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     Dünyadan Haberler

Almanya'nın Augsburg kentinde, kafasını telefondan kaldırmadan
yürüyenler için kaldırımlara trafik ışıkları yerleştirildi. Normaldeki
'dur' işareti gibi kırmızı olan ışıklar, 'akıllı telefon bağımlılarının'
kafalarını kaldırmasalar bile yürümenin güvenli olmadığı anlarda
durmalarını sağlamayı amaçlıyor. Augsburg belediyesinden
Stephanie Larman, kent planlamacılarının yerdeki trafik ışıklarını
düzenlerken, gençler ve işlerine gidenler gibi akıllı telefon
kullanıcılarının nerelerden daha çok geçeceğini hesaba
kattıklarını söylüyor. Daha sonra da buna göre yerlere ışıklar
yerleştirildiği bildiriliyor. Amsterdam, Berlin, Brüksel, Paris, Roma
ve Stockholm’da 14 bin yaya arasında yapılan bir araştırmanın
bulgularına göre, yayaların yüzde 17’si yürürken cep telefonuna
bakıyor. En çok telefon kullanan kesim, 25 ila 35 yaş aralığında ve
“smombi” (“smart-phone zombie”) olarak anılıyorlar. Münih
yakınında bir belediye olan Augsburg, bu yeni kamusal tehlikeyle
ilgili olarak harekete geçti. “Smombi”lerden bazıları önlerine
bakmadan yürüyüp kazalara neden olunca, belediye yetkilileri
trafik lambalarını zemine yerleştirmeye başladı. Bu deneysel
uygulamaya ev sahipliği yapan Haunstetterstraße istasyonundaki
tramvay geçiş noktasına kırmızı LED ışıklar yerleştirildi. (The
Guardian, BBC Türkçe)

Akıllı Telefon Kullanıcılarına Yerde
Trafik Lambası

Londra'nın İlk Müslüman Belediye
Başkanı Khan
Londra belediye başkanlığı seçimini kazanarak, partisinin
yeni lideri Jeremy Corbyn'e örgüt içi mücadelede nefes alma
fırsatı veren Sadiq Khan, aynı zamanda İngiltere'de Müslüman
bir politikacının yükseldiği en güçlü pozisyona yerleşmiş oldu.
Sadiq Khan, Pakistan göçmeni yoksul bir ailenin sosyal
konutlarda büyüyen oğlu. İnsan hakları alanında uzmanlaşmış
bir avukat olarak çalışan Khan, 3 yıl boyunca insan haklarını
koruyan ve teşvik eden bir grup olan Liberty’yi yönetti. Khan,
2005 yılında Tooting seçim bölgesinde Parlamento Üyesi
seçilmeden önce, 1994 ile 2006 yılları arasında da Londra
Wandsworth İlçesi Konsey Üyeliği yaptı. Seçimden kısa bir süre
önce YouGov tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması
Londralıların yüzde 55'inin, belediye başkanının Müslüman
olmasını sorun olarak görmediğini ortaya koydu. Eşcinsel
evliliklerini savunan, içki içmemesine rağmen, kampanyasını
seçim bölgesinde yıkılmaktan kurtardığı bir pubda başlatan
Khan, Londralı seçmenin çoğunluğu nezdinde Müslümanlara
atfedilen önyargıları yıkmayı başarmış görünüyordu. Khan,
kampanyasında öne çıkardığı, ucuz kamu taşımacılığı, konut
krizine sosyal çözümler getirme ve hava kirliliği ile mücadele
gibi "halkçı" öncelikleriyle seçmene ulaşmakta etkili olmuş
durumda. (BBC Türkçe)

Londra'da Zafer İşçi Partisi'nin

Londra belediye başkanlığı seçimlerinde İşçi Partisi'nin adayı
Sadiq Khan, iki dönemdir kenti yöneten Muhafazakâr Parti'nin
adayına büyük fark atarak seçimleri kazandı. Britanya'daki İskoçya,
Galler ve Kuzey İrlanda parlamentoları ile İngiltere'de belediyeler
için seçim gerçekleştirildi. Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi, İskoçya
parlamentosu seçimlerinde tarihinin en kötü sonucunu aldı, ama
İngiltere belediyelerinde gücünü korumayı başardı. Partinin en
büyük kazanımıysa Londra belediye başkanlığını kazanmak
oldu. Seçimlerde Khan 1,310,143 oy alırken, Muhafazakâr rakibi
Tory Zac Goldsmith ise 994,614 oyda kaldı. Londra'da Sadiq
Khan'ın seçilmesiyle, hem iki dönemdir Muhafazakâr Parti'nin
elinde olan belediye İşçi Partisi'ne geçti hem de Londra'da ilk
Müslüman kökenli bir siyasetçi belediye başkanı seçildi. Zaferi
sonrası yaptığı konuşmada Khan, yoksul bir aileden geldiğini
hatırlattı ve 'kendisi gibi birinin Londra belediye başkanı
seçilebileceğini hiçbir zaman hayal bile etmediğini' söyledi. Khan,
'tüm Londralılar'ın belediye başkanı olmaya' söz verdi. İskoçya
parlamentosu için yapılan seçimlerde ise İskoç Ulusal Partisi
üçüncü seçim zaferini kazandı, İşçi Partisi ise tarihi bir yenilgi
alarak üçüncü parti konumuna düştü. (BBC Türkçe)

Paris Belediyesi, Seine Nehrini
2024 Yılına Kadar Yüzülebilir Hale
Getirecek

Paris’teki Seine Nehri, 2024 yılına dek yüzülebilecek kadar temiz
bir hale getirilecek. Paris Belediyesi, son olarak yaptığı iddialı bir
açıklamayla Seine Nehri’nin temizleneceğini duyurdu. Paris’in
doğusu boyunca Seine Nehrine akan Saint Martin Kanalı’nın
belirli bölümlerinin, temizlik çalışmalarının planlanan şekilde
gitmesi halinde, 2017 yılına dek yüzülebilecek kadar temiz olacağı
belirtiliyor. (CityLab)

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160507_londra_belediye
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160506_sadiqkhan_portre.shtml
http://www.theguardian.com/cities/2016/apr/29/always-practise-safe-text-the-german-traffic-light-for-smartphone-zombies
http://www.citylab.com/cityfixer/2016/05/paris-wants-to-make-the-seine-swimmable-by-2024/482031/
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Toronto Halk Kütüphanesinden
Artık Müzik Enstrümanları da
Ödünç Alınabiliyor

Toronto Halk Kütüphanesinin Parkdale şubesinde, 100 çeşit
enstrümanın bulunduğu müzik enstrümanlarının ödünç
alındığı bir bölüm yer alıyor. Gitar, ukulele, davul, keman,
klavye, banjo ve mandolin, süreli olarak ödünç alınabilen
enstrümanlardan bazıları. Kullanıcılara enstrümanda
ilerleyecek denli süre verilmese dahi, kullanıcılar deneyerek
hangi enstrümanların kendileri için uygun olduğunu ödünç
alarak görebiliyorlar. (Shareable)

Çare Süper-Blok: Barselona’nın
Sokakları Kent Sakinlerine Geri
Verme Planı

Arabaların hegemonyasını kırmaya çalışan bir diğer kent
Barselona, bu konuda iddialı bir plan öneriyor. Aşırı kirlilik ve
gürültüyle karşı karşıya kalan kent yönetimi, trafik oranını
yüzde 21 oranında azaltacak yeni bir hareketlilik planı çalıştı.
Planın en ilginç tarafı, ana arter niteliği taşımayan sokakların
yüzde 60 oranında araçsız hale getirilecek ve “yurttaş
alanları” dönüştürülecek olması. Plan, süper-bloklar fikrine
dayanıyor. Süper-bloklar, trafiğin dışarıda akacağı mini
mahalleler olarak tasarlanıyor. Bu sayede Katalan
başkentinin bu yeni radikal stratejisiyle birlikte, trafik yalnızca
geniş caddelerde olacak ve kirlilik azaltılacak. Dar sokaklar
da kültür, boş zaman ve sosyal faaliyetlerin gerçekleşeceği
“yurttaş alanları” olarak yeniden işlev kazanacak. (The
Guardian)

Lübnan, 8 Mayıs Pazar günü yerel seçimler için sandık başına
gidiyor. Başkent Beyrut sokaklarında yerel yönetim adaylarının
afişleri asılı. Beyrut Medineti (Beyrut Benim Şehrim) hareketi de,
dijital billboardlardaki ilanları veya duvarlara yapıştırılmış afişleri ile
dikkat çekiyor. 28 yaşındaki araştırmacı Ferah Kubeysi, 12
adayından biri olduğu Beyrut Medineti'nin Lübnan tarihinde ilk kez
kadın ve erkek aday sayısı eşit bir listeyle seçime giren hareket
olduğunu söylüyor. Toplumun farklı kesimlerinden gelen adaylar
arasında öğretim görevlileri, mimarlar, gazeteciler bulunuyor.
Kubeysi, Beyrut Medineti hareketini "Bu bir kampanya" diye
tanımlamayı tercih ediyor ve "Hedefimiz Beyrut'u yaşanabilir bir
şehir haline getirmek" diyor. Kubeysi'nin tanımlamasıyla Beyrut
Medineti kampanyasının temeli geçen yaz Beyrut'ta toplanmayan
çöpler nedeniyle başlayan gösterilere uzanıyor. Yaklaşık 6-7 ay
önce öğrencilerin, işçilerin, akademisyenlerin de aralarında
bulunduğu bir grup bir araya gelerek yaklaşan yerel seçimler
öncesinde de harekete geçme kararı almış. Hareketin projeleri
arasında ilk sırada "Beyrut'ta şimdilerde yüzde 70 oranında özel
araçlarla sağlanan ulaşım sisteminde toplu taşımaya gidilmesi,
bisiklet yollarının yapılması, yeşil alanların oluşturulması" hedefi
var. İkinci sıradaki proje ise barınma hakkını ve hızla yükselen
kiraların önüne geçilmesini hedefleyen adımlar. Kubeysi, özellikle
savaştan sonra Beyrut'ta orta ve düşük gelirli tabakanın ev
almasını ve yaşamasını zorlaştıran ekonomi politikalarının
yürütüldüğünü söylüyor. Beyrut Medineti, geçtiğimiz yaz gösterilerin
ardından çöplerin toplanmasının geçici bir çözüm olduğunu ve
çöp dönüştürme anlayışının yerleşmesi gerektiğini savunuyor.
Kubeysi'ye göre, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve hizmetlerin özel
şirketler üzerinden yürütülmesi anlayışından dolayı Beyrut giderek
yaşanması zor bir kent haline geliyor. Hareket, faaliyetlerinin
çoğunu gönüllülerin desteği ile yürütüyor. (BBC Türkçe)

