşan Ordu Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Enver Yılmaz, “ ‘Dört Mevsim Bulut-
lara Dokunun’ adlı proje ile Samsun’dan Hopa’ya 
kadar uzanan alanda, yayla turizminin geliştiri-
lip alternatif turizm türleriyle birleştirilerek tu-
ristler için daha cazip hale getirilmesi öneriliyor” 
dedi (BirGün).

• Yeşil Yol’da Mahkemenin Durdurma Kara-
rına Rağmen Çok Sayıda Çam Ağacı Kesildi

Doğa Harikası Yaylaya Tatil Köyü Yapılacak

İstanbul Çevre Durumu Raporu açıklandı:“İstanbul Kuzeye Doğru Büyümemeli” 
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/06/06/yesil-yolda-cok-sayida-cam-agaci-kesildi/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/06/06/yesil-yolda-cok-sayida-cam-agaci-kesildi/
http://www.birgun.net/haber-detay/doga-harikasi-yaylaya-tatil-koyu-yapacaklar-116097.html
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CHP İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde Türkiye’nin Çevre Tehdidi 
Haritası’nı çıkardı ve bir basın açıklaması düzen-
lendi. Altıok’un, iktidarın yağma politikalarının ya-
rattığı çevre tahribatına dikkat çektiği açıklaması 
şu şekilde:

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve maale-
sef ülkemizde çevre adına kutlayabileceğimiz en 
ufak bir gelişme yok. Türkiye’nin doğası tam anla-
mıyla vahşi bir talan ekonomisine teslim edilmiş 
durumda.

Özellikle enerji, maden, ulaştırma ve inşaat sek-
törü Türkiye’yi yağmalıyor. Barajlarla ekosistem 
değişiyor, HES’lerle akarsular kuruyor, RES’lerle or-
manlar kesiliyor, yollarla, havalimanlarıya, köprü-
lerle Türkiye’nin doğası talan ediliyor. Yaban hayatı 
ve hayvan hakları adına Türkiye bir adım ilerlemi-
yor. Kanun tekliflerimiz raflarda duruyor hiçbir şe-
kilde Meclis’te gündeme gelmiyor, getirilmiyor.

Türkiye iki yılda 33 basamak geriledi
Amerikan Yale Üniversitesi’nin 2015 “Dünya 

Çevre Performansı Endeksi” raporuna göre Türki-
ye son iki yılda 33 basamak birden geriledi. “Doğa 
ve Yaban Hayatı Koruma” kategorisinde 100 üze-
rinden 22,5 puan alarak 180 ülke içinde 177’nci 
oldu. Doğa ve yaban hayatının korunmasında Tür-

kiye, iç savaş ve diğer felaketlerle mücadele eden 
Irak, Suriye, Libya ve Haiti’nin bile gerisinde kaldı.

Türkiye 1990 yılına göre iklim değişikliği ve kü-
resel ısınmayı artıran karbondioksit emisyonlarını 
yüzde 125 artırdı. Üstelik bu artıştan çok daha faz-
lasını 2030’a kadar yapmayı taahhüt etti. Bu de-
mektir ki daha fazla termik santral, daha fazla dub-
le yol, daha fazla köprülerle hükümet iklimi daha 
çok değiştirecek. Türkiye iyi olan hiçbir şeyi yüzde 
125 artıramazken, kötü olan sera gazı emisyonla-
rını son 24 (1990-2014) yılda yüzde 125 artırdı!

Türkiye’nin gerileme kaydettiği diğer ana ka-
tegori ise “Ormanlar” oldu. Uydu verileri, 14 yıl-
da 178 bin hektar alanın ormanlaştığını, 333 bin 
hektarın orman kaybettiğini gösteriyor. Sadece 
İstanbul’da havaalanı, yol, köprü projeleri için ke-
silen ve kesilecek ağaç sayısı 3 milyon. Türkiye’nin 
akciğerleri yok ediliyor!

Türkiye artık alarm veriyor. İmar uygulamaları, 
rant ve talan için feda edilen çevre, kirlilik, yok edi-
len su kaynakları, çölleşme, karbondioksit emis-
yonu ile yarınlarımızı göremiyoruz.

CHP olarak Türkiye Çevre Tehdidi Haritasını çı-
kardık. Haritada da görüldüğü üzere Türkiye do-
ğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 200’e 
yakın çevresel tehditle karşı karşıya. Burada Ege 
Bölgesi ve İzmir’e özel bir vurgu yapmak gereki-
yor. İzmir endüstriyel atıklar ve buna bağlı kirli-
likten termik santrale, HES ve baraj projelerinden 
RES’lere ve ona bağlı orman ve çevre talanına; ba-
lık çiftliklerinde kirletilen su kaynaklarına kadar 
onlarca çevre tehdidi ile karşı karşıya (CnnTürk).

• Türkiye’nin Doğası
Talan Ekonomisine Teslim

http://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyenin-dogasi-talan-ekonomisine-teslim
http://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyenin-dogasi-talan-ekonomisine-teslim
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• TBMM’den Akkuyu Düzenlemesine Onay

TBMM Genel Kurulu’nda Elektrik Piyasası Kanu-
nu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ka-
bul edildi. Muhalefetin eleştirileri ve tartışmala-
rı arasında kabul edilen kanunla, Akkuyu Nükleer 
Santral ile bundan sonra yapılacak nükleer sant-
rallere yönelik de önemli hükümler getirildi. 

Kanun ile gelen düzenlemelere göre kıyı ve zey-
tincilik kanunları nükleer santrallere uygulanma-
yacak, nükleer santral sahalarındaki yapılar istisna 
olacak ve kayıp kaçak bedelinin tüketiciden alın-
ması yasal altyapıya kavuşarak tüketiciden alın-
maya devam edilecek.

Muhalefet ise getirilen düzenlemelere karşı çık-
tı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi CHP Denizli 
Milletvekili Kazım Arslan yaptığı açıklamada, ka-
nunun Anayasa’nın hukuk devleti, çevre hakkı, 
mülkiyet hakkı, sosyal devlet, kuvvetler ayrılığı, 
doğal kaynakların aranması ve işletilmesi kuralla-
rına aykırı olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji öne çıkarılması gerekirken 
nükleer enerji için bütün kuralların çiğnendiğini 
kaydeden CHP’li Arslan, “Yasa, Akkuyu başta ol-
mak üzere, nükleer tesisi kurmak için kıyı ve sahil-
lere, zeytinlik sahalara, askeri arazilere girilmesi-
nin önünü açacaktır” dedi. Arslan, AK Parti’nin bu 
yasayla nükleer enerji için çevre talanına imza at-
tığını, kıyı ve imar, çevre mevzuatına istisna getir-
diğini kaydetti (Sputnik).

• Bozcaada’da Naylon Poşet Yasaklanıyor
Bozcaada’da geçen dönem belediye başkanlığı 

yapan Mustafa Mutay’ın çevreci uygulaması olan, 
naylon poşetlerin yerine file ve kese kağıdının kul-
lanımına ilişkin uygulama yaklaşık iki yıldır dene-
tim eksikliğinden ötürü uygulanmıyordu. Bozca-
ada Belediye Başkanlığı’ndan 8 Haziran tarihinde 
yapılan açıklama ile uygulamanın yeniden yürür-
lüğe sokulduğu bilgisi verildi.

Birkaç ay önce adada gerçekleşen halk toplan-
tısında Hakan Can Yılmaz, uygulamanın iki yıldır 
gerçekleşmemesi konusundaki eleştirileri kabul 
ederek, sezon öncesi yeniden file ve kese kağıdı-
na dönüleceğini, zorunlu kullanım alanlarında da 
yüzde 100 doğayla barışık poşetler kullanılacağını 
söylemişti. 

(BirGün)

• HES Köylüyü Susuz Bıraktı
Kars’ın Kağızman ile Iğdır’ın Tuzluca ilçeleri ara-

sında bulunan Aras Nehri üzerindeki 5 Hidroelekt-
rik Santrali’nden (HES) biri olan Hoşdere HES, çev-
re köylerde ekonomiyi bitirme noktasına getirdi

Yaz aylarında nüfusu 2 bini bulan ve kayısı, 
şeftali, vişne, kiraz, elma, armut, ceviz gibi çeşit-
li meyve üretimiyle tanınan Tuzluca ilçesine bağlı 
İncesu Köyü’nde HES’in faaliyete girmesiyle birlik-
te baş gösteren sulama problemi nedeniyle ağaç-
lar kurumaya, elde edilen meyvelerin kalitesi de 
düşmeye başladı. Nehirden su çekemedikleri için 
büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen İncesu Muh-
tarı Rıfat Yüce, Rönesans adlı şirketin köylere su-
lama suyu sözünü verdiğini ancak bu sözü tutma-
dığını söyledi. Sulama sıkıntısı nedeniyle köyde 
bağ ve bahçelerin kurumaya başladığını söyleyen 
Yüce, “HES kurulduktan sonra nehirden su çek-
me imkanlarımız elimizden gitti. Nehri kuruttular. 
Bağ, bahçe, köylü zarardan başka bir şey görmedi” 
diye konuştu.