Beyrut'ta Çöp Protestolarından
Seçimlere Uzanan Hareket: Benim
Şehrim

San Jose’de Katılımcı Bütçeleme
Uygulamasının Kapsamı
Genişletiliyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin bir kenti olan San Jose’nin ilk
katılımcı bütçeleme girişiminde, yurttaşlar 100.000 dolarlık
bir fonu, otoyolların alt bölümünde bulunan yaya
geçişlerinin daha iyi aydınlatılması, elektrik kutularının
güzelleştirilmesi, okullarda teknolojinin iyileştirilmesi gibi
çalışmalar için tahsis etti. 3. Bölgede yaşayan yurttaşlara
açık davetle başlatılan programa 500’ün üzerinde yurttaş
katılım gösterdi. San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo,
konuyla ilgili olarak şöyle diyor: “Katılımcı bütçeleme bizlere
mütevazı fonlarla ve doğrudan mahallelinin önerileriyle
kentimizi nasıl iyileştirebileceğimizi gösteriyor.” (NextCity)

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160507_beyrut_sehirbenim_levent
https://nextcity.org/daily/entry/san-jose-participatory-budgeting-spending-projects-decided
https://www.theguardian.com/cities/2016/may/17/superblocks-rescue-barcelona-spain-plan-give-streets-back-residents
http://www.shareable.net/blog/at-the-toronto-public-library-you-can-now-borrow-musical-instruments
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Almanya‘da hükümet ile Almanya Ticaret Birliği arasında
varılan anlaşmaya göre plastik poşetler önümüzdeki temmuz
ayından itibaren ücretlendirilecek. Konu ile ilgili anlaşma Salı
günü Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks ile Ticaret
Birliği Başkanı Josef Sanktjohanser arasında imzalandı. Söz
konusu anlaşma uyarınca, mağaza ve marketler plastik
poşet için ne kadar ücret talep edeceklerini kendileri
belirleyecek. Avrupa Birliği konu ile ilgili daha önce aldığı bir
kararla, kişi başına plastik poşet tüketimini 2025 yılına kadar
40 adede düşürmeyi hedefliyor. Almanya'da kişi başına
plastik poşet tüketimi şu an 71. Çevre Bakanlığı, sözkonusu
anlaşmanın 260 perakende satış şirketini kapsadığını
açıkladı. Konu Alman kamuoyunda da büyük oranda destek
görüyor. Yapılan bir araştırmaya göre, plastik poşet için ücret
talep edilmesini, katılımcıların yüzde 80'i doğru buluyor.
Yüzde 53'lük bir kesim ise plastik poşetlerin tamamen
kaldırılmasından yana. (yapi.com.tr)

Almanya Naylon Torbaya Savaş Açtı

Panama'nın Bocas del Toro bölgesinde inşa edilmeye başlanan
120 evlik köydeki tüm evlerde ana inşaat malzemesi olarak
kullanılmış pet şişelerden yararlanılıyor. Bu evler dev plastik
atıklarını değerlendirmekle kalmıyor, pet şişelerden örülen duvarlar
sayesinde evlerin içi başka hiçbir serinletme sistemi kullanılmadan
dışarıdan yaklaşık 17 derece daha serin kalıyor. Evlerin inşaatında
kullanılan malzemeyi bilmeyen biri için bu binaları herhangi başka
bir binadan ayırmak olanaksız. İçi pet şişelerde doldurulan metal
iskeletler, elektrik ve su tesisatı döşendikten sonra betonla
kaplanıyor. Projenin websitesinde yer alan bilgiye göre inşa edilen
ilk evin yapımında 10.000'den fazla pet şişe kullanılmış. Yine sitede
yer alan bilgilere göre kişi başı ayda 15 pet şişe kullanıldığı
düşünülürse bir kişi hayatı boyunca 14.000'den fazla pet şişe
tüketiyor. Yani kasabada inşa edilen her ev, içinde yaşayan bir
kişinin hayatı boyunca tüketeceği pet şişe miktarını yok etmiş oluyor.
(Yeşilist)

Panama'da Pet Şişeden Köy
Kuruluyor

Araştırmacılar, iklim değişikliği ve artan sıcaklıkların yeni iklim
mültecileri yaratacağını tahmin ettiklerini belirtti. Biliminsanları,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın ‘yaşamaya elverişsiz’ hale
gelmesinden dolayı iklim göçlerinin yaşanabileceği konusunda
uyarıda bulundu. Max Planck Kimya Enstitüsü Direktörü ve Kıbrıs
Enstitüsü Profesörü Jos Lelieveld’in açıkladığı araştırma
raporunda, bölgede aşırı sıcak günlerin sayısının 1970’den beri iki
katına çıktığı, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadarsa beş
kat daha artabileceğini belirtti. Bölgede 500 milyondan fazla insan
yaşasa da Lelieveld ve ekibi, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık
artışlarından dolayı birçok insanın yakın gelecekte göç etmek
zorunda kalacağını savundu. Aşırı sıcak günlerin sayısının içinde
bulunduğumuz yüzyılın ortasından itibaren 80’e kadar çıkacağı
yönünde tahmin yürüten Lelieveld, bu rakamın 1986 ile 2005
arasında yalnızca 16 olduğunu aktardı. Dahası, bu rakamın
yüzyılın sonunda 116’ya çıkabileceği belirtildi. Lelieveld konuyla
ilgili şöyle konuştu: “Gelecekte bölgenin belli kısımlarında iklim
yaşamayı riskli kılacak şekilde değişebilir. İklim değişikliği bölgede
yaşam koşullarını daha da kötüleştirebilir. Uzun vadeli sıcaklık
dalgaları ve kum fırtınaları bazı bölgeleri yaşanmaz kılabilir ve bu
da insanları göçe zorlayabilir.” (Kuzey Ormanları)

Padova'da Müzelere 'İslami Kıyafetle'
Girmek Yasaklandı

İtalya'nın kuzeyindeki Padova kentinde, müzelere ve belediyeye ait
binalara yüzü örten "İslami kıyafetlerle" girmek yasaklandı. Padova
Belediye Meclisi'nin aldığı karara göre, müze ve belediye binalarına
burka ve nikab gibi yüzü kapatan giysilerle girilemeyecek. Bu
şekilde örtünmüş kadınlardan müzeye girişte kimlik kontrolü için
örtülerini çıkarmaları istenecek. Kimlik kontrolü için yüzlerini açmayı
kabul etseler dahi bu kadınların bina içindeyken yeniden
örtünmelerine de izin verilmeyecek. Padova'nın aşırı sağcı Belediye
Başkanı Massimo Bitonci, "her gün binlerce kişinin girip çıktığı bu
binaların terör saldırıları için hedef seçilebileceği" gerekçesiyle bu
kararı aldıklarını açıkladı. Bitonci, Belediye Meclisi'nin kararının
ardından yaptığı açıklamada "Bizim evimize gelip, şehirlerimizi
gezmek ve müzelerimizi ziyaret etmek istiyorsanız bunu yüzünüz
açık şekilde yapmak zorundasınız" diye konuştu. Belediye Başkanı
Bitonci daha önce de cami inşasına ve belediyeye ait spor
tesislerinin Ramazan etkinlikleri için kullanılmasına karşı çıkmış,
devlet dairelerine haç koyma zorunluluğu getirmişti. Bitonci'nin
sosyal medyadaki takipçileri kararı desteklerken yasağın sadece
bu binalarla kısıtlı kalmamasını, sokakların da dahil edilmesini
talep edenler de oldu. (BBC Türkçe)

İklim Değişikliği Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’yı ‘Yaşanmaz’ Hale Getirebilir

http://www.yesilist.com/cms.php?id=2521
http://www.yapi.com.tr/haberler/almanya-naylon-torbaya-savas-acti_144525.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/04/iklim-degisikligi-ortadogu-ve-kuzey-afrikayi-yasanmaz-hale-getirebilir/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160510_italya_yasak
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Habitat-III Konferansı sonuç bildirisi niteliğinde olacak ve
konut ve sürdürülebilir kentsel gelişme için bilinçli, eylem
odaklı, ileriye dönük olmayı ve evrensel bir çerçeve sunmayı
hedefleyen Yeni Kentsel Gündem'in İlk Taslağı (Zero Draft) 6
Mayıs 2016 tarihinde yayınlandı.  Dünyanın dört bir yanındaki
bireylere ve kuruluşlara, yeni kentsel gündemin ilk taslağı
üzerinde katkılarını koymak üzere görüş bildirmeleri için
çağırı yapılarak Taslak Rapor 9 Mayıs itibariyle online görüşe
açıldı. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Web Sitesi)

Habitat III: Yeni Kentsel Gündem'in
İlk Taslağı (Zero Draft) Online Görüşe
Açıldı

Paris Anlaşmasının imzalanmasından sonra en önemli bir
uluslararası iklim değişikliği etkinliklerinden biri olan “Climate
Action 2016” (İklim Önlemleri 2016 Zirvesi), 5-6 Mayıs tarihlerinde
ABD’nin Washington kentinde gerçekleşti. Zirvede, ulusal ve
yerel liderler arasında gelişen kentsel geçiş ekonomisi konusu
da konuşuldu. Geleceğin kentleri için daha iyi bir vizyonda
ortaklaşılırken, bu geçişin ne şekilde gerçekleşeceği konusu
henüz çözüme kavuşmuş değil. Söz konusu çözümün
bulunması için, WRI Ross Sürdürülebilir Kentler Merkezi, Yeni
İklim Ekonomisi ve C40 Kentleri İklim Liderliği gibi oluşumlar bir
araya gelerek “Kentsel Geçişler Koalisyonunu” kurdu. İklim
Önlemleri 2016 Zirvesi esnasında açıklanan bu koalisyon,
dünyanın her yerinden liderleri ve bulgulara dayalı çözümleri bir
araya getirerek, yeni bir kentsel gelişme modeli için bir ekonomik
çerçeve önerecek. Önerilecek olan bu çerçeve, daha üretken,
daha güvenli, daha sağlıklı, daha kapsayıcı ve daha düşük
karbon oranına dayalı bir kent vizyonu öngörüyor. 20 ortak
kuruluşla çalışacak olan Koalisyon, ekonomik bulguların ve idare
stratejisi önerilerin sürekli bir biçimde akışını sağlayarak ulusal
ve yerel karar vericilerin kentsel geçiş için uyum sağlamasına
yardımcı olacak. (C40 Blog)