HES suya erişimi engelliyor
HES, İncesu Köyü’ne yaklaşık 6 kilometre uzak-

lıktaki Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Donandı 
Köyü sakinlerini de perişan etti. Temel geçim kay-
nağı hayvancılık olan yaklaşık 200 haneli köy ile 
nehir arasında kurulan ve tel örgülerle çevrilen 
HES kanalı, köylülerin hayvanlarını nehre ulaştır-
masını engelliyor. HES’ten önce hem tarım arazi-
lerini sulamak hem hayvanlara su vermek amacıy-
la kullanılan su kalanlarının da işlevsiz hale geldiği 
köyde, onlarca dönüm arazi sulama yapılamadığı 
için boş kalırken, hayvanlarını köyün 5 kilometre 
uzağında bulunan bir yerde otlatmak zorunda ka-
lan köylüler, kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

(Sendika10.Org)

http://tr.sputniknews.com/turkiye/20160604/1023168753/tbmm-akkuyu.html
http://www.birgun.net/haber-detay/bozcaada-da-naylon-poset-yasaklaniyor-115426.html
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, WRI Türkiye 
Sürdürülebilir Şehirler’in de içinde yer aldığı Bir-
leşmiş Milletler’in “Herkes için Sürdürülebilir Ener-
ji Programı” (SE4ALL) kapsamında bina verimlili-
ği hakkında kurduğu uluslararası bir platformun 
üyesi oldu. 

6 Haziran 2016 tarihinde Kopenhag’da dü-
zenlenen Global Green Growth Forum – 3GF 
Konferansı’nda 2030’a kadar enerji oranlarını iki-
ye katlamayı hedefleyen ‘BM Herkes için Sürdü-
rülebilir Enerji Programı’nın bir parçası olan Buil-
ding Efficiency Accelerator (BEA) Platformu (Bina 
Verimliliği Hızlandırıcı Platformu) ortaklığına katı-
lan yeni 12 şehir duyuruldu. Arap Emirliği, Brezil-
ya, Hindistan, Güney Afrika, Kolombiya gibi ülke-
lerden de şehirlerin katıldığı platformda Eskişehir, 
bu ortaklıkta yer alan Türkiye’den tek şehir oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin de dahil ol-
duğu platform kapsamında ortak şehirlerden bina 
verimliliği alanında bir politika geliştirmeleri, pro-
jeyi hayata geçirmeleri ve yapılan çalışmalar neti-
cesinde ne kadarlık bir enerji tasarrufu sağlandı-
ğını takip etmeleri bekleniyor. Proje ile hastaneler, 

• “Her Tarafı Çiçeklerle Bezenmiş” 

İstanbul’da Yeşil Alan Oranı Yüzde 2,20!

World Cities Culture Forum’un 2015 verilerine 
göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Şu sokaklarına 
bakın, her taraf yemyeşil, çiçeklerle bezenmiş” de-
diği İstanbul’da kamuya açık yeşil alan oranı yüz-
de 2.20.

Kurucu şehirleri arasında İstanbul’un da olduğu 
World Cities Culture Forum’un, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’ne (İBB) dayandırdığı verilere göre 
ise şehirde kamuya açık yeşil alan oranı 2,20. Ku-
rumun 2013’te yayınladığı raporda da bu oranın 
yüzde 1,5 olduğu görülüyordu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kabul etti-
ği minimum oran %9 iken, yine İBB’nin verilerine 
göre, İstanbul’da kişi başına %6 yeşil alan düşüyor.

Raporda, Moskova’daki kamuya açık yeşil 
alan oranının yüzde 54 olduğu görülürken, bu 
oran Berlin’de yüzde 15, Brüksel’de yüzde 18,80, 
Londra’da yüzde 33 ve New York’ta ise yüzde 27. 

(T24.Com)

İstanbul Kadıköy’de Kalamış ile Moda arasın-
da uzanan Kurbağalıdere, yıllardır ıslah çalışma-
ları tamamlanmadığı için etrafına koku ve mikrop 
saçmaya devam ediyor. Derenin etrafında oturan 
vatandaşlar yıllardır bir türlü çözülemeyen sorun 
yüzünden İBB’ye isyan ederken son görüntüler 
görenleri dehşete sürüklüyor. Derenin kirlilik de-
ğerlerinin, kanalizasyon ve diğer atıklarla birlikte 
bir çevre felaketi düzeyine ulaşmış vaziyette oldu-
ğu belirtiliyor. Çevrede oturanlar sık sık, kokudan 
dolayı camlarını bile açamadıklarını dile getirir-
ken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların 
tüm hızıyla sürdüğünü ifade ediyor (Vatan).

okullar, kamu binaları gibi binaların iyileştirilmesi; 
yeşil bina sertifikasının verilmesi ya da binalarda 
kullanılan enerji temel değerlendirmesi gibi faali-
yetlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin de arala-
rında bulunduğu 23 katılımcı şehir; BEA kapsa-
mındaki 30 işletme, hükümet ve binalarda ener-
ji verimliliği konusunda uzmanlaşmış teknik 
uzmandan oluşan küresel bir ağa erişim imkanına 
sahip olacak. Binalarda yapılan iyileştirmeler neti-
cesinde enerji maliyetlerinin de düşürülmesi bek-
lenen proje ile Eskişehir, bina verimliliği hakkında 
politika geliştirme ve projelerin uygulanmasında 
da uzmanlardan teknik destek alacak.

Dünyadaki enerji tüketiminin üçte biri, sera 
gazı emisyonunun da dörtte biri binalardan kay-
naklanıyor. Bina verimliliği politikaları sayesinde, 
yeni ve mevcut binalardaki enerji talebini yüzde 
25-50 düşürebilir. Bina Verimliliği Hızlandırıcı Plat-
formu, yeni ve mevcut binalardaki enerji talebinin 
düşürülmesinde yerel yetkililere destek veriyor ve 
binaları iyileştirmek adına yerel seviyede işbirliği 
ve planlama yapıyor (Yapi.Com.Tr).

• Eskişehir, Bina Verimliliği Hızlandırıcı Platformu’nun Üyesi Oldu

• Kurbağalıdere Fokurduyor!

http://t24.com.tr/haber/binali-yildirimin-her-tarafi-ciceklerle-bezenmis-dedigi-istanbulda-yesil-alan-orani-yuzde-220,344784
http://t24.com.tr/haber/binali-yildirimin-her-tarafi-ciceklerle-bezenmis-dedigi-istanbulda-yesil-alan-orani-yuzde-220,344784
http://www.yapi.com.tr/haberler/eskisehir-bina-verimliligi-hizlandirici-platformunun-uyesi-oldu_145096.html
http://www.gazetevatan.com/kurbagalidere-fokurduyor--956245-yasam/
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• Kadının El Emeği Moda’da Değerli

Kadıköy Belediyesi, ilçe sakini kadınların eko-
nomik yaşamda yer alması kapsamında “Potlaç 
Kadın Emeği Pazarı” projesini Moda Çay Bahçe-
leri alanında hayata geçirdi. Belediye bünyesinde 
geçtiğimiz yıl Kasım ayında düzenlenen “Kadıköy 
Kadın Forumu ve Çalıştayı” programı sonucunda 
Kadıköylü kadınların emeğinin değerlendirilebi-
leceği bir alan oluşturma fikri ortaya çıktı. “Pot-
laç Kadın Emeği Pazarı” da Mayıs ayının sonunda 
Moda’da kuruldu. Ekim ayına kadar her hafta de-
vam edecek olan pazar; cuma, cumartesi ve pa-
zar günlerinde Moda Çay Bahçesi alanında hizmet 
verecek. Pazarın kurulmasıyla belediye kısa vade-
de, Kadıköy’de yaşayan ve gıda dışında üretim ya-
pan kadınların ürünlerini satarak gelir elde etme-
sini hedefliyor. 

Proje yürütücüleri arasında bulunan Sosyolog 
Nazlı Gümüş Demir, “Bu pazarda ürünlerini sergi-
leyen kadınlara uzun vadede girişimcilik eğitimle-
ri de vererek bu üretimi sürdürülebilir kılmak is-
tiyoruz” dedi. Projeye bireysel ya da sivil toplum 
kuruluşu olarak başvuru yapılabiliyor.

(Milliyet)

• “Boyunca Kitap Oku Bisikleti Kap”

Edremit belediyesi “Boyunca Kitap Oku Bisikleti 
Kap” projesi kapsamında başarıya ulaşan öğrenci-
lere hediyelerini takdim etti.

İlçedeki 18 ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci-
lerine yönelik projeyle kendilerini ifade etmeleri, 
iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için ki-
tap okuma alışkanlığı kazandırma amaçlanıyordu.

(Sodem.Org.Tr) 

• Kitap Günleri’ne 100 bin ziyaretçi

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Tren Garı 
peronlarında düzenlediği Kitap Günleri’ni 100 bin 
okur ziyaret etti. Fuar süresince 500 binin üzerin-
de kitap satıldı.

Haydarpaşa Garı’nın tarihi atmosferinde tarih-
le edebiyatın buluştuğu Kitap Günleri’ne 180 ya-
yınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Edebiyat 
dünyasının usta isimlerinden Yaşar Kemal, Gülten 
Akın ve Tahsin Yücel’in adlarını taşıyan üç ayrı pe-
ronda düzenlenen imza günlerinde yaklaşık 600 
yazar, sanatçı ve çizer okuyucu ile buluştu.

Sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında ziya-
rete açık olan Kitap Günleri’nde söyleşi, panel, şiir 
dinletisi, okuma saatleri ve çocuk etkinlikleri gibi 
50 kültür etkinliği yapıldı.

Anadolu’ya 10 bin kitap
Yayınevleri ve okurların katıldığı Anadolu’da-

ki kütüphane ve okullara kitap bağış kampanya-
sındaysa 10 bin civarında kitap toplandı. Kadıköy 
Belediyesi’ne teslim edilen kitaplar önümüzdeki 
günlerde kitap bağış talebinde bulunan kütüpha-
ne ve okullara gönderilecek.

(Radikal Kitap)

• Maltepe’de İnşaatlara Pazar Yasağı

Maltepe’de bina yıkma ve inşaat çalışmalarının 
oluşturduğu gürültü nedeniyle yapılan şikayetler 
üzerine inşaatlara pazar günü çalışma yasağı geti-
rildi. Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kara-
ra göre, yaz saati uygulaması ile hafriyat, taş kırma, 
kırıcı çalıştırma işlemleri hafta içi 07.00- 19.00’da, 
cumartesi 10.00-19.00’da yapılırken, bina yapım 
ve beton dökme işlemine pazar günü izin yok. 