Yeni Kurulan Koalisyonla
Sürdürülebilir Kentlerin Büyüme ve
İklim için Faydaları Kanıtlanacak

Nissan tarafından yapılan bir araştırmaya göre Japonya’da 40 binin
üzerinde elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. Benzin istasyonlarının
sayısı yaklaşık 35 bin. (The Guardian)

Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli
İsviçre’de Açılıyor

İsviçre, dünyada şimdiye dek inşa edilen en uzun demiryolu
tünelini önümüzdeki ay açacak. 35.5 mil uzunluğundaki Gotthard
Baz Tüneli, İsvirçe’nin Almanca ve İtalyanca konuşulan
bölgelerini ve İsvirçe ile Kuzey İtalya’nın düzlüklerini birbirine
bağlayacak. Yeni tünel, uzunluğula Japonya’daki Seikan
Tünelinin rekorunu kırmış olacak. (CityLab)

Japonya’da Elektrikli Araç Şarj
İstasyonları Artık Benzin
İstasyonlarından Daha Yaygın

DSÖ: Dünya Kentlerinde Hava
Kirliliği Endişe Verici Seviyelerde
Artıyor

Son beş yıl içinde dünyadaki hava kirliliği yüzde 8 oranında
atış gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün 3000’den fazla
kentten topladığı verilere göre, bu nedenle dünyanın her
yerinden milyarlarca insan tehlikeli hava kirliliği ortamına
maruz kalıyor. Dünyanın tüm bölgeleri bu etkiye maruz kalsa
da, Ortadoğu’da, Güneydoğu Asya’da ve Pasifiğin
batısındaki hızlı büyüyen kentler, DSÖ’nün tavan oranlarının
on kat üzerinde seyreden kirlilik seviyeleriyle karşı karşıya.
(The Guardian)

http://www.c40.org/blog_posts/a-new-coalition-will-prove-sustainable-cities-are-better-for-growth-better-for-climate
http://www.theguardian.com/world/2016/may/10/japan-electric-car-charge-points-petrol-stations
http://www.theguardian.com/environment/2016/may/12/air-pollution-rising-at-an-alarming-rate-in-worlds-cities
http://www.csb.gov.tr/projeler/habitat/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=63239
http://www.citylab.com/commute/2016/05/switzerland-is-opening-the-worlds-longest-ever-rail-tunnel-st-gotthard-base/482694/
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Break Free 2016 eylemleri kapsamında, 8 Mayıs’ta
Avustralya’da yaklaşık 1000 kişi dünyanın en büyük kömür
limanını net bir mesaj vermek için bloke etti: iklim felaketini
engellemek için fosil yakıtlardan kurtulmak zorundayız! Eylem
süresince Newcastle Limanı’ndan dışarıya hiç kömür
taşınamadı ve liman içerisine de hiç kömür girişi olmadı.
Okyanusta kanocular limanın girişini kapatırken, karadaki 60 kişi
ise limana kömür taşıyan kritik konumdaki bir tren yolunu
kapattılar ve 6 saat boyunca limana kömür girişini engellediler.
Karada bulunan onlarca kişi polisler tarafından götürülürken,
kanocular suda daha uzun süre dayanabildi. Aralarında 94
yaşındaki Bill Ryan’ın da bulunduğu 66 kişi ise gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 57si Sandgate Köprüsü’nde tren yolunu
bloke eden kişilerdi. (Kuzey Ormanları)

Avustralya’da Dünyanın En Büyük
Kömür Limanı İşgal Edildi

Şili Halkı Çevre Felaketine Karşı
Yol Kesti

Şili’de kıyı balıkçıları, somon işçileri, yerli topluluklar ve eylemciler
Cumhurbaşkanı’nın deniz kirliliğinden etkilenenlere ödeyeceğini
açıkladığı 100.000 peso tazminatı reddederek Şili’de 7 bölgede yol
kesip tarihi bir protestoya imza attılar. Chiloé Adası kıyılarına vuran
kızıl alglerin kıyıları kirletmesi ve kirlilik seviyesinin artması üzerine
Osorno, Ancud, Maullin, Chacao, Quellon, Carelmapu ve Queilen
bölgelerinde sokağa çıkan halk geçen Şubat ayından beri denizde
oluşan kirliliğin ve alglerin çoğalmasının sebebinin endüstriyel somon
tesisleri olduğunu düşünüyor. Bu kızıl algler tarafından kirlenmiş
denizden çıkan ürünlerin tüketilmesi insan sağlığına zarar veriyor,
insanın felç geçirmesine ve hatta ölmesine neden oluyor. Bölge
halkının seferber olduğu eylemler 3 gündür devam ederken
protestocular Puerto Montt’da bulunan El Tepual havalimanına giden
yolları trafiğe kestiler, barikatlar kurarak ateşe verdiler. “Kirliliğe Hayır,
Çözüme Evet” yazılı pankart açılan eylemler sırasında,
Cumhurbaşkanı Bachelet’de diktatör Pinochet’e benzetildi. Sokak
eylemleri sürerken bölge sakini pek çok kişi de evlerinin camlarına ve
balkonlarına siyah bayrak asarak protestoya katıldılar. (Kuzey
Ormanları)

İngiltere’de 300 Eylemci Ülkenin En
Büyük Kömür Madenini İşgal Etti!

BreakFree eylemleri kapsamında yaklaşık 3000 kişi, 13
Mayıs Cuma günü, Almanya’da Berlin yakınlarındaki
Lusatia’daki linyit kömürü madenini işgal ederek madenin
çalışmalarını durdurdu. Eylemcilerin bir kısmı maden alanına
girerek makineleri durdurdu, bir kısmı ise madenin içinden
kömür taşıyan tren raylarını bloke etti. Eylemciler, çok açık
bir mesaj vermek için oradaydı: Artık zaman
#KömürdenKurtul‘ma zamanıdır. (Kuzey Ormanları)

Almanya’da En Büyük Linyit
Madenlerinden Biri Bloke Edildi!

Dünyada fosil yakıt kullanımına karşı başlayan eylem dalgasında,
İngiltere’de Galler bölgesindeki en büyük açık kömür madeni
Ffos-y-Fran’da faaliyetin durdurulması için 3 Mayıs'ta kitlesel
doğrudan eylem gerçekleştirildi ve maden 300 eylemci tarafından
12 saat işgal edildi. Reclaim the Power (Gücü Geri Al) tarafından
örgütlenen eylem, bir gözaltı olmaksızın sona erdi. Bu, ülke
tarihinde kömür madenlerindeki en büyük eylem oldu. Eylemciler,
felaket ölçeğinde iklim değişikliklerinin önlenmesi için fosil
yakıtlarının yer altında bırakılmasını talep ediyor. Eylemciler, 4
gündür maden yakınında kamp halindeydi, yerel halk ve
temsilcileri ile etkinlikler düzenliyorlardı. Aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 13 ülkede devam eden açık kömür madenlerine ve
tüm fosil yakıt projelerine yönelik benzeri eylemler dalgası 15 Mayıs
tarihine kadar devam edecek. Fosil Yakıtlardan Kurtulun
(BreakFree) eylemlilikleri kapsamında gerçekleşen bu dünya
çapındaki kitlesel eylem dalgasının ortak talebi, kömür, petrol ve
doğalgazın yerin dibinde bırakılması. (Kuzey Ormanları)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/08/avustralyada-dunyanin-en-buyuk-komur-limanidurduruldu/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/04/ingilterede-300-eylemci-ulkenin-en-buyuk-komur-madenini-isgal-etti/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/13/almanyada-en-buyuk-linyit-madenlerinden-biri-bloke-edildi/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/07/sili-halki-cevre-felaketine-karsi-yol-kesti/
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Marsilya’nın deniz ticaretiyle ilgili kültürel mirasının önemli birer parçası
olan antrepolar (Les Docks de Joliette), kültür ve ticaret merkezine
dönüştürüldü. 19. yy'da deniz ticaretinde çok gelişmiş bir liman kenti
olan Marsilya'nın La Joliette bölgesindeki liman alanı, 1856'da
Londra'nın liman alanından (London Docklands) esinlenilerek
genişletildi. 1858 ve 1863 tarihleri arasında, Gustave Desplaces
tarafından "Les Docks de Joliette" adındaki yaklaşık 400 metre
uzunluğundaki idari liman tesisi kuruldu. Her bir antrepo, Londra
örneğinde olduğu gibi, avlu ve altı katlı perakende satış yerlerine sahipti.
Tesis bir süre atıl durumda kaldı. 1991'de mimar Eric Castaldi
tarafından antrepoları yenileme projesi başlatıldı. 2015'te antrepoların
yenilenmesi tamamlandı. Yeni proje, Joliette Meydanı (Place de la
Joliette) ve Akdeniz Meydanı'nın (Place de Méditerranée) arakesitinde,
hem iki bögeyi, hem de rıhtım ve kenti birbirine bağlayan bir etkileşim
noktası oldu. Antrepoların avlularının, binanın her iki tarafındaki
caddelere açılacak şekilde yeniden tasarlanmasıyla, denize yaya
erişimini daha olanaklı kılındı. (Arkitera)

Marsilya Liman Antrepolarının
Dönüşümü

Mültecilere Denizde Geçici
Barınma Evi

Mimar Spiros Koulias, World Architecture yarışmasının öğrenci
kategorisinde ödül aldığı projede, göçmen ve mültecileri karşılayacak,
falez içine oyulmuş "Slice" adında bir mülteci misafir evi tasarladı. Rum
mimar Spiros Koulias, World Architecture öğrenci ödülünü kazandığı
mülteci evi projesini, her gün Ortadoğu ve Türkiye'den Avrupa'ya çok
tehlikeli şartlar altında göç eden mültecilerin insani yaşam koşullarında
geçici olarak barınmalarını sağlamak, kayıt altına alınmalarını
kolaylaştırmak ve onlara tedavi sunmak amacıyla hazırlamış. "Slice"
(mülteci misafir evi), deniz seviyesinden falezin en üst kısmına kadar
yükselen, %80 oranında falezin içine yerleştirilmek üzere tasarlanmış bir
yapı. 22 katlı binanın her biriminde 500-600 civarında insan kalabiliyor.
Binanın tasarımı, ihtiyaç olduğunda farklı tipolojilerdeki ünitelerin
eklenmesine izin veren bir iskelet gibi. Bu iskelet aynı zamanda farklı
topografyalara da entegre edilebilir. İnsanların kitlesel göçü, oldukça
büyük ölçekli bir yapının inşasını gerektirmiş. Ancak gerektiğinde boyutları
değişebilir nitelikte olan küçük ünitelerden oluşuyor. (Arkitera)