(Maltepe.Bel.Tr)

http://www.milliyet.com.tr/kadinin-el-emegi-moda-da-degerli-gundem-2255603/
http://sodem.org.tr/edremit-belediyesi-boyunca-kitap-oku-bisikleti-kap-projesi-kapsaminda-basariya-ulasan-ogrencilere-hediyelerini-taktim-etti/
http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/kitap-gunlerine-100-bin-ziyaretci-434239
http://www.maltepe.bel.tr/haber/maltepede-insaatlara-pazar-yasagi-evrensel-gaze/1015/63954
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• Gaziantep’te Metro İçin Çalışmalar Başlıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiği 

rahatlatmak için tek yön ve sola dönüş yasakları-
nın yanı sıra, kavşak çalışmalarına da hız verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, şehirde en çok tıkanan kavşaklardan biri 
olan Mezarlık Kavşağı’nda Amerika’da çok fazla 
uygulanan tek nokta kavşak uygulamasını haya-
ta geçirmeye hazırlanırken, Yeşilvadi ve Beylerbe-
yi kavşaklarına da bu sene içinde başlanacağını 
bildirdi. Şehir nüfusunun 2040 yılında 4.5 milyon 
olacağını ifade eden Şahin, “4.5 milyon için şim-
diden ne yapmamız gerekiyor bunları planlıyoruz. 
Metro kararı çıktı en önemlisi bu. Metro ile ilgili bi-
zim bütün verilerimiz Konya’nın üç katı. İstasyon, 
Maarif, Karataş ve yeni hastane arasında metro ça-
lışacak. Yeraltına gireceğiz” şeklinde konuştu.

(GaziantepDenge)

• Bilime Giden En Kısa Hat
İETT, öğrenciler üzerinde enerji verimliliği ve 

enerjinin etkin kullanımı, çevre teknolojilerine yö-
nelik bilincin oluşturulması, temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımına olan ilginin arttı-
rılması amacıyla “Bilim Hattı” projesini hayata ge-
çirdi. Proje ile öğrencilerin bilime ve araştırmaya 
karşı meraklandırılarak hem öğrenmeleri hem de 
eğlenmeleri amaçlanıyor.

 “Bilime giden en kısa hat” sloganıyla İstanbul 
genelinde okulları dolaşacak “Bilim Hattı” ilk ve 
ortaokul öğrencilerine hitap edecek şekilde ta-
sarlandı. Bilim Hattı ziyaret ettiği okullarda mini 
bir bilim merkezi işlevi görerek öğrencilere temiz 
enerji teknolojileri, sürdürülebilirlik ve akıllı şehir-
ler ile ilgili bilgiler aktarılmasını sağlayacak.

(İett.Gov.Tr)

• Sağlıklı Yaşam Merkezi Açıldı!
Beşiktaş Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Ci-

hannuma Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle 
açıldı. Açılışa Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat 
Hazinedar, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, bi-
rim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne 
bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Sağlıklı Ya-
şam Merkezi’nde tıbbi obezite tedavisi yapılacak. 
Bir spor salonunun da yer aldığı merkezimizde 
doktor, hemşire, diyetisyen ve spor eğitmeni gö-
rev yapacak.

Sağlıklı Yaşam Merkezi / Cihannuma Mah. Bos-
tancı Veli Sok. 5/A (Besiktas.Bel.Tr).

• Şiirin Belleği Nilüfer’de: Şiir Kütüphanesi
Nilüfer’de Nazım Hikmet Kültür Evi’nde 2015 yı-

lında açılan Şiir Kütüphanesi Türkiye’de edebiyat 
alanında çok önemli bir köşe taşı niteliğinde. Na-
zım Hikmet’in oğlu Memet Fuat’ın da babasına ait 
kişisel eşyaları ve orijinal eserleri bağışlamasıyla 
zenginleşen kütüphanede birçok şaire dair kişisel 
eşyalar bulunmakta. Kütüphaneyi çok sayıda ede-
biyatçı ziyaret etmekte ve günden güne büyüyen 
bir kültür ve sanat hizmeti olarak önemi artmakta.

Kendi alanında çok özel bir iddiaya sahip olan 
Nilüfer Şiir Kütüphanesi, konusunda ihtisaslaşarak 
koleksiyonunda Türkçe’deki şiire dair her tür bilgi 
belge ve malzemenin yer alması hedefiyle kurul-
du. Kütüphanenin koleksiyonunu, Türkçede ya-
yımlanmış şiir ve çeviri şiir kitapları, şiir antoloji-
leri, şiir inceleme ve araştırma kitapları, şiir ya da 
şair hakkında hazırlanmış tezler, şiir ve edebiyat 
dergileri, şair mektupları, şair el yazıları, ses ve vi-
deo kayıtları ile çeşitli afişler, fotoğraflar ve broşür-
ler oluşturuyor. Kütüphane hafta içi 10.00 - 21.00 
hafta sonu 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet 
veriyor (YerelYonetimler.Chp.Org.Tr).

http://www.gaziantepdenge.com/haber/Gaziantepte-Metro-Icin-Calismalar-Basliyor-haberi-2120.html
http://www.iett.gov.tr/tr/main/news/bilime-giden-en-kisa-hat/2091
http://besiktas.bel.tr/Sayfa/13158/saglikli-yasam-merkezi-acildi
http://yerelyonetimler.chp .org.tr/Haberler/11/siirin-bellegi-niluferde-siir-kutuphanesi-24043.aspx
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Hasanpaşa Mahallesi’nde eski tarihi bir binayı 
satın alan Kadıköy Belediyesi, binayı Karikatür Evi 
olarak restore etti.

Karikatür Evi için Karikatürcüler Derneği ile pro-
tokol imzalayan belediye, burada yapılacak atöl-
yeleri de yine usta karikatüristlerle birlikte be-
lirliyor. Özellikle çocukları mizahla tanıştırmayı 
hedefleyen Karikatür Evi’nde, Karikatürcüler Der-
neği bünyesinde bulunan 10 orijinal karikatür 
sergilenecek. Ayrıca, atölyeler dışında ulusal ve 
uluslararası sergiler ile paneller de düzenlenecek.

Karikatür Evi daha açılmadan Hasanpaşa Faik 

• Kadıköy
Kaldırımlarında
Karikatür Şöleni

Sokak şenlendi bile. Usta karikatüristlerin kale-
minden çıkan unutulmayan karikatür kahraman-
ları, sokağı süslemeye başladı. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu; “Mizah en güçlü silahtır. Merkezi otorite-
ye, baskıya isyandır. Ve aynı zamanda ince bir zeka 
ve yetenek gerektirir. Çocuklarımızın ve gençleri-
mizin özellikle böyle bir zamanda mizahla tanış-
masını çok önemsiyoruz. Kaldırımlardaki karika-
türler hem Karikatür Evi’nin hoş bir habercisi, hem 
de görenleri gülümsetiyor” dedi.

(Arkitera)

• 550 Yıllık Fatih Camii’ne
Yürüyen Merdivenli Yer Altı Tuvaleti

15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından 
Atik Sinan’a yaptırılan Fatih Camii ve Külliyesi’nde 
Fatih Belediyesi tarafından 2011’den bu yana yü-
rütülen çevre düzenleme çalışmaları sonucunda, 
cami avlusunun altı oyularak yapılan tuvaletler ve 
yürüyen merdivenlerin ortaya çıktığı görüldü.

Fatih Belediyesi’nin web sitesinde yer alan ha-
bere göre Caminin avlusunda “modern” havuzlu 
bir dinlenme alanı ile camii yerleşkesinin altında 
950 m2’lik alana, yürüyen merdivenler yardımıyla 
inilen tuvaletler tasarlandı (Arkitera).

• Restorasyon için 600 Bin TL’lik Destek 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa’da kişilere ait 
tescillenmiş 35 tarihi yapının restorasyonu için ge-
çen yıl toplam 600 bin TL’lik maddi destek verdi. 
Bu yılın ilk beş ayında ise toplam 550 bin TL’ye mal 
olacak 15 tarihi yapının restorasyonu için başvuru 
yapıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
tarihi yapılara, belediyelere ve sivil toplum örgüt-
lerine vereceği desteklerin başvurularının Manisa 
İl Kültür Ve turizm Müdürlüğü’ne yapıldığı, etkin-
likler için başvuruların yıl boyunca sürdüğü, resto-
rasyon için başvuruların ise yılbaşında yapılabildi-
ği belirtildi (Yapi.Com.Tr).

http://www.arkitera.com/haber/27095/kadikoy-kaldirimlarinda-karikatur-soleni
http://www.arkitera.com/haber/27095/kadikoy-kaldirimlarinda-karikatur-soleni
http://www.arkitera.com/haber/27095/kadikoy-kaldirimlarinda-karikatur-soleni
http://www.arkitera.com/haber/27054/yuzyillik-fatih-camiine-yuruyen-merdivenli-yeralti-tuvaleti
http://www.arkitera.com/haber/27054/yuzyillik-fatih-camiine-yuruyen-merdivenli-yeralti-tuvaleti
http://www.yapi.com.tr/haberler/restorasyon-icin-600-bin-tllik-destek_145071.html
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Cerattepe’de daha önce “Maden yapılırsa Artvin 
yaşam alanı olmaktan çıkar” sözleriyle iptal edilen 
proje için sunulan yeni ÇED raporunun bilirkişi he-
yeti tarafından olumlu bulunması üzerine hareke-
te geçen, tepkilerini sosyal medyada ve kentteki 
bilboardlarda gösteren Artvinliler sokağa çıkarak 
kendi raporlarını okudu.