Castelgrande: Kentsel Ölçekte
Restorasyon

Marks Barfield Architects ve Davis Brody Bond, Şikago'da şeffaf
vagonlardan oluşan bir teleferik tasarladı. Chicago Skyline isimli proje,
kentin turistik alanlarını birbirine bağlayan, yolcuların kent manzarasına
hakim olmasını sağlayan şeffaf bir teleferik. Kentin turistik cazibesinin
artırılması yönünde çalışmalar kapsamında Marks Barfield Architects ve
Davis Brody Bond tarafından geliştirilen projede, Şikago Nehri kıyısından
ilerleyen teleferik hattı, turistler için kenti deneyimlemenin yeni bir yolunu
sunuyor. Aynı zamanda hattın başlangıç ve sonlanış noktası olan tarihi
iskele Navy Pier'in de turistik cazibe noktası haline gelmesi
amaçlanıyor. Marks Barfield Architects yöneticisi, aynı zamanda London
Eye'ın da tasarımcısı olan David Marks proje hakkında şunları dile getiriyor:
"London Eye'ın Londra'da yaptığı gibi Chicago Skyline da Şikago'da kent
için önemli bir simge olacak. Çevreye zarar vermeden, hassas bir şekilde
alçalıp yükselen teleferik hattı, kentin nehir bandına güç katacak." (Arkitera)

İsviçre'nin Ticino Kantonu'nun başkenti Bellinzona, göller ve dağlar
arasında uzanan ufak bir kent. Bellinzona'daki üç kale Castelgrande,
Montebello, Sasso Corbaro 2000 yılından beri UNESCO Dünya
Mirası Listesi'nde. Bu üç kaleden en eskisi olan Castelgrande (Aziz
Gregor von Tours tarafından 590 yılında "Castrum" olarak söz
edilmiş) , bir tepe üzerinde inşa edilmiş. Bölgenin yetiştirdiği önemli
mimarlardan olan Aurelio Galfetti, bu Orta Çağ Kalesi'ni modern
mimarlık ile harmanlayarak, neredeyse 20 senelik bir restorasyon
çalışmasının sonucunda bir çağdaş sanatlar müzesine ve kültür
merkezine dönüştürmüş. Galfetti'nin yıllar süren çabasının karşılığı
olan projenin, Carlo Scarpa'nın Verona'daki Castelvecchio
Müzesi'nden sonra en etkili yenileme projelerinden biri olduğu
söyleniyor. Galfetti, kaleyi merkeze alan önerisinde Bellinzona'nın
dağınık kent manzarasına bir dizi tipolojik düzenlemeler önerirken,
kentin hem en tarihi hem de en çok dikkat çeken noktasına karşı
kamusal duyarlılık oluşturmaya çalışmış. (Arkitera)

Şikago'da Şeffaf Teleferik

http://www.arkitera.com/haber/26711/castelgrande--kentsel-olcekte-restorasyon
http://www.arkitera.com/haber/26897/marsilya-liman-antrepolarinin-donusumu
http://www.arkitera.com/haber/26890/sikagoda-seffaf-teleferik
http://www.arkitera.com/haber/26874/multeci-evi-ogrenci-projesi
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Pekin yakınlarındaki ufak bir sahil kasabası olan Nandaihe'deki
kütüphane tasarımı Vector Architects'e ait. Çin'in doğu kıyısındaki
kütüphanenin brütalist görünümü doğa ve kültür arasında zıt bir
görüntü yaratıyor. Görenlerin aklına bir plajdaki kütüphane böyle
mi olmalı sorusunu getiriyor. Kütüphanenin tasarımında, plaj,
deniz, temiz hava, gün ışığı gibi çevresel faktörler ile insanların
kitap okurken sessizlik ve soyutlanma istekleri oldukça etkili
olmuş. Bunun yanında Vector Architects, binanın tasarımında
kullanılan malzeme sayısını azaltıp binanın teknotiğini
vurgulamaya çalışmış. Kütüphanenin okuma salonunda farklı
yüksekliklerde platformlar bulunuyor. Cephedeki el yapımı cam
tuğlalar ışığı içeri farklı şekillerde alıyor. Katlanan cam kapılar,
tamamen açılarak binanın içindekilerin hem manzara hem de
deniz havasıyla buluşmasını sağlıyor. (Arkitera)

Plajda Bir Başına

Kenevir bitkisi yüksek kalite kâğıt, kumaş, ilaç, kozmetik ve
sabun üretiminde kullanılabiliyor. Bunların yanında Pam
Bosch da kenevirden sürdürülebilir, mini ev inşa etmek için
yararlanmış. Sürdürülebilir yapı malzemelerinin
desteklenmesi için Washington’da minik kenevir evler inşa
ediliyor. Daha önce hiç ev inşa etmemiş olmasına rağmen
Bosch, “Herkes bunu yapabilir. Büyükanneler bile yapabilir.
Ben yapıyorum” diyerek işin basitliğine ve öğrenilebilirliğine
dikkat çekiyor. Bu minik evleri inşa etmek için ihtiyacı olan
kenevir bitkisine sahip olmanın ve yetiştirmenin suç olduğunu
göz önünde bulunduran 62 yaşındaki sanatçı, kenevirin diğer
yapı malzemelerine göre daha doğa dostu ve sürdürülebilir
olduğunun altını çiziyor. Bosch, “Yenilenebilir kaynaktan
karbonu ayıran, çok sayıda bina inşa etmeliyiz. Bu sağlıklı bir
yoldur, yasal olsaydı çok uygun olurdu. Bu kullanmakta
olduğumuz tarımsal atık bir üründür” diyor. Kenevir; toprak
iyileştirme, plastik kompozitler, organik vücut bakımı, biyoyakıt
ve sağlıklı gıdalar için çiftçiler tarafından kullanılabilir.
Washington, kenevirin sadece hayvan yemi olarak kullanımını
onaylamış fakat diğer kullanımlar için yasal ve usule uygun
oluncaya kadar kullanımını sınırlamıştır. O zamana kadar,
çiftçilerin DEA’den izin almaları gerekiyor.  (Gaia Dergi)

Gökyüzüne Çıkan Merdiven

Kenevirden Sürdürülebilir, Minik
Ev Yapan Pam Bosh

Close to Bone, Belçika Tielt-Winge’de konstrüktivist yapıları
akla getiren anıtsal bir seyir kulesi tasarladı. Yerel belediyeyle
çalışan tasarımcılar, geleneksel seyir kulelerinin spiral
merdivenlerinin aksine doğrudan gökyüzüne yükselen ve seyir
alanlarını merdiven sahanlıklarında tanımlayan bir tasarım
yaptı. Daha öncesinde defalarca yakılan ahşap kulenin yerine
gelen Vlooybergtoren, 11.28 metre boyunca göğe yükseliyor.
Metal kule , kahverengi-kırmızı rengini bölgenin karakteristik
taşı olan ironstone’dan alıyor. (Kot Sıfır) 

Kendi ‘Eyfel Kulesi’ni Kendi Yaptı

Kosovalı girişimci restoran sahibi, Kosova’nın küçük bir belediyesi
olan Lipjan’da kendi ‘Eyfel Kulesi’ ni kendisi yapmaya karar verdi.
Priştina’nın güneyindeki Lipjan kentinin de artık bir ‘Eyfel Kulesi’ var.
Restoran sahibi Bekim Besimi’nin oğlu Blerim Besimi demir
profillerden yaptıkları 32 metre yüksekliğindeki ‘Eyfel Kulesi’nin
yapımının üç ay sürdüğünü, gerçeğinin aynısı olmamakla birlikte
kulenin kent için önemini anlatırken ‘‘Kente Paris hissi kazandırmak
istedik. Kentte yaşayan birçok insan Fransa’yı görmek istiyor. Ancak
bunun için parasal güçleri yok. Biz de bu kuleyi yaparak onların
hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağladık’’ diye konuştu. Yeni
kuleyi ziyaret eden kent sakinlerinden Bedri Olluri de gerçek Eyfel
Kulesi’ni ziyaret edip etmeyeceği sorusunu ‘‘Hayır, hayır. Gerçek
Eyfel kulesini ziyaret etme gereksinimi duymuyorum. Buradaki kule
yeteri kadar güzel. Belki de gerçeğinden daha da iyi’’ diyerek
cevapladı. Kuleye çıkarak Lipjan kentini seyrederek restoranda
yemek keyfini çıkarmak da mümkün. (yapi.com.tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/kendi-eyfel-kulesini-kendi-yapti_144521.html
https://gaiadergi.com/kenevirden-surdurulebilir-minik-ev-yapan-pam-bosh/
http://kot0.com/gokyuzune-cikan-merdiven/
http://www.arkitera.com/haber/26907/plajda-bir-basina
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Dünya’nın En Uzun Kaydırağıyla
Anish Kapoor Eseri Etrafında
Dönme Keyfi

2014 yılının Nisan ayında açılışı yapılan “ArcelorMittal Yörüngesi” isimli
kule Londra’nın yeni ilgi çeken noktalarından biri. 23 milyon sterline mal
olan, 115 metre yüksekliğindeki kırmızı çelikten kule, sanatçı Anish
Kapoor ve mühendis Cecil Balmond tarafından tasarlandı. Kule aynı
zamanda İngiltere’de kamusal bir alanda sergilenen en büyük sanat
projesi olma ünvanını taşıyor. İngiltere’nin yeni turist çekim
noktalarından biri olan, bu özel kulenin etrafına inşa edilen tünel 2016
yazında açılıyor. Böylelikle 175 metre uzunluğunda ve 75 metre
yüksekliğe ulaşan bir tünel ile ülkenin en ilgi çekici kaydırağı halkın
kullanımına sunulmuş olacak. Anish Kapoor’un dev eseri etrafında 12
kez dönen kaydırak 40 saniye süren yolculuk boyunca Londra’ya
“farklı bir perspektif”ten bakmanıza olanak verecek. Saatte 25
kilometre hıza ulaşılabilen kaydırağın planı ve tasarımın geliştirilmesi
Bblur Architects ile Carsten Höller‘e ait. (nolm.us)