61 sayfalık raporda tek bir bilgi kırıntısı dahi ol-
madığı, raporun bazı bölümlerinin Cengiz şirketi-
nin sunduğu raporla birebir aynı olduğu ifade edi-
lirken, Artvin’i yok edecek maden projesine karşı 
mücadele kararlılığının altı tekrar çizildi.

(Sendika10.Org)

• Mersinli’lerden Belediyeye: “Çevre 
Planı’nda Akkuyu’yu işaretlemeyin”

Mersinli yaşam savunucuları, Çevre Planı’nda 
Akkuyu’nun işaretlenmemesini istedi. Çevreciler, 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan 1/50 
bin ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’nda Akkuyu Nük-
leer Güç Santrali’nin işaretlenmemesi için eylem 
yaparak meclis üyelerini duyarlı olmaya çağırdı.

Yapılan açıklamada, “Her aşaması ülke gelece-
ğini ve canlı yaşamını tehlikeye atacak olan hu-
kuksuz bir şekilde devam eden Akkuyu Nükleer 
Santral projesinin uygulanmasına alet olmayınız. 
Akkuyu’nun Çernobil ve Fukuşima olmasına izin 
vermeyiniz. Akkuyu Nükleer Santrali’nin işaretli 
olduğu 1/50 bin bin ölçekli planın onaylanmama-
nızı bekliyoruz” denildi.

(KuzeyOrmanlari.Org)

• İda, Termik santrallere karşı buluştu:
Kaz Dağları’na ses ol, nefes ol!

Kömürlü termik santrallere ve doğayı delik de-
şik eden maden projelerine karşı “Dur” sesi bu kez 
Kaz Dağları için yükseldi. 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü sebebiyle Çanakkale‘nin Yenice ilçesinde 
buluşan yaklaşık 500 kişi, Çanakkale’deki 17 ter-
mik santral projesine ve geçtiğimiz günlerde veri-
len siyanürle altın arama iznine tepki gösterdi.

İda Dayanışma Derneği, Yeşil Yenice Dayanış-
ması, Zirve Dağcılık, Çanakkale Kent Konseyi Çev-
re Meclisi ve Çanakkale Belediyesi tarafından ya-
pılan “Kaz Dağları’na Nefes Ol” çağrısı üzerine yola 
çıkan yaşam savunucuları, 4 Haziran Cumartesi 
sabahı Yenice’de, Camlı Kahve önünde toplandı.

(Sendika10.Org)

• Artvinliler yine sokakta: “Cerattepe’yi ha-
ramilere bırakmayacağız!”

• Fatih Ormanı’nda “Faili Veysel” Protestosu
Kuzey Ormanları Savunması (KOS) aktivistleri, 

3. havalimanı, 3. köprü gibi mega projelere ve ye-
şil alanları yok eden diğer yapılaşma projelerine 
hammadde sağlamak üzere kullanılan, ve kapa-
sitesi sürekli genişletilen, Akdağlar Madencilik’in 
taş ocağı şantiyesinde buluşarak Orman Ve Şu İş-
leri Bakanı Veysel Eroğlu’nu ve devletin çevre poli-
tikalarını, açtıkları “Faili Veysel” pankartıyla protes-
to etti (Bianet).

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/06/08/37749/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/06/08/37749/
http://sendika10.org/2016/06/artvinliler-yine-sokakta-cerattepeyi-haramilere-birakmayacagiz/
http://sendika10.org/2016/06/artvinliler-yine-sokakta-cerattepeyi-haramilere-birakmayacagiz/
http://bianet.org/bianet/ekoloji/175533-fatih-ormani-nda-faili-veysel-protestosu?bia_source=rss
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•Çocukların Zabıtalara Karşı ‘Köpek’ Direnişi
Yasa gereği aşılanıp, kısırlaştırılıp, kulağına küpe 

takılan köpekleri toplamak yasak. Ancak bu yasa-
ğa rağmen İstanbul Arnavutköy Belediyesi uyuş-
turucu iğnelerle köpekleri uyutup kamyonetle bi-
linmeyen yerlere götürüyor. Başlarında veteriner 
olmadan uyuşturucu iğne atan belediye görevli-
lerinin bir köpeğin ölümüne neden olması ise ma-
halleliyi isyan ettirdi. Özellikle mahalledeki 9-10 
yaşlarındaki çocuklar zabıtalara karşı birlik oldu. 
Çocuklar yapılan katliamı ispatlamak için ölen kö-
peği sakladı. Belediye görevlileri ise suçlarını ört 
bas etmek için her yerde ölü köpeği aradı. Olayın 
ardından dernekler de Arnavutköy Belediyesi’ni 
protesto etti (Sözcü).

• Kadıköy Tüketim Kooperatifi
Girişimi’nden
“Siz de Katılın!” daveti

Kadıköy Kooperatif Girişimi, 5. sipariş paketi ça-
lışmalarını yaptı. Kadıköy ilçesinde küçük üretici 
ile çalışmak ve ekolojik köylü tarımını destekle-
mek ilkeleriyle örgütlenmeye başlayan Kadıköy 
Tüketim Kooperatifi Girişimi, “Yaza Merhaba” isim-
li 5. sipariş paketi çalışmalarını yaptı.

Yayınladığı bir video ile kendisini kısaca anlatan 
kooperatif, bölgede yaşayan kişileri “Tarladan sof-
raya güneşli bir gün için Kadıköy Tüketim Koope-
ratifi Girişimi’ne siz de katılın!” daveti ile çalışmaya 
çağırıyor.

Yaza merhaba paketinde Karapürçek Kadın 
Derneği’nden 330 ml’lik reçel ve marmelat çeşit-
leri, Erzincan Akyazı Değirmen’den bulgur, Mani-
sa Gölmarmara Bölgesi zeytinlerinden geleneksel 
soğuk sıkma yöntemiyle üretilen zeytinyağı, Ada-
pazarı, Maksudiye köyünden tam buğday unu yer 
aldı. Ürünler, Özgür Kazova Kooperatifi’nin üretti-
ği kanvas kumaştan dikilen kooperatif çantası ile 
sahiplerine ulaştırılıyor.

(YeşilGazete.Org)

• Mesele Kitap Dergisinin Haziran Sayısı 
çıktı: Ev Kira Ama Kent Bizim

Mesele kitap dergisinin mahallelerden, kamu-
sal alanlara, Gezi Parkı isyanından, Sur’daki acele 
kamulaştırmaya kadar günümüzün kentsel politi-
kalarının tartışıldığı 114’üncü sayısı çıktı.

Dergide yer alan yazıların bazıları şöyle:
Dosya konusu için, Özlem Çelik, değişen emek 

rejimi bağlamında Türkiye’de inşaat sektörü ve 
kentsel dönüşümü değerlendirdi: “Yeni kentleş-
meye hoşgeldiniz: Borcunuzu nasıl alırsınız?” Aslı 
Sarıoğlu, Henri Lefebvre’in Şehir Hakkı kitabı üze-
rine yazdı: “Ancak işçi sınıfı yeni bir kent kurabilir.” 
Cansu Yapıcı, AKP’nin neoliberal politikaları kap-
samında Güneydoğu’da devam eden yıkımı yazdı: 
“Sur’u inadına hatırlamak inadına direnmek.” Aslı 
Sarıoğlu, Prof. Dr. Asuman Türkün ile 2000’li yılla-
rın başından bu yana kent politikalarının nasıl de-
ğiştiğini konuştu: “Kentsel dönüşüm, kimin için?” 
Cemile Gizem Dinçer, Ankara Önder Mahallesi 
bağlamında kent ve göçmenleri yazdı: “Sahi An-
kara nere?” (Sendika10.Org).

http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/cocuklarin-zabitalara-karsi-kopek-direnisi-1265263/
https://yesilgazete.org/blog/2016/06/06/kadikoy-tuketim-kooperatifi-girisiminden-siz-de-katilin-daveti/
https://yesilgazete.org/blog/2016/06/06/kadikoy-tuketim-kooperatifi-girisiminden-siz-de-katilin-daveti/
https://yesilgazete.org/blog/2016/06/06/kadikoy-tuketim-kooperatifi-girisiminden-siz-de-katilin-daveti/
http://sendika10.org/2016/06/mesele-kitap-dergisinin-haziran-sayisi-cikti-ev-kira-ama-kent-bizim/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
http://sendika10.org/2016/06/mesele-kitap-dergisinin-haziran-sayisi-cikti-ev-kira-ama-kent-bizim/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
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• İtalya’daki Yerel Seçimlerin İlk Turu
Sonuçsuz Kaldı

İtalya’da 5 Haziran’da düzenlenen kısmi yerel se-
çimlerde, İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 
Roma, Milano, Napoli, Torino ve Bologna’da bele-
diye başkanlığı için ikinci turun yapılması kesin-
leşti. Seçimlerde, başkent Roma’da ana muhale-
fet partisi 5 Yıldız Hareketi’nin adayı Virginia Raggi 
yüzde 35.26 oyla açık ara birinci geldi. Raggi’nin 
ardından en çok oy alan ikinci isim yüzde 24.85 ile 
iktidardaki Demokrat Parti’nin (PD) adayı Roberto 
Giachetti oldu. Aldığı oyla iktidar partisini sarsan 
Raggi, Giachetti ile 19 Haziran’daki ikinci turda ya-
rışacak. 37 yaşındaki Raggi, seçilmesi durumunda 
Roma’nın ilk kadın belediye başkanı olacak. Ülke-
nin ikinci büyük kenti Milano’da ise durum başa 
baş görünüyor. İktidardaki PD’nin adayı Giuseppe 
Sala ile merkez sağın adayı Stefano Parisi’nin al-
dıkları oy oranları birbirlerine çok yakın. Milano’da 
geçen yıl düzenlenen EXPO 2015’in yüksek komi-
serliğini yapan Sala, yüzde 41.69 oyla birinci sıra-
da yer alırken, Parisi ise yüzde 40.77 ile ikinci sırayı 
aldı. Sala ve Parisi’nin ikinci turdaki seçim müca-
delesini, 5 Yıldız Hareketi seçmenlerinin alacağı 
tutum belirleyecek (Sputnik News).