Eski Teleferik Kabininden Bozma
Mobil Saunalar

Kayak tesislerindeki ulaşımı sağlayan gondolları bilirsiniz. Dışarısı -35,
-40 derece iken içeride sıcacık bir yerde, teleferik kabini olarak da
bilinen bu gondolların içerisinde olmak isterdiniz değil mi? Peki ya içerisi
aynı zamanda bir de sauna olsaydı?.. Muhtemelen bu çılgın soruları
birbirlerine sorarken 'neden olmasın?' diyen Tarantik & Egger ikilisi eski
gondolları elektrik enerjisiyle çalışan saunalara çeviriyor. En çılgın hava
koşullarına dayanabildiği iddia edilen eski gondol-yeni saunalar 4
kişinin içerideki 100 derece sıcaklıkta bayılmasına olanak sağlıyor.
Taşıması ve kurulumu kolay saunalar, konuklarına WiFi kontroller ve
etkileyici bir panoramik manzara sunuyor. (nolm.us)

Deniz Kıyısında 700 Km Yürüdü,
Topladığı Çöplerden Harika Bir
Enstalasyon Çıkardı

İngiltere’de yeni kurulan bir kanser tedavi merkezi olan UCH
Macmillan Kanser Merkezi‘ne, bir sanat işi yapması için sanatçı
Stuart Haygarth ile anlaşıldı. Sanatçı, İngiltere kıyılarında 700 km’lik
mesafeyi yürümeye karar verdi. Amacı kıyı boyunca rastladığı,
dalgaların taşıdığı çöplerden bir iş çıkarmaktı. Ortaya çıkan
kompozisyon şimdi tesisin orta yerinde tavandan sarkmakta.
Çalışmanın arkasındaki ilhamdan bahsetmek gerekirse sanatçı
durumu şöyle açıklıyor: “Toplanan objelerin renginden ve
biçiminden hareketle bir görsel patlama yarattım. Ancak bu
patlama, içerisinde bir düzeni barındırıyor ve böylelikle merkezinden
dışarı doğru sakinlik ve kontrol yayıyor. Enstalasyonun orta
yerindeki objeler beyaz ve yavaş yavaş sarıya, turuncuya, ardından
kırmızıya dönüşüyor. Dıştaki parçalar ise siyah. Objeler yukarıdaki
bir platforma ince metal kablolar ile tutturulmuş vaziyette. Bu da
patlamanın zamanda dondurulduğu hissiyatını veriyor…” (nolm.us)

Portekiz’in Baş Döndüren “Paiva
Yolu”, Tasarımın Doğayla
Birlikteliğine Harika Bir Örnek

Porto’nun güneydoğusunda yer alan Paiva Nehri’ni saran “Paiva
Yürüyüş Yolu“, Portekiz’in eşsiz doğasını yakından gözlemlemek
isteyenler için 8 km‘lik zevkli bir rota sunuyor. Yapımına 2015 yılında
başlanan ve şimdilerde kullanıma açık olan yol, ziyaretçilerin doğal
yaşam alanına müdahalede ve olumsuz herhangi bir etkide
bulunmadan dolaşmasına olanak sağlıyor. Yer yüzünün doğal bir
parçasıymış gibi görünen tasarımın başarısı Trimetrica isimli
mühendislik firmasına ait. Mühendislik firmasının ortaya koyduğu iş
kadar Nelson Garrido isimli fotoğrafçının çektiği kareler de başarı
sözcüğünü tanımlar cinsten. Harika açılardan, Portekiz’in tepelerini
Paiva yoluyla birlikte yakalayan sanatçı dar tahta köprüleri, şelaleleri,
alandaki canlıları, bitki örtüsünü ayrı ayrı fotoğraflayarak insanı oraya
çeken, etkili bir işe imza atmış durumda. (nolm.us)

http://www.nolm.us/koyde-sanal-dunyanin-sosyal-aglari-gercek-hayata-konuk-oluyor/
http://www.nolm.us/bu-yaz-aciliyor-dunyanin-en-uzun-kaydiragiyla-anish-kapoor-eseri-etrafinda-donme-keyfi/
http://www.nolm.us/portekizin-bas-donduren-paiva-yolu-tasarimin-dogayla-birlikteligine-harika-bir-ornek/
http://www.nolm.us/keyfin-boylesi-eski-teleferik-kabininden-bozma-mobil-saunalar/


Dünya Sokaklarında 1 Mayıs, Roarmag Derlemesi

Seatttle, ABD

Santiago, Şili

Paris, Fransa

Okmeydanı, Türkiye

Montreal, Kanada

Kopenhag, Danimarka

Hamburg, Almanya

1 Mayıs 2016 Pazar günü dünyanın her
yerinden milyonlarca kişi kutlama ve
protesto amacıyla kentlerin
sokaklarında ve meydanlarındaydı.
(Roarmag)

https://roarmag.org/2016/05/02/may-day-2016-in-photos-videos/


     Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Güney Kore, Seul Katılımcı Bütçeleme Sistemi

Güney Kore’nin Seul kentindeki katılımcı bütçeleme sistemi konulu vaka örneğini inceleyen Participedia makalesinde, katılımcı
bütçeleme sistemi, kamusal bütçenin tahsis edilmesine ilişkin yürütülen karar alma süreçlerine yurttaşların dâhil olmasını
sağlayan yenilikçi ve demokratik bir mekanizma olarak tanımlanıyor. Söz konusu süreç boyunca, yurttaşlar kendi önceliklerini
sürece dahil edebiliyor hatta izlenen politikaların yönünü dahi değiştirebiliyor.

Güney Kore’nin başkenti Seul, 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip ve
25 alt bölgeden oluşuyor ve kent yönetiminin katılımcı bütçeleme
konusunda kısa sürede aldığı yol dikkat çekici. Bunun en önemli
nedeni, sivil toplum örgütlerinin, uzmanların ve belediye yetkililerinin
de dâhil olduğu tüm paydaşların, sistemin nasıl geliştirileceği ve
uygulanacağı konusunda sürecin en başından bu yana bir araya
gelerek kafa yormuş olmaları. Şimdiye dek bu konuda Seul yerel
yönetimi tarafından başarılanlar, başta Güney Kore olmak üzere diğer
birçok ülkenin yerel yönetimleri için de örnek teşkil edebilecek nitelikte.

2005 yılının Ağustos ayında, Kore hükümeti Yerel Finans Kanununda
değişiklik yaparak, yerel yönetimleri, bütçelerinin hazırlanma
aşamasındaki karar verme süreçlerine yurttaşları dâhil etme
konusunda yetkili kıldı. Söz konusu yasayla, sistemin bütçe miktarı,
yurttaşların fikirlerinin alınma süreçleri ve sistemin yerel yönetimlerde
nasıl uygulanacağı gibi somut unsurları tarif edildi. Ancak ilk etapta
yerel yönetimler yasayla tanımlanan bu sitemi uygulama konusunda
mütereddit davrandı.

2010 yerel seçimlerini izleyen dönemde, Seul Kent Konseyi, 2012
yılının Mayıs ayında, yerel yönetim yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve
ilgili sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülen beş aylık görüşmeler
sonucunda, katılımcı bütçeleme sistemine ilişkin iç tüzüğü kabul etti.
2014 yılında sivil toplum kökenli Wonsoon Bak’ın belediye başkanı
seçilmesiyle birlikte, katılımcı bütçeleme sistemi daha yoğun bir
biçimde işletilmeye başlandı ve Seul kenti, katılımcı bütçeleme
sistemini uygulamaya koyan en kalabalık kent oldu. Seul yerel
yönetiminin uyguladığı katılımcı bütçeleme sistemi, akademisyenler
tarafından, katılımcı bütçeleme sisteminin değer ve prensiplerini en iyi
yansıtan uygulama örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Katılımcı Bütçeleme Sisteminin Yapısı

Seul kentinde uygulanan katılımcı bütçeleme sisteminin temel
fonksiyonları şöyle tarif edilebilir: 1) orta ve uzun vadeli bütçe planı ve
büyük yatırım şirketleri için görüşlerin toplanması; 2) görüş ve planların
tartışmaya açılması; 3) genel bütçe planının sonuçlarının Kent
Konseyine sunulması ve 4) katılımcı bütçeleme uygulama planlarının
değerlendirilmesi.

Kamuoyu Yoklama Aşaması

Bu aşamada, Katılımcı Bütçeleme Komitesi, Seul kent yönetimi ve
yirmi beş farklı Bölge Ofisi’nden, yerel komiteler ve yurttaşların önerileri
yoluyla toplanan görüşler hakkında idari bir değerlendirme
yapmalarını talep eder. Her bir alt bölgedeki Yerel Katılımcı Bütçeleme
Komitesi, üç milyar won (üç milyon ABD doları) değerindeki bütçeden
kendi uygulama planı için bir bütçe talep edebilir ve bütçenin karar
verme sürecine dâhil olmak isteyen tüm yurttaşlar da, internet, e-posta
ve doğrudan Komite ziyaretleri gibi yöntemlerle kendi fikir ve planlarını
önerebilir.

Komitelerin Yapısı

Katılımcı bütçenin son haline karar veren Genel Komitenin
üyelerinin sayısı, alabildiğince çok sayıda yurttaşın katılımının
sağlanmasına yönelik olarak 250 olarak belirlendi. Üyelerin beşte
üçü genel davet duyurusu yapılarak, gönüllü yurttaş katılımıyla
sağlanıyor. Gönüllü olarak katılmak isteyen yurttaşların sayısının
yurttaşlar için tahsis edilen sayıyı aşması halinde, herkese açık kura
çekimi yapıldı ve komite üyeleri bu şekilde belirleniyor.
Participedia’da yer alan incelemede, söz konusu yöntemde cinsiyet
ve yaş, engellilik ve azınlık olma durumu gibi olguların da göz önüne
alınması gerektiği belirtiliyor. Komitedeki 250 kişinin yüzde 30’unu
oluşturan diğer üyeler, Seul kent yönetimi ve Seul Kent Konseyi ve alt
bölge ofisleri tarafından tavsiye edilen kişilerden oluşuyor. 150 ek
komite üyesi de, 25 alt bölge komitesinin her birinden altı kişiden
oluşuyor. 25 sivil toplum kuruluşu temsilcisi de komiteye dahil
ediliyor. Sayıca fazlalık olması halinde yine kura çekimine gidiliyor.

Tartışma ve Değerlendirme Aşaması

Sürecin etkin ve verimli olması amacıyla, yirmi beş alt bölgedeki her
bir Yerel Komite kendi alt bölgelerinde önerilen uygulama
planlarının değerlendirmesini gerçekleştirir. Bunun sonrasında,
Genel Komiteye bağlı her bir alt komite, kendi çalışma alanındaki
uygulama planlarını inceler. Alt komitelerin çalışma alanları, inşaat,
ekonomi ve sanayi, parklar, trafik ve konut, kültür ve fiziksel aktivite,
sağlık ve refah, kadınlar ve çocuk bakımı ve çevre olmak üzere sekiz
kategoride toplanmıştır. Genel Komiteye iletilen uygulama
planlarına ilişkin olarak, Komitenin yurttaşlardan oluşan 250
üyesinin tamamı, çoğunluk oylarıyla katılımcı bütçeleme
kapsamındaki uygulama planlarına nihai olarak karar verir. Son
olarak, Seul kent yönetimi, katılımcı bütçeyi içeren bütçe planını Kent
Konseyine sunar.

2013 yılında yapılan bir değişiklikle, komitelerdeki kadın erkek üye
sayılarının eşit tutulması gerekliliği yasada tanımlandı. 2015
yılındaysa, Seul kenti ve alt bölgelerinin projeleri arasında bütçeleme
ayrımına gidilerek karar verme süreci daha şeffaf ve adil bir hale
getirildi. Ayrıca, elektronik oylama sistemi getirilerek, Genel Komite
bünyesinde karar verme sürecinin verimliliği ve şeffaflığı arttırıldı.

İyi yönetilmesi halinde, Seul kenti tarafından uygulanan bu sistem,
mali demokrasinin oluşturulmasını, temsili demokrasinin
desteklenmesini, yurttaşların ortak çalışma esaslı bir yönetişimi
inşa ederek denetleyebilmelerini sağlayan bir sistem olarak kabul
edilebilir. Katılımcı bütçeleme sistemi için tahsis edilen bütçenin
genel bütçeye oranı her ne kadar yüzde 2.2 oranında kalsa da,
sistem sayesinde Seul kentinde yaşayan yurttaşlar, karar alma
sürecinde aldıkları rol ve sistemin işlerliği üzerine düşünme fırsatı
bulabiliyor ve kendi hakların sorumluluğunu alabiliyor. (Kadıköy
Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-guney-kore-seul-katilimci-butceleme-sistemi/


Yaşlı Dostu Kentlerden...

Ljubljana’da Yaşlılara Özel Bilgisayar Okuryazarlığı Kursları

Slovenya’nın Ljubljana Belediyesi, 2007 yılından bu yana yaşlıların güçlendirilmesi ve yeni teknoloji ve iletişim araçlarından
faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla bilgisayar okuryazarlığı kursları düzenliyor.

Bilgisayar okuryazarlığı kursları yaşlılara ücretsiz olarak veriliyor.
Kurslar, 17 alt bölgenin her birinde mevcut ve Yerel Halk Yönetimi
Ofisi tarafından koordine ediliyor. Kursların maliyetinin tamamı
Ljubljana Belediyesinin bütçesinden karşılanıyor. 2007 yılından bu
yana kurslar için harcanan ödenek 870.000 Avro ve şimdiye dek 1121
kez verilen kurslardan 11.436 yurttaş faydalanmış durumda. Katılım
sağlayan yurttaşların yaş ortalaması 68 olup, kayıt yaptıran en yaşlı
yurttaş 94 yaşında. Kurslara kadınların daha fazla ilgi gösterdiği
belirtiliyor.

Bilgisayar okuryazarlığı kursları, 12 kişilik sınıflarda ve mahalle
merkezlerinde veriliyor. Bir gün içinde üç ayrı seans olmak üzere
08.00, 11.00 ve 14.00’da, özel eğitime ve deneyime sahip eğitmenler
tarafından veriliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yaşlı Dostu Kent
Uygulamaları Veritabanı’nda yer alan örnekte, kursa katılan
yurttaşların doldurduğu anketlerin, yüksek bir memnuniyet düzeyini
yansıttığı belirtiliyor.

Ljubljana’nın Yaşlı Dostu Perspektifi

Ljubljana kentinin toplam nüfusu 282.741. Nüfusun yüzde 24’ü 60
yaş ve üzeri yurttaşlardan oluşuyor. Ljubljana Belediyesi, sivil toplum
ortaklığıyla yaşlılar için hizmetleri ilgilendiren çeşitli özel programların
uygulanması için mali kaynak sağlıyor. DSÖ Veritabanında yer alan
bilgilere göre, Ljubljana Belediyesi 2012 yılında kendi bütçesinin 8
ila 9 milyon Avroluk bir kısmını yalnızca yaşlılar için tahsis etti.
Belediye, Belediye Başkanına doğrudan danışmanlık sağlayan,
kıdemli yurttaşların sorunlarıyla ilgilenen ve bu sorunlara dikkat
çekme amacıyla kurulmuş olan Ljubljana Kıdemli Yurttaşlar
Konseyi’nin mali kaynağını da sağlıyor. 2013 yılında Ljubljana Kent
Konseyi, “2013-2015 Yaşlı Dostu Ljubljana” başlıklı eylem planını
kabul etti. Slovence olarak hazırlanan planın içeriğinde, yaklaşık 100
maddede ayrıntılı ve özenle seçilmiş yaşlı dostu kent adımları yer
alıyor. (Kadıköy Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/yasli-dostu-kentlerden-ljubljanada-yaslilara-ozel-bilgisayar-okuryazarligi-kurslari/


Türkiye'den Haberler

  Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için
İhaleye Çıkılıyor

İstanbul trafiğini rahatlatması planlanan 3 Katlı Büyük İstanbul
Tüneli Projesi’nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için
ihaleye çıkılıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce 3 Katlı Büyük İstanbul
Tüneli Projesi’nde ilk adım olarak geçen yıl yapılan etüt, proje ve
mühendislik hizmetleri ihalesi kapsamında, 6 firma mali tekliflerin
alınması için davet edildi. Proje bedeli 35 milyon lira olarak
belirlenen ve bu yıl için 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt,
proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, kara ve denizde
derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek.
İhale sürecinin ardından, 1 yıl içinde mühendislik projelerinin
tamamlanması planlanıyor. İstanbul Boğazı’nın altından geçecek
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde, tek tüpte hem karayolu hem de
demiryolu bulunacak. Tünele, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere
demiryolu, üst ve altta da araç geçişine uygun iki şeritli yol
yapılacak. Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak
projenin bir ayağı, Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli’den
başlayan ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek, Anadolu yakasında
Söğütlüçeşme’ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro
sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM Otoyolu
aksında Hasdal Kavşağı’ndan başlayan ve İstanbul Boğazı’ndan
geçerek, Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı’na bağlanan 2x2
şeritli karayolu sisteminden oluşacak. (Habertürk)

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin
Yeni Fuar Alanı Yapımına Başlanıyor

Beyoğlu'nda "Büyük Dönüşüm"

Beyoğlu Belediyesi’nin organize ettiği ‘Beyoğlu Başkanlar
Buluşması’nda çok sayıda belediye başkanı bir araya geldi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’dan
Beyoğlu’ndaki mega projeler hakkında bilgi alan Başkanlar,
restorasyonu devam eden İstiklal Cadddesi’ndeki Emek
Sineması ile Beyoğlu’ndaki büyük projeler arasında yer alan
Tarlabaşı 360 Projesi’ni de yerinde inceledi. Demircan,
"Emek Sineması da dahil olmak üzere Beyoğlu’nun
Türkiye’nin tarihi bir merkezi olduğunu biliyorduk, bunun
yeniden hayata geçirilmesi de bizler için gurur verici”
dedi. Büyükçekmece Başkanı Dr. Hasan Akgün de,
çalışmalarından dolayı Başkan Demircan’a teşekkür ederek,
“Sayın Demircan ile birlikte Beyoğlu’nun restorasyonunu
gezdik ve kentsel dönüşüm ile ilgili projelerin maketlerini
inceledik. Daha sonrasında özellikle Emek Sineması ve
Tarlabaşı’ndaki uygulamaları yerinde inceledik. Tavsiyem
şudur ki; bu projeleri yerinde özellikle görsünler. Çünkü
kentsel dönüşüm yapılırken yaşanan zorlukların neler
olduğunu, uygulama esnasında nasıl korunması gerektiğini
bizzat uygulanan mekanda görmeleri onlar için faydalıdır.''
İfadelerini kullandı. (Beyoğlu Belediyesi Web Sitesi)

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.'nin yeni fuar alanı lansmanı,
İDTM Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş ile İDTM Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın katılımlarıyla
20 Ekim'de yapıldı. Toplamda 700 bin metrekare olan yatırım iki
etapta inşa edilecek. Birinci etap inşaatının 2017 yılı Eylül ayında
bitirilmesi planlanıyor. Fuar alanlarını kapsayacak ikinci etabına
ise 2018 yılının ilk aylarında başlanacak ve 2019 yılı sonlarında
tamamlanacak. Tüm etaplar bittikten sonra 300 bin metrekarelik
fuar alanlarının arasında kalan lokasyonda, 35 bin metrekarelik
alışveriş merkezi, cafeler, alakart ve fast food restoranların yer
alacağı iki katlı bir yaşam merkezi yer alacak. Projenin
bünyesinde 12 dakika içinde araçların tahliye edileceği 8000
araçlık kapalı otopark da bulunacak.Proje aynı zamanda "Leed
Sertifikasına" da sahip. (Arkitera)

Haliç'e Tramvay Geliyor
Sahil şeridinden geçerek Eminönü ile Eyüp arasındaki ulaşımı
kolaylaştıracak tramvay hattının yapımına başlanıyor. Proje
çalışmaları biten hattın ÇED süreci başladı. Saatte 10 bin 500
yolcu taşıyacak olan yeni hat, Tarihi Yarımada ve Haliç
çevresindeki tarihi yapıları trafiğe takılmadan izleme imkanı
sunacak. Eminönü'nden başlayacak olan seferler Küçük Pazar,
Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp Sultan,
Silahtarağa duraklarından geçecek. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak
olan 13 kilometre uzunluğundaki raylı sistem, Alibeyköy
Otogarı'na kadar uzanacak. 2019'da hizmete girecek hattın
ihalesi 25 Mayıs'ta yapılacak. (Akşam)

http://www.aksam.com.tr/guncel/halice-tramvay-geliyor/haber-512737
http://www.arkitera.com/haber/26872/istanbul-dunya-ticaret-merkezi-nin-yeni-fuar-alani-yapimina-baslaniyor
http://www.beyoglu.bel.tr/beyoglu-belediyesi/haber-detay/Baskanlar-Beyoglunda-Kentsel-Donusum-Calismalarini-Degerlendirdi/282/3835/0
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1233663-3-katli-buyuk-istanbul-tuneli-yarin-ihaleye-cikiliyor
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Kurbağalıdere'de Yüzülebilecek!