• 12 Kentten Binalarda Enerji Verimliliği 
Sağlama Konusunda Taahhüt 

Haziran ayının başında, dünyanın çeşitli yerle-
rinden 12 kent yönetimi, “Building Efficiency Ac-
celerator – Bina Verimliliğini Hızlandırma” ko-
alisyonuna katılarak, kendi idari alanlarındaki 
binaların enerji verimliliğini arttırma yönünde ira-
de ortaya koydu. Söz konusu koalisyon, BM’nin 
“Herkes için Sürdürülebilir Enerji” inisiyatifiyle or-
taya koyduğu, 2030 yılına dek enerji verimliliğini 
iki katına çıkarma hedefini karşılamayı amaçlayan 
bir oluşum.  Koalisyona katılan kentler Belgrad, 
Bogota, Coimbatore, Dubai, Eskişehir, Medellín, 
Porto Alegre, Rajkot, Riga, Santa Rosa, Shimla, ve 
Tshwane olarak açıklandı. Koalisyonda daha önce 
11 kent bulunuyordu. Koalisyon, enerji verimliliği-
ne sahip binaların ortaya koyduğu faydaları kul-
lanmayı ve yeni ve mevcut binalardaki enerji tale-
bini yüzde 25 ila 50 oranında azaltmayı amaçlıyor 
(The CityFix).

• Fransa’daki Grevler Nedeniyle Paris
Sokaklarında Çöp Dağları Oluştu

Fransa sokaklarında grevler nedeniyle artık çöp-
ler toplanmıyor. Fransa’da hükümetin çalışma ya-
sasında yapmak istediği değişikliklere olan tep-
kiler, ülke genelindeki grevlerin yayılarak devam 
etmesine neden oldu. Rafineri, nükleer santral, 
toplu taşıma işçilerine son olarak atık arıtma tesis-
lerinde çalışan işçiler de katılmış durumda. Bu du-
rum, başkent Paris’in kalabalık bölgelerinde çöple-
rin birikmesine neden oldu. Paris Belediyesi’nden 
yapılan yazılı açıklamada ise çöp grevinin kabul 
edilemez olduğu ifade edildi ve “Bu eylem sadece 
ve sadece Paris halkını etkiliyor. Taleplerse ulusal 
düzeyde. Sendika temsilcileri ve hükümet birara-
ya gelerek bir an önce sorunu diyalogla çözmeli” 
dendi (BBC Türkçe).

• Güney Kore’de Metroda Yolculuk Eden 
Hamile Kadınlara Yer Verilmesini Sağlayan 
Uygulama

Güney Kore’de bluetooth sistemiyle metroda 
yolculuk edenleri hamile kadınlara yer verme ko-
nusunda uyaran bir uygulama başlatılıyor. Pembe 
Işık adı verilen bu uygulama, Busan kentinde 500 
hamile kadınla denendi. Buna göre, hamile kadın-
ların istedikleri zaman üzerlerinde taşıdığı sensör-
lü rozetler, koltukların üzerindeki işaretlere sin-
yal gönderiyor ve kadınların yaklaştığı koltukların 
üzerinde pembe ışık yanıyor (BBC).

http://tr.sputniknews.com/avrupa/20160607/1023205247/italya-roma-milano-napoli-torino-bologna.html 
http://tr.sputniknews.com/avrupa/20160607/1023205247/italya-roma-milano-napoli-torino-bologna.html 
http://thecityfix.com/blog/from-bogota-to-belgrade-energy-efficient-buildings-jennifer-layke/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=from-bogota-to-belgrade-energy-efficient-buildings-jennifer-layke 
http://thecityfix.com/blog/from-bogota-to-belgrade-energy-efficient-buildings-jennifer-layke/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=from-bogota-to-belgrade-energy-efficient-buildings-jennifer-layke 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160608_fransa_grev_cop 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160608_fransa_grev_cop 
http://www.bbc.com/news/technology-36443920 
http://www.bbc.com/news/technology-36443920 
http://www.bbc.com/news/technology-36443920 
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• Boston Belediyesi Kültürel Planını
Sanatçılarla Birlikte Geliştirecek

Boston’da uygulanacak “Boston Creates – Bos-
ton Yaratıyor” program kapsamında, kentin çeşit-
li mahallelerinde sanatın ve yaratıcılığın canlandı-
rılması ve güçlendirilmesi amacıyla, yurttaşların 
kenti çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini araş-
tırmak ve belirlemek üzere sanatçılarla çalışılacak. 
Belediyenin “Boston Creates” programı kapsamın-
da, belediye, yerel sanatçılarla işbirliği yaparak, 
yurttaşları da diyalog ve faaliyet sürecine dahil 
etmeyi ve bu sayede yurttaşların günlük yaşam-
larında sanatla nasıl bir etkileşim halinde olduk-
larını ve kendi yaşadıkları çevrede sanatın nasıl 
geliştirilebileceğine dair yurttaşların fikirlerini öğ-
renmeyi hedefliyor. 2015 yılının yaz aylarında bu 
hedefe yönelik olarak sanatçılar galeri ve kamusal 
sanat alanlarını dolaşarak çeşitli gruplarla müla-
katlar gerçekleştirdi (Planetizen).

• Los Angeles’ın Su Kaynakları için
Yeni Bir 25 Yıllık Plan 

Los Angeles Belediyesi’nin Su ve Enerji Biri-
mi, kentin dışarıdan su tüketimini önemli ölçüde 
azaltmak için yeni bir 25 yıllık plan hazırladı. Yeni 
planın önceki planlardan ayrılan en önemli özel-
liği, önümüzdeki 25 yıl içinde farklı yağış senar-
yolarına göre kent yönetiminin erişebileceği su 
miktarını ortaya koyuyor olması. Plan, Los Ange-
les Belediye Başkanı Eric Garcetti’nin ortalama su 
tüketim miktarını 2035 yılında yüzde 50 oranında 
azaltma hedefiyle örtüşüyor (Planetizen).

• Nijerya’da SMS ve Bisikletle Atık Devrimi
Nijerya’nın en popüler kenti Lagos, sağlığı ve 

çevreyi tehdit eden büyüklükte bir atık sorunuyla 
karşı karşıya. Lagos’un gecekondularından yaşa-
yan halkın %60’ı belediyenin çöp toplama hizme-
tinden faydalanamıyor. Bu nedenle bu mahalle-
lerde yaşayanların çoğu kontrolden çıkmış çöp 
yığınları üzerine çöpünü atmaya devam ediyor. 
Bu sorunu çözmek için girişimci Bilikiss Adebiyi, 
düşük gelirli hane halkını bisikletle atık toplama-
ya teşvik eden Wecyclers adlı bir sosyal proje baş-
lattı. Wecyclers, SMS tabanlı teşvik yoluyla iletişim 
kurarak bu davranış biçimini değiştirmeyi umuyor 
ve insanların kendi topladığı atığın miktarı karşı-
lığından bir ödüllendirme sistemi uyguluyor. Ka-
zanılan puanlar temel günlük ev ihtiyaçları ya da 
ev eşyaları için kullanılabiliyor. Kargo bisikletleri, 
daha sonra yerel geri dönüşüm şirketlerine sat-
mak üzere, atık toplamak için gün boyu mahalle-
ler arasından dolaşıyor. Wecyclers, bürokrasi ve in-
san sermayesi konularında uzun zamandır ihmal 
edilmiş olan yerel toplumun katılımını güçlendi-
rirken, hane halkına kendi atığından değer yarat-
ma olanağı da veriyor (Rotka).

• Parisliler Belediyenin Gazete Büfelerini 
Kaldırma Girişimine Karşı Tepkili

Paris’in sembolü haline gelmiş olan yeşil kubbe-
li gazete büfelerini kaldırarak modernist “sardalye 
kutusu” mini-dükkanlara dönüştürme konusun-
daki belediye girişimi, 30.000 kişinin imza verdiği 
bir karşı-kampanyaya neden oldu. Kültürel miras-
la ilgili gruplar ve mimari uzmanlar, belediye baş-
kanı Anne Hidalgo’ya, 1860’lardan bu yana Fran-
sa başkenti sokaklarının demirbaşı haline gelmiş 
olan tarihsel tasarımı kaldırmak istediği için tepki-
li. Yüzlerce yurttaş sosyal medyada Hidalgo’yu mi-
mari vandalizmle ve hatta bazıları da Paris’i “Lond-
ra kadar çirkinleştirmek” istemekle itham etti.

(The Guardian)

http://www.planetizen.com/node/86646/boston-looks-artists-cultural-plan-development 
http://www.planetizen.com/node/86646/boston-looks-artists-cultural-plan-development 
http://www.planetizen.com/node/86806/new-25-year-plan-los-angeles-water-supply  
http://www.planetizen.com/node/86806/new-25-year-plan-los-angeles-water-supply  
http://www.rotka.org/nijeryada-sms-ve-bisikletle-atik-devrimi/ 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/02/paris-green-newspaper-kiosks-replace-mayor-anne-hidalgo-petition 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/02/paris-green-newspaper-kiosks-replace-mayor-anne-hidalgo-petition 
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• Londra’nın Yeni “Nöbetçi Çarı” Kente Nasıl 
Fayda Sağlayacak?