İstanbul'daki Yat Limanlarının tekne atıklarını 'Mavi Kart' ile
toplayacağı sistemin tanıtımı Ataköy Marina'da yapıldı. Tanıtım
töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, "İstanbul dünyanın
en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bulunan tarihi kalıntılar
bunu göstermektedir. İstanbul nüfus olarak da dünyanın 124
ülkesinden büyüktür. Böyle bir şehirde yaşamaktayız. İstanbul
bir deniz kenti olmasına rağmen maalesef insanlarımız bir
deniz kentinde yaşadıklarının farkında değiller" diye konuştu.
Bir dönem İstanbul'un denizlerinin kirletilmesine bazı
çevrelerce göz yumulduğunu ve ciddi önlemler alınmayarak bu
kirlenmenin önüne geçilmediğini kaydeden Başkan Topbaş,
İSKİ'nin o yıllarda almış olduğu hatalı kararları şu ifadelerle
aktardı: Maalesef geçmişte İSKİ tarafından alınmış kararlar var.
Dereleri atık su kanalı kabul etmişler. Demişler ki, 'Biz atık su
kanalı yapamadık, alt yapıyı yapamadık, ama bu atık su
kanallarını yapana kadar atık sularınızı derelere
bağlayabilirsiniz.' Listeler hazırlandı. Şu şu derelere atık
sularınızı bağlayabilirsiniz diye. Kurbağalıdere bunlardan bir
tanesi. Yıllarca denizleri dereleri kirlettiler. Bunlar yapılırken
çevreciler neredeydi? Niçin isyan etmediler, 'Nedir bu hal'
demediler. Biz o kirletmeleri ancak temizleyebiliyoruz. Bunları
temizlemek kolay bir iş değil. Haliç'in temizlenmesi için bu
zamana kadar 190 milyon lira harcadık, 180 milyonluk da
ihalemiz var, inşallah 2017 yazında da denize girilebilecek.
Hatta Kurbağalıdere denize girilebilecek bir hale kavuşacak.
Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarakta Tuna Nehri'nin
temizlenmesine yönelik bir çalışma yürüttüklerini hatırlatan
Başkan Topbaş, "Tuna Nehri'ndeki kirliliğin ciddi ölçekte
olduğunu biliyoruz. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak
dedik ki Tuna Nehrine kıyısı olan bütün şehirlerle bir
organizasyona girelim ve Tuna'daki kirliliği kaldıracak
kuşaklama sistemi ile oradaki kirliliği önleyelim ve
Karadeniz'in en büyük kirleticisi durumundaki Tuna'yı
temizleyelim" ifadelerini kullandı.(Çiftlikdergisi.com)

İstanbul'a 2 Yeni Tünele Onay

"Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi" için
hazırlanan plan tadilatı teklifi ve "Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-
Ayazağa Tünelleri Projesi"ne ilişkin plan değişikliği teklifi İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylandı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi meclis toplantısında "Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu
Tüneli Geçiş Projesi”nin hayata geçirilmesi için hazırlanan plan
tadilatı teklifinin yer aldığı "Fatih İlçesi, Haliç Su Altı Karayolu Tüneli
ve Unkapanı-Kasımpaşa-Şişhane Kavşakları Ön Projesine ilişkin
plan tadilatına ilişkin komisyon raporu oylamaya sunuldu.
Onaylanan raporla, "Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş
Projesi"nin hayata geçmesinde engel kalmadı.  Projeyle Haliç'in iki
yakası arasındaki trafik denizin altından tünelle sağlanacak. Tünelin
bir ayağı Kasımpaşa'da, bir ayağı ise Unkapanı'nda olacak. Çift
yönlü olarak trafiğin akacağı tünelin çıkış noktaları döner kavşaklarla
alternatif yollara bağlanacak. 1836 yıllında inşa edilen Unkapanı
Köprüsü'nün de kaldırılması planlanıyor. (Hürriyet)

Marmara Forum Bağış Karşılığı
Yasallaşıyor
Bakırköy’de 7 yıldır kaçak olarak faaliyet gösteren Marmara
Forum AVM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB)’ye şartlı
bağış karşılığında yasallaştı. İBB Meclisi’nde önceki gün CHP’li
meclis üyelerinin ret oyuna karşılık kabul edilen protokole göre
Marmara Forum AVM’nin yönetimi Multi Otuzbeş İnşaat A.Ş, 33
bin 136 metrekarelik ofis alanı ile Bakıröy Metro İstasyonu
bitişiğindeki 16 bin metrekarelik arsanın mülkiyetini, İBB’ye
bağışladı. Ayrıca, B Blok girişinde otoparkın en üst katında 100
araçlık otopark yeri İBB’ye ayrılacak. Protokole kapsamında,
Marmara Forum Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu mevcut
yapıların imar planı ile uyumunun sağlanması için üst ölçekli
nazım imar planına ilişkin tadilat teklifi hazırlanarak Belediye
Meclisi’ne sunulacak. Protokolün İBB Meclisi’nde
oylanmasından önce söz alan CHP’li Hukuk Komisyonu Üyesi
Avukat Taner Kazanoğlu, “Kaçağın legal hale gelmesine Meclis
ortak olmasın. Kurumsal bir hata yapıyoruz. Bundan sonra
İstanbul’daki bütün kaçak yapılar için yololur” dedi. Eleştirilere
yanıt veren AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Osman
Gökçebaş da “Kararımız yargı denetimine açık” dedi. (Fatma
Aksu - Hürriyet)

Tarihi Surlara Asfalt

İstanbul’da, tarihi Yedikule Bostanları’nın en eskisi olarak bilinen ve
17. yüzyıldan kalan İsmail Paşa Bostanı 2013 yılında Fatih
Belediyesi tarafından kaldırılmıştı. Bostanların kaldırılması üzerine
boş araziye dönen alana geçtiğimiz hafta Fatih Belediyesi
tarafından kamyonlar dolusu mıcır döküldükten sonra, Yedikule
surlarının koruma bandına da asfalt yapıldı. Asfalt döküm
çalışmasıyla ilgili Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığını savunan
Arkeologlar Derneği asfalt döküm işlemini Koruma Kurulu’na
şikâyet etti. Gelen tepkiler üzerine Sur bandına asfalt dökme işlemi
durduruldu. Surlar, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası
Listesi’ne alınmıştı.  (Hürriyet)

http://www.ciftlikdergisi.com.tr/kurbagaliderede-yuzulebilecek.html
http://www.hurriyet.com.tr/istanbula-2-yeni-tunele-onay-40103662
http://www.hurriyet.com.tr/tarihi-surlara-asfalt-40099900
http://www.hurriyet.com.tr/marmara-forum-bagis-karsiligi-yasallasiyor-40102622
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Ankara 70 Dev Havuza 15 Milyon TL
Ödeyecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilginç bir ihale daha açtı. Geçtiğimiz
hafta yapılan ihaleyle, başkentin sembolü haline gelen havuzlara
yenileri eklenirken; havuzlarda yer alacak soyut heykeller için de
yüklü bir alım yapılması öngörüldü. İhale kapsamında tavus
kuşundan, balığa kadar birçok hayvanın heykelinin yaptırılması da
hedefleniyor. 24 Nisan tarihinde yapılan “2106 yılı soyut heykel,
vazo, hayvan heykeli, oturma grubu ve havuz alımı işi” ihalesi henüz
resmi olarak sonuçlandırılmadı. İhale şartnamesine göre ise
Ankara için değişik tarz ve şekillerde 70 adet havuz yaptırılacak.
2016 yılı başında, yaklaşık maliyeti 15 milyon TL’ye kadar olan
ihaleler için 10 bin 118 TL şikayet başvuru bedeli alınacağı,
yaklaşık maliyeti 15 milyon ve üzerinde olanlarda ise söz konusu
bedelin 13 bin 491 TL olacağı açıklandı. Bu ihalede de, şikayet
bedeli 13 bin 491 TL olarak duyuruldu. Bu da, ihalenin yaklaşık
maliyetinin 15 milyon TL veya üzerinde olduğunu gösteriyor. Bir
başka deyişle idarenin hesaplamasına göre, bu ihale
kapsamında yapılacak alımların toplamı minimum 15 milyon TL
olacak. (Yapi.com.tr)

Topçu Kışlası’na Danıştay’dan da
Onay çıktı!
Taksim Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yeniden inşasını uygun
bulan mahkeme kararı Danıştay tarafından onandı. Konuyla
ilgili açıklama yapan Taksim Gezi Parkı Koruma ve
Güzelleştirme Derneği, gerekçesiz karar için düzeltme
talebinde bulunacaklarını açıkladı. Milyonların sokaklara
döküldüğü Gezi Direnişi’nin fitilini ateşleyen Taksim Gezi
Parkı’na ‘Topçu Kışlası’ yapılmasını uygun bulan mahkeme
kararı ile ilgili yapılan temyiz başvurusu, Danıştay tarafından
reddedildi. ‘Topçu Kışlası’ projesi için 2 No’lu Koruma
Kurulu’nun ‘kamu yararına aykırı’ kararının Kültür Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu tarafından iptal edilmesinin ardından,
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Yüksek
Kurul kararının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi. O
dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
Koruma Kurulu’nun ‘Topçu Kışlası’ projesini ‘kamu yararına
aykırı’ diyerek reddetmesi üzerine, “Reddi reddederiz”
açıklamasında bulunmuştu. (BirGün)