Londra’nın yeni belediye başkanı Sadiq Khan, 
Amsterdam’ın “Nöbetçi Belediye Başkanı” uygula-
masına benzer bir uygulama başlatmayı düşündü-
ğünü açıkladı ve bu görevliye “Nöbetçi Çar – Night 
Tsar” denecek. Londra’nın gece hayatı ve eğlence 
sektörüne dair endişeler bu yeni uygulamayla gi-
derilmeye çalışılacak. Barlar, gece ve müzik kulüp-
leri, Londra’nın ekonomisi için hayati önem teşkil 
ediyor. Belediye Binası dışında, sahada çalışacak 
olan Nöbetçi Çar, plancılarla çalışarak, planlama 
sürecinde gece mekanlarının değerinin planlama 
süreçlerinde göz önüne alınmasını sağlayacak ve 
geliştiricileri de mevcut mekanların korunması ve 
yenilerinin açılması konusunda teşvik edecek.

(CityMetric)

• Seattle’da Yeni Kiracı Koruma Yasası
ABD’nin Seattle kentinde, Kent Konseyi’nin al-

dığı karara göre, kiracılar sıkı güvence altına alını-
yor. Buna göre, ev sahipleri istediği biçimde kira 
artışı yapamayacak ve kira artışı yapmadan önce 
kiraladıkları evin standartlarını iyileştirmek zorun-
da olacak. Seattle, ABD’nin hızlı büyüyen kentle-
rinden biri ve bu yeni düzenleme, son bir yılda 
ABD’de yapılan en kayda değer kiracı koruma ön-
lemi olarak değerlendiriliyor (Planetizen).

• Belediye Başkanından Türk Çifti Almayan 
Bara Suç Duyurusu

Hollanda’nın Tilburg kentinde Belediye Başka-
nı Peter Noordanus, Türk çifti içeri almayan bir 
bar hakkında suç duyurusunda bulundu.Beledi-
ye Başkanı, ayrımcılığın “herkesin kendini ait his-
sedeceiği kent” hedefine aykırı düştüğünü söyle-
di. Olay 13 Mayıs Cuma günü, gerçekleşti. “13’ncü 
Cuma partisi” için düzenlenen parti nedeniyle De 
Slijterij adlı bara giden çift, “ambiansa uyumadık-
ları” gerekçesiyle içeri alınmadı. Adlarının açıklan-
masını istemeyen Türk kökenli çift, konuyu Beledi-
ye Başkanı Noordanus’a iletti.Bu olayın kendisini 
çok etkilediğini belirten Belediye Başkanı, bar iş-
letmecileri hakkında “ayrımcılık” gerekçesiyle suç 
duyurusunda bulundu.Noordanus, “Halkın baba-
sı” olarak kentte ayrımcılığa izin vermeyeceğini 
belirtti. Ayrımcılık, Hollanda yasalarına göre ciddi 
bir suç olarak kabul ediliyor (BBC Türkçe).

• Detroit’te Boş Arsalar Doğa Dostu Sel 
Suyu Biriktirme Alanlarının Tasarımı için 
Kullanılıyor

ABD’nin Detroit kentinde dört boş arsa, sel su-
larının biriktirdiği, her biri sel durumunda yerin al-
tında yılda 300 bin galon su tutabilen sel suyu bi-
riktirme bahçelerine dönüştürüldü. Yüzey alanları 
ise, yerel halkın kullanımına açık ve güzel bir gö-
rüntü sunan ortak alanlar olarak kullanılabiliyor. 
Michigan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ola-
rak çalışan Joan Nassauer ve beraberindeki yük-
sek lisans öğrencileri tarafından başlatılan pro-
je, bazı ilkleri gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor. 
Detroit Sular İdaresi’nin (DWSD) yatırım yaptığı ilk 
doğa dostu sel suyu altyapı projesi. Aynı zaman-
da İdare ve Detroit Arazi Bankası Kurumu da ilk 
olarak bu projede işbirliği yapmış oldu. Projenin 
paydaşları, projelerinin devasa kapasitesi ve güzel 
görünen tasarımıyla, doğa dostu altyapının neler 
başarabildiğini de kanıtlamak istiyor (Next City).

http://www.citymetric.com/politics/how-could-londons-new-night-tsar-improve-city-2125
http://www.citymetric.com/politics/how-could-londons-new-night-tsar-improve-city-2125
http://www.planetizen.com/node/86819/seattle-approves-new-tenant-protection-laws 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160604_hollanda_turk_cift 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160604_hollanda_turk_cift 
https://nextcity.org/daily/entry/detroit-vacant-lots-green-stormwater-infrastructure 
https://nextcity.org/daily/entry/detroit-vacant-lots-green-stormwater-infrastructure 
https://nextcity.org/daily/entry/detroit-vacant-lots-green-stormwater-infrastructure 
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• Prag’da Kinetik Kafka Heykeli

Çek sanatçı David Cerny, Prag’da bir meydanda Franz Kafka’nın 
kinetik heykelini yaptı. 2014 yılında yapılan Kinetik heykel, her biri 
hareketli 42 paslanmaz çelik katmandan oluşuyor. Yansıtıcı yüzey-
lere sahip katmanlar periyodik olarak hareket ederek Kafka’nın yü-
zünü oluşturuyor. Cerny daha önce de katmanları kullanarak inşa 
ettiği kamusal heykelleriyle tanınıyor. Sanatçı bu kez Kafka’nın 
şüphesini kentin ortasında yeniden canlandırıyor.

(Kot Sıfır)

• Singapur Sokaklarında Kitap Otomatları: Çünkü Bazen 
Ruhumuz da Acıkabilir

Tıpkı abur cubur satın alabileceğimiz otomatlar gibi kitap sa-
tın alabileceğimiz otomatlar da olsa, şahane olmaz mıydı? Olur-
du elbette. Nitekim Singapur’daki BooksActually adlı bağımsız bir 
kitapçı da aynısını düşünmüş ve ilk iki kitap otomatını yerleştir-
miş bile. Biri Singapur Ulusal Müzesi, diğeri ise Singapur Ziyaretçi 
Merkezi’ne konulan makinelerde için tam 150 kitaplık bir seçki ha-
zırlanmış. Penguin Kitapları sponsorluğunda 1930‘larda Londra’da 
boy gösteren Penguincubator‘dan ilhamla yaratılan Singapur ki-
tap otomatlarının üçüncüsü yakında Goodman Sanat Merkezi’nde 
yerini alacak.

(Nolm.us)

• Portekiz’de Finansal Krizin Mimari İzleri

Fotoğrafçı Nelson Garrido son 4 yıldır Portekiz’deki finansal kri-
zin mimari ve kentsel etkilerini fotoğraflıyor. Sanatçı terk edilmiş 
yapılara odaklanarak kalıntılar arasına tek bir ışık üzerinden ya-
şam belirtisi arıyor. ‘Home Less’ adındaki seri, finansal kriz sonrası 
birer harabeye dönüşen büyük ölçekli konut projelerine yer veri-
yor. Garrido son olarak 2016 Venedik Mimarlık Bienali’ndeki ”time 
– space – existence” isimli sergisinde de bu fotoğraflarına paralel 
işlerini sergilemişti.

(Kot Sıfır)

http://kot0.com/pragda-kinetik-kafka-heykeli/ 
http://www.nolm.us/singapur-sokaklarinda-kitap-otomatlari-cunku-bazen-ruhumuz-da-acikabilir/ 
http://www.nolm.us/singapur-sokaklarinda-kitap-otomatlari-cunku-bazen-ruhumuz-da-acikabilir/ 
http://kot0.com/portekizde-finansal-krizin-mimari-izleri/ 
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• Paris Sözleşmesi’nin İlk İleri Adımları Bonn 
İklim Müzakerelerinde Atılıyor 

Paris İklim Zirvesinde Paris Sözleşmesi metni-
nin oluşturulmasından altı ay sonra, zirvenin ka-
tılımcıları Bonn iklim müzakerelerinde, Sözleşme-
nin eyleme geçirilmesi için ihtiyaç duyulan kural 
ve araçları geliştirmek için yeniden bir araya gel-
me fırsatı buldu. Söz konusu kuralların ve araçla-
rın tarif edilmesinin Paris Sözleşmesi’ni canlı ve 
güncel tutmak açısından hayati öneme sahip ol-
duğu vurgulanıyor. Bonn’daki etkinlik, sözleşme 
tarafları arasında bir güvence ortaklığının kurul-
makta olduğuna işaret ediyor. Hatta Sözleşmeden 
sonra ilk defa Bonn’da, gelişmekte olan ülkelerin 
kendi ilerleme raporlarını diğer ülkelerin değer-
lendirmesine sunduğu belirtiliyor.

(World Resources Institute)

• Güney Kore Dünyanın İlk Karbonsuz
Adasını Yaratmayı Hedefliyor

Dünyanın ilk karbonsuz adasını oluşturma yö-
nündeki yarış hız kazanıyor. Güney Kore’nin gü-
ney kesiminde Gapado adında 177 kişinin yaşa-
dığı küçük bir ada, bu unvanı kazanmak üzere. 
2030 yılına kadar ise, bu adanın yakınındaki 600 
bin nüfuslu Jeju Adası da Gapado’yu model alarak 
karbonsuz ada statüsünü elde etmeye çalışacak. 
Gapado Adası, tamamen güneş ve rüzgar enerji-
si kullanıyor.

(Inhabitat)

• Kuzey Deniz Ülkeleri Enerjide İşbirliği Yaptı
Kuzey Denizi’ne sınırı olan 9 ülke, enerji ba-

ğımlılığını azaltmak ve denizlerde rüzgar enerji-
si üretimini geliştirmek için siyasi deklarasyon ve 
eylem planı imzaladı. Lüksemburg’da gerçekleşti-
rilen ve 28 AB üyesi ülkenin ilgili bakanlarını bir 
araya getiren, Ulaştırma, Telekomünikasyon ve 
Enerji Konseyi’nde, Kuzey Denizi ülkelerinden Al-
manya, Belçika, Fransa, Danimarka, Hollanda, Lük-
semburg, İrlanda, Norveç ve İsveç, bölgenin enerji 
işbirliğini güçlendirmeye yönelik siyasi deklaras-
yon ve eylem planına imza koydu. Kuzey Denizi 
ülkeleri, denizlerde rüzgar enerjisi üretiminin ge-
liştirilmesini ve böylece sürdürülebilir, güvenli ve 
makul fiyatlı enerji arzı sağlanmasını amaçlıyor. 
Anlaşmayla, elektrik şebekelerinin birbirine bağ-
lanması, karşılıklı olarak daha fazla enerji ticareti 
yapılması ve enerji piyasalarının entegrasyonu da 
hedefleniyor (Yapi.Com.Tr).

• Dünyadaki Elektrikli Araba Sayısı
1 Milyonu Aştı

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan 
rapora göre, 2015 yılı itibariyle dünyada tahminen 
1.26 milyon elektrikli araç dolaşıma girmiş durum-
da. Rakam etkileyici olsa da, elektrikli araç sayısı-
nın trafikte elektrikli araçların bir norm haline gel-
mesi için yeterli olmadığı belirtiliyor. ABD özelinde 
Obama’nın 2015 için koyduğu bir milyon elektrikli 
araç hedefinin de 400 bin seviyesinde kaldığı be-
lirtiliyor (Planetizen).

Paris 11. Bölge’de son dönemde başlatılan pilot bir girişim, ev-
sizler için daha somut bir çözüm üretmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz 
Kasım ayında Louis-Xavier Leca adlı bir yurttaş tarafından başlatı-
lan, Le Carillon projesi adı verilen bu girişim, bölgedeki 70 küçük 
ölçekli işletmeyi dahil ederek, işletmelerin vitrinlerine Paris’teki ev-
siz ve muhtaç durumdaki yurttaşlara destek olabileceklerini belir-
ten işaretler yapıştırmalarını sağladı. Her bir vitrin etiketi, ücretsiz 
bir hizmeti temsil eden bir ikona sahip. Örneğin, sıcak yemek veya 
bir bardak su, kuaförlük hizmeti veya lavaboya erişim gibi hizmet-
ler, vitrinlere yapıştırılan bu ikonlarla temsil ediliyor.

(CityLab)

• Paris’te Dükkanlar Vitrinlerine Evsizler için 
İşaretler Yerleştiriyor

http://www.wri.org/blog/2016/05/paris-agreement-takes-first-steps-forward-bonn-climate-talks 
http://www.wri.org/blog/2016/05/paris-agreement-takes-first-steps-forward-bonn-climate-talks 
http://inhabitat.com/south-korea-races-to-create-the-worlds-first-carbon-free-island/ 
http://inhabitat.com/south-korea-races-to-create-the-worlds-first-carbon-free-island/ 
http://www.yapi.com.tr/haberler/kuzey-deniz-ulkeleri-enerjide-isbirligi-yapti_145057.html 
http://www.planetizen.com/node/86734/electric-cars-hit-million-mark 
http://www.planetizen.com/node/86734/electric-cars-hit-million-mark 
http://www.citylab.com/navigator/2016/06/paris-shops-are-marking-their-windows-for-the-homeless/485015/
http://www.citylab.com/navigator/2016/06/paris-shops-are-marking-their-windows-for-the-homeless/485015/
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• Çin’den Eko-Medeniyet Planı
Kapsamında 2020’ye Kadar 
Yüzde 23 Orman Örtüsü Hedefi 

Çin, dünyanın geri kalanına örnek olabilecek bir 
“ekolojik medeniyet” oluşturmayı planlıyor. Proje 
kapsamında, 2020 yılına dek ülkedeki yüzey ala-
nının yaklaşık dörtte bir oranındaki bölümünün 
orman örtüsüyle kaplanması düşünülüyor. 2020 
yılı için konan diğer hedefler arasında, su tüketi-
minin yüzde 23, enerji tüketiminin yüzde 15, kar-
bon emisyonunun da birim GSYİH başına yüzde 
18 oranında azaltılması yer alıyor. Eko-medeni-
yet şablonunda belirlenen diğer 2020 taahhütleri, 
bozkır bitkilerinin kapladığı alanın yüzde 56 ora-
nında arttırılması ve geri dönüştürülebilir çöl ara-
zilerinin yarısının bu sayede geri kazanılması ve 
doğal kıyıların da en az yüzde 35’inin koruma altı-
na alınması olarak sayılabilir.

(Inhabitat)

• Belediye Başkanlarından G7 Liderlerine: 
“Paris Sözleşmesini Gerçeğe Dönüştürün, 
Yenilenebilir Enerjiyi Benimseyin”

Japonya’nın Toyama kentinde G7 ülkelerinin 
Çevre Bakanlarının toplandığı etkinlikte para-
lel etkinlik düzenleyen belediye başkanları, yedi 
öncü ekonominin iklim, enerji ve iklim direnci 
konusunda atmaları gereken adımlara dair yerel 
yöneticilerin perspektifini ortaya koydu. Dünya-
nın her yerinden belediye başkanları, yayınladık-
ları açıklamada ulusal hükümetlere üç maddede 
özetlenebilecek bir çağrıda bulundu: 1-Sürdürü-
lebilir toplumlara geçiş yapmak adına çalışma ya-
pan öncü kentlerin çabalarını tanıyın, destekleyin 
ve tanıtın, 2- Öncü kentlerin oluşturduğu ağla-
rı destekleyin ve diğer kentleri de bunlara dahil 
olma konusunda teşvik edin; 3- Kentlerin iklim ko-
nusundaki rolünü anaakımlaştırın.

(ICLEI Global)

• Bisiklet ve Yaya Projelerinin Değerlendiril-
mesi için 7 Evrensel Kriter Belirlendi

Alternatif ulaşım biçimlerinin yaygınlaşmasıy-
la birlikte, bisiklet ve yaya projelerinin değerlen-
dirileceği kriterlerin belirlenmesine yönelik bir ih-
tiyaç da doğuyor. Illinois Üniversitesi’nin Kentsel 
Ulaşım Merkezi, söz konusu standardın geliştiril-
mesine yönelik bir adım attı. “Yaya ve Bisiklet Pro-
jelerinin Puanlamasına Yönelik Bir Çerçeve Belirle-
mek” “(Development of an Analytical Framework 
to Rank Pedestrian and Cyclist Projects)” başlık-
lı ilgili araştırmada, söz konusu kriterler emniyet 
(yaya ve bisikletlilerin dahil olduğu kazaların sıklı-
ğı ve şiddeti), emniyet etkinlik (kazaların sıklığın-
da ve şiddetinde sağlanan düşüş), hareketlilik (iyi-
leştirmenin genel bisiklet/yaya erişimine yaptığı 
katkılar), talep (yaya ve bisikletlilerin hizmeti kul-
lanma isteği), eşitlik (projenin dezavantajlı bölge-
ler için hareketliliği iyileştirme oranı), maliyet (iyi-
leştirmenin yarattığı maliyet) ve kalitatif faktörler 
(yerel uzmanların görüşlerinden çıkarılan fiziksel 
ölçümü zor olan faktörler) olarak belirlendi

(NextCity)

• Şimdiye Kadarki En Kapsamlı Kentsel
Tasarım ve Göç Konferansı 16-17 
Haziran’da Prag’da 

16-17 Haziran’da Prag’da gerçekleşen reSITE 
2016: Cities in Migration konferansına, binlerce 
mimar, şehir planlamacı ve savunucu katıldı.  reSI-
TE, Prag tabanlı, yaşanabilir kentler üzerine ulus-
lararası etkinlikler düzenleyen bir sivil toplum ku-
ruluşu. Konferansta, göç eden uluslar konusunda, 
göç dalgası karşısında kentler ve kültürler, göç ol-
gusuyla kamusal alan, kentsel planlama ve mima-
ri tasarımın ilişkisi gibi konular ele alındı. 2015 yılı 
BM rakamlarına göre 244 milyon insan kendi ülke-
lerinin dışında bir yerde yaşıyor (NextCity).

http://inhabitat.com/chinas-eco-civilization-plan-calls-for-23-forest-cover-by-2020/
http://inhabitat.com/chinas-eco-civilization-plan-calls-for-23-forest-cover-by-2020/
http://inhabitat.com/chinas-eco-civilization-plan-calls-for-23-forest-cover-by-2020/
http://www.iclei.org/details/article/mayors-to-g7-leaders-make-the-paris-deal-a-reality-now-embrace-renewable-energy.html
http://www.iclei.org/details/article/mayors-to-g7-leaders-make-the-paris-deal-a-reality-now-embrace-renewable-energy.html
http://www.iclei.org/details/article/mayors-to-g7-leaders-make-the-paris-deal-a-reality-now-embrace-renewable-energy.html
http://www.iclei.org/details/article/mayors-to-g7-leaders-make-the-paris-deal-a-reality-now-embrace-renewable-energy.html
https://nextcity.org/daily/entry/planning-method-prioritize-pedestrian-bike-project-funding-decisions
https://nextcity.org/daily/entry/planning-method-prioritize-pedestrian-bike-project-funding-decisions
https://nextcity.org/daily/entry/resite-2016-conference-preview-cities-in-migration 
https://nextcity.org/daily/entry/resite-2016-conference-preview-cities-in-migration 
https://nextcity.org/daily/entry/resite-2016-conference-preview-cities-in-migration 
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Sustainable Cities Collective web sitesinde 
Anna Johansson tarafından kaleme alınan maka-
lede, daha önce Sürdürülebilir Ulaşım Ödülünü al-
mış olan dünya kentleri mercek altına alınıyor. 

Sürdürülebilir Ulaşım Ödülleri, 2005’ten bu 
yana dünyanın çeşitli kentlerine her yıl verilen, fi-
nalistlerin kalkınma uzmanları ve sürdürülebilir 
ulaşım alanında faaliyet gösteren örgütlenmeler-
den oluşan uluslararası bir kurul tarafından değer-
lendirildiği bir ödül sistemi. Ödüle hak kazanmak 
için bir kentin mevcut tüketimlerinin titiz bir ana-
lizini gerçekleştirmiş ve bu tüketim miktarının et-
kilerini azaltmak üzere önemli adımlar atmış ol-
ması gerekiyor. Aday kentlerin, bir yandan enerji 
kullanımını düşürürken, diğer yandan kentin ya-
şanabilirlik kalitesini de arttırabilmesi bekleniyor. 

Bogota, Kolombiya: Ödüllü kentler arasında yer 
alan Bogota, ödüle 2005 yılında, otobüs sistemini 
değiştirerek ve bisiklet kullanımını teşvik ederek 
layık görüldü. 

Seul, Güney Kore: Ödüle 2006 yılında layık gö-
rülen Seul, yoğun nüfuslu bir kent. Seul, sürdürü-
lebilirliği odak alan planlama değişiklikleriyle ör-
nek bir iş çıkarmış. 11 kilometre uzunluğunda inşa 
edilen yükseltilmiş otoban sayesinde hem araç 

sürücüleri, hem de yayalar ve otobüsler için yer 
açılmış. Seul, bu değişikliklere yenilerini ekliyor ve 
bireysel motorlu taşıt kullanımını 2030 yılına dek 
tamamen kaldırmayı planlıyor. 

New York: ABD’nin New York kenti, 2009 yılında 
ödül aldı. New York’ta yaklaşık 200 bin metreka-
relik bir alan, bisiklet yolları, yaya alanları ve mey-
danlar eklenecek biçimde dönüştürüldü. Kent 
yönetimi, 2050 yılına dek sera gazı emisyonunu 
yüzde 80 oranında azaltmayı planlıyor. 

Mexico City, Meksika: 2013 yılında ödül alan 
Mexico City, kentin ulaşım yöntemleri konusunda 
yaptığı köklü değişikliklerle takdir topladı. Metro-
büs sistemi daha fazla kamusal alanı içine alacak 
ve toplu taşıma kullanımını teşvik edecek biçimde 
genişletildi. Sokaklar ve caddeler, yaya kullanımı-
nı teşvik edecek biçimde dönüştürüldü. “ecoParq” 
adı verilen bir park programı geliştirilerek, kent 
alanındaki tüm parkların kullanımında dönüşüm 
gerçekleşti. Metrobüs sistemi sayesinde, her yıl 
122 bin ton daha az emisyon ölçülüyor. 

Güney Amerika kentleri, Paris, Londra ve 
Hindistan’ın Ahmedabad kenti, sürdürülebilir ula-
şımda diğer ödüllü kentler arasında yer alıyor.

 (Kadıköy Akademi)

• Bloomberg’den ABD Kentlerine
Açık Veri Teşviki

Bloomberg Philanthropies Vakfı, ABD’nin 12 
kentini What Works Cities adlı, ABD’nin orta öl-
çekli kentlerinde veriye dayalı karar verme ve 
idari şeffaflığı teşvik etmek amacı güden inisi-
yatifine dahil etti. Buna göre, Kansas, Oregon ve 
Florida gibi eyaletlere bağlı Baltimore, Maryland; 
Buffalo, Cape Coral, Fort Lauderdale, Greensbo-
ro, Gresham, Kansas City, Naperville, Providence, 
Scottsdale, Topeka ve Wichita kentleri, açık veri 
çalışmaları konusunda vakıftan fon desteği alacak 
ve mevcut veri kullanım durumlarını değerlendi-
rerek daha fazla iyi uygulamayı hayata geçirmek 
için teknik destek alacak.

(NextCity)

• Sürdürülebilir Ulaşımda Öne Çıkan Kentler

• İtalya’da Göl Üzerine Yürüyüş
Platformu İnşa Ediliyor

Christo ve Jeanne-Claude isimli sanatçıların 
konseptini 40 yıl önce geliştirdikleri yüzer iskele 
projesi hayata geçiriliyor. Bulgar sanatçı Christo 
Vladimirov Javacheff’in Yüzer İskeleler isimli sa-
nat çalışması inşa ediliyor. Milano’nun 100 km do-
ğusunda, Venedik’in 200 km batısında kalan Iseo 
Gölü’nde oluşturulan yüzer platform, 3 km uzun-
luğunda ve su yüzeyinden yalnızca 35 cm yüksek-
likte (Arkitera).

https://nextcity.org/daily/entry/12-cities-open-data-boost-bloomberg-money 
https://nextcity.org/daily/entry/12-cities-open-data-boost-bloomberg-money 
http://www.kadikoyakademi.org/surdurulebilir-ulasimda-one-cikan-kentler/
http://www.arkitera.com/haber/27100/italyada-gol-uzerine-yuruyus-platformu-insa-ediliyor
http://www.arkitera.com/haber/27100/italyada-gol-uzerine-yuruyus-platformu-insa-ediliyor
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• Mobil Kent Mobilyaları Wroclaw
Merdivenlerini Monotonluktan Kurtarıyor

Magda Szwajcowska ve Michal Majewski‘nin 
kurduğu No Studio, Wroclaw (Polonya) kentinin 
kullanılmayan kentsel karşılaşma alanlarına kü-
çük ölçekli, modüler müdahalelerde bulunuyor. 
Sanatçılar yaptıkları mobil kent mobilyalarıyla 
Wroclaw merdivenlerini monotonluktan kurtarı-
yor. Kent peyzajına zarar vermeden yaptıkları mü-
dahaleleriyle sokak hayatını canlandırmaya ça-
lışan ikili son projeleri için kentin kıyı şeridinde 
bulunan merdivenlere dinlenme ve vakit geçir-
me birimleri yerleştirdi. Nehir kenarında bulunan 
merdivenlerin kentliler tarafından çok az kullanıl-
dığını ve bölgenin ıssızlaştığını farkeden tasarım-
cılar, yaptıkları projeyle kentlilerin hem dikkatini 
çekmeyi hem de bölgede vakit geçirmelerini sağ-
lamayı amaçlıyor. Beton merdivenlerle birleşen 
detaylar oturakların istenilen yere taşınabilmesi-
ne de imkan sağlıyor (Kot Sıfır).

• Amsterdam’ın İleri Teknoloji Kuş Evleri
Temiz Hava Karşılığında
Bedava Wi-Fi Yayacak

Amsterdam’da yaşayan yurttaşlar hava kirlili-
ği sorunundan haberdar olsa, bunun kendilerini 
ne şekilde etkilediklerine dair fazla bilgileri yok. 
Amsterdam’daki hava kirliliğini azaltma amacıyla 
kurulmuş olan TreeWiFi girişiminin kurucusu Jo-
ris Lam da hava kirliliğinin görünür olmadığından 
bahsediyor. TreeWiFi, havadaki kirlilik oranını öl-
çen sensörlerin yerleştirildiği kuş evleri tasarlaya-
rak, belirli bir zamanda çevre kirliliğinin ne boyut-
ta olduğuna ilişkin bir görsel ölçüm aracı ortaya 
koyuyor. Daha da önemlisi, düşük hava kalitesinin 
düzeltilmesi için yurttaşlara somut bir inisiyatif 
de sunulmuş oluyor. Hava kalitesi düzeldiğinde, 
kuş yuvasında yeşil ışık yanmaya başlıyor ve ışık 
yandığında wi-fi erişimi de açılıyor. Hava kirliliği-
nin devam etmesi halinde, ışık kırmızı renkte ka-
lıyor ve bu da wi-fi sinyalinin olmadığı anlamına 
geliyor. Böyle bir teşvik sistemi sayesinde TreeWiFi 
hava kirliliğine dikkat çekmek ve yurttaşların ha-
rekete geçmesini sağlamak için alternatif bir yön-
tem sunmuş oluyor.

(CityLab)

• Gelecekte Kentlerden Silinecek 6 Ulaşım 
Teknolojisi – David Levinson 

Sustainable Cities Collective web sitesinde Da-
vid Levinson tarafından kaleme alınan makalede, 
günümüzde kullanılan bazı ulaşım teknolojileri-
nin, geleceğin kentleri için işlevini yitireceği iddia 
ediliyor. Makalede, yeni teknolojilerle birlikte çok 
şeritli şehirlerarası otobanların, trafik ışıklarının, 
kentlerdeki toplu taşıma rotalarından bazılarının, 
elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla benzin istas-
yonlarının, kent içindeki otopark alanlarının, bü-
yük araba ve kamyonların geleceğin kentlerinde 
kullanım dışı kalacağı öngörülüyor.  Yine de, ge-
leceğin kentlerinde yirminci yüzyıla özgü gökde-
lenlerin kent manzarasında yer bulmaya devam 
edeceği ve genişleme eğilimini sürdüreceği belir-
tiliyor (Sustainable Cities Collective).

http://kot0.com/mobil-kent-mobilyalari-wroclaw-merdivenlerini-monotonluktan-kurtariyor/ 
http://kot0.com/mobil-kent-mobilyalari-wroclaw-merdivenlerini-monotonluktan-kurtariyor/ 
http://www.citylab.com/navigator/2016/06/amsterdam-clean-air-free-wifi-birdhouse/485771/ 
http://www.citylab.com/navigator/2016/06/amsterdam-clean-air-free-wifi-birdhouse/485771/ 
http://www.citylab.com/navigator/2016/06/amsterdam-clean-air-free-wifi-birdhouse/485771/ 
http://www.sustainablecitiescollective.com/transportationist/1206687/urban-scaffolding-6-transport-technologies-which-will-be-largely-removed-c 
http://www.sustainablecitiescollective.com/transportationist/1206687/urban-scaffolding-6-transport-technologies-which-will-be-largely-removed-c 
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