İstanbullular Deniz Suyu İçecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deniz suyundan içme suyu
elde etmek için düğmeye bastı. Maliyeti 600 milyon TL olan Terkos
Deniz Suyu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesi için
(Çevresel Etki Değerlendirme) süreci başladı. 160 bin metrekarelik
alan üzerine kurulması düşünülen proje ile denizden alınacak
suyun içme suyuna dönüştürülmesi hedefleniyor. Projede deniz
suyu arıtma sistemi ve ters osmoz sistemi kurulacak. Bu teknoloji
sayesinde, çözeltilerin yüksek basınç altında pompalanmasıyla tuz
ve diğer kirlilikleri tutarak suyun arıtılması sağlanacak. Arıtma
tesisine her gün 400 bin metreküp deniz suyu girişi olacak ve 200
bin metreküp arıtılmış olarak içme suyu şebekesine bağlanacak.
(Milliyet)

İstanbul'u Kabus Dolu Günler
Bekliyor
AKP’nin prestij diye tanıttığı projeleri 3. Köprü, 3. Havalimanı,
Kanal İstanbul, Avrasya Tüneli kentin nüfusunu 40 milyona
çıkaracak. Kent daha da yaşanmaz hale gelecek İnşaatı devam
eden İstanbul 3. havalimanı, yapım maliyeti açısından 25.6
milyar Avro ile dünyanın en pahalı havalimanı olacak. Maliyetinin
büyük kısmı devlet kasasından verilen 3. Köprü’nün yatırım
maliyeti ise 4.5 milyar lirayı aşıyor. Tarihi Yarımada trafiğini
içinden çıkılmaz hale getirecek olan Avrasya Tüneli İstanbul
Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi 1.3 milyar dolar yatırım
bedeliyle hayata geçirilecek. İstanbul’a adeta neşter olacak olan
ve çılgın proje olarak tanıtılan Kanal istanbul projesi için de en az
20 milyar dolar yatırım yapılacak. Altyapı ve belli bir plan
çerçevesinde yapılmayan bu projelerden yatırımcılar da şikâyet
etmeye başladı. 3. Havalimanı’nın yatırımcılarından Limak
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, buraya gelecek
yolcu ve araç sayısının belli olduğunu belirterek, “Ancak bunu
taşıyacak karayolu, demiryolu, metro 2 yıl önce söylememize
rağmen ihalelerini bile yapmaya muvaffak olamadık. Bunları
yapmazsak limanlarımız, havalimanlarımızın hepsi açıldığında
İstanbul’un başına bela olacak yatırımlar haline gelecek”
açıklamasını yapmıştı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın ‘İstanbul’un Anayasası’ diye
tanımladığı ve 2009’da yürürlüğe giren 1/100 bin ölçekli Çevre
Düzeni Planı’nda 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal istanbul, Tüp
Geçit gibi projelerin bulunmadığını belirterek, “Bu plan
hazırlanırken 400-500 bilim insanının görüşü alındı. Hiç kimse
bu saydığım projelere onay vermemiş. Ama bizde günübirlik
proje yapılıyor. Gece yatıyoruz sabah kalkıyoruz bakıyoruz ki,
buraya köprü, şuraya havalimanı yapalım kararı alınmış” dedi.
1/100 bin ölçekli planda 3. Havalimanı’nın yerinin Silivri
olduğunu ancak daha sonra birilerine rant sağlanacak diye
yerinin değiştirildiğini vurgulayan Gökçe’nin konuşmasının satır
başları şöyle: Biniyor birileri uçağa yukarıdan karar veriyor,
buraya havalimanı buraya köprü, buraya tüp geçit yapılsın diyor.
Plana dayalı bir anlayış değil, projeci anlayışla bu işler oluyor.
Kervan yolda düzülür mantığı var dedi.  (Cumhuriyet)

Çamlıca’daki Yeşil Alanı Ranta
Açtılar

TOKİ, mülkiyetine aldığı Üsküdar Çamlıca’daki bir yeşil alanı
rant masasına yatırdı. Uygulamadaki planlarda “yeşil alan” ve
“ağaçlandırılacak alan” olarak görülen 53 bin 555 metrekarelik
arazi için TOKİ plan değişikliği hazırladı. İki parselden oluşan
yeşil alanın ranta kurban edildiği plan değişikliği, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından “re’sen” (kimseye
danışılmadan) onaylandı.  (Yurt Gazetesi)

http://www.milliyet.com.tr/istanbullular-deniz-suyu-icecek-gundem-2243112/
http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/camlicadaki-yesil-alani-ranta-actilar-h109013.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/ankara-70-dev-havuza-15-milyon-tl-odeyecek_144495.html
http://www.birgun.net/haber-detay/topcu-kislasi-na-danistay-dan-da-onay-cikti-112279.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/529955/istanbul_u_kabus_dolu_gunler_bekliyor.html
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‘Sahili Halka Kapattılar’

Cumhuriyet Gazetesinden Hazal Ocak, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Bakırköy’ün sorunlarını, kentsel dönüşümü,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan planları konuştu.

- Bakanlığın ilçelere müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İBB ve ilçe belediyelerinin görüşünü almadan plan yapmasını doğru bulmuyorum. Özellikle Bakırköy
sahildeki bakanlığın planlarına, halkın sahile ulaşımını engellediği için karşı çıkıyorum. Sahildeki yapılaşma ilk olarak dönemin
Turizm ve Bayındırlık Bakanlığı’nın 1989 yılında Ataköy Sahilini imara açması ve turizm alanı olarak ilan etmesi ile başladı.
Sonrasında Emlak Bankası’nın tasfiyesi ve bu alanın TOKİ eli ile özel imar uygulamalarına açılmasıyla satışı gerçekleşti. Belediye
olarak bizim ve çevre derneklerinin, meslek odalarının yargıdaki dava ve itirazlarına rağmen yapılaşma devam etti.

- 16/9’un ardından 70 metre kısıtlaması yeterli mi?16/9’un ardından 70 metre kısıtlaması yeterli mi?
İstanbul’da dünyada çok az örneğinde göreceğimiz şekliyle inanılmaz tarihi ve kültürel bir zenginlik var. Böylesine tarihi ve kültürel
zenginliği olan bir kentte ilk göze çarpan eğer gökdelenler oluyorsa burada bir yanlışlık var demektir. Bu yüzden özellikle kıyı bandında
İstanbul’un tarihi panoramasını, güzelliğini engelleyecek tüm yüksek yapılaşmalara karşıyım.

‘3 Büyük Park’

- Bakırköy’e ne kadar yeşil alan ve park kazandırdınız?

Gezi Direnişi’nin simgelerinden Abdullah Cömert’in, AKUT’un kurucularından İskender Iğdır’ın ve Soma Maden Emekçileri’nin adına
3 önemli ve büyük park yaptık. Ama bu asla Bakırköy için yeterli değil. Bakırköy’deki kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırabilmek
ve yeni yeni parkları yapabilmemiz için Bakırköy’de kentsel dönüşüm uygulamasını hayata geçirmemiz gerekiyor.

‘3 temel sorun’

- Sizce Bakırköy’ün en önemli sorunu nedir?
Bakırköy’ün en önemli sorunu olarak trafik, otopark ve kentsel dönüşüm çıktı. Maalesef Bakırköylülerin ve bizlerin de Bakırköy için
gördükleri en önemli sorunlar ilçe belediyesi olarak bizim çözebileceğimiz sorunlar değil.

 - Kentsel dönüşüm ne durumda?

“Deprem kuşağındayız. Bakırköy sakinlerinin kendi ekonomik olanaklarıyla binalarını yenilemeleri mümkün değil. Kentsel dönüşüm
projesindeki hedeflerimiz arasında, otopark sorununu çözmek, yeşil alan eksiğini tamamlamak ve sosyal, kültürel alanları bu
yapılaşmanın içine katmak var. Bakırköy’de kişi başına düşen yeşil alan oranı yüzde 0,9 ile İstanbul’un en düşük ilçelerinden. Biz
kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bu oranı kişi başına yüzde 10 yeşil alana çekmek istiyoruz. Halkın tek talebi yerde, katta ve metrekare
değişiklik olmadan, aynı ölçüde konut sahibi olabilmektir. Mahalle kimliğine yakışır nitelikte sadece 2 kat artışıyla bu sorunu aşmak
istiyoruz. 2014 yılında bakanlık yetkilileri ile kentsel dönüşüm çalışması yaptık. 7 mahalleyi ve 150 bin nüfusu kapsıyor. İBB’ye de
götürdük. Sonuç bekliyoruz. Deprem riski siyaset üstü bir olgudur. Bakanlık ve hükümetin Bakırköy’de kentsel dönüşümle ilgili halkın
güvenli konutlarda yaşamasına yönelik fikirleri destekleyeceğine inanıyoruz. Ayrıca geniş bir meydan ve sahile ulaşabilmek için sahil
yolu bağlantılarının yerin altına alınmasını çok önemsiyorum. 

(Hazal Ocak- Cumhuriyet)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/524834/_Sahili_halka_kapattilar_.html
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Santrallere Teşvik Ve Muafiyet Geldi
Anayasa Mahkemesi’nin 2014 yılında iptal ettiği hükümler, Elektrik
Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Teklifi’ne eklenince çevreciler
isyan etti. Teklife göre özelleştirilen bütün termik santraller, 2020
yılına kadar çevre mevzuatından muaf tutulacak. Enerji yetersizliği
durumunda termik santraller de yenilenebilir enerji teşvikinden
yararlanacak. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu,
“Teklif yasalaşırsa, termik santrallerin bacasına filtre takmasına,
atıklarını uygun şekilde bertaraf etmesine gerek kalmayacak.
Santraller çevreyi kirletiyormuş hiç önemi olmayacak. (Hürriyet)

Yeşil Yol’un Ucu Yine Ranta Çıktı:
Fırtına Vadisi’nde Maden Arama
İhalesi
Doğu Karadeniz’de sekiz ilin yaylalarını ‘turizmi geliştirme’
gerekçesiyle birbirine bağlamayı amaçlayan Yeşil Yol projesine
karşı direnişin sürdüğü Rize’nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri
arasındaki Fırtına Vadisi, yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Doğayı
Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumaya alınması gereken 200
ekolojik bölge arasında gösterilen vadide maden arama ihalesi
çıkarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’nce duyurulan 122’inci grup ihale dokümanları
listesinde, ülke genelinde 606 bölgede maden arama ve işletme
ihalesi duyurularına yer verildi. Rize’de üç ayrı sahada dördüncü
grup maden arama ihalesinin yapılacağı duyurulan alanlar
arasında, Fırtına Vadisi de bulunuyor. (Diken.com.tr)

Ormanlara Yol İzni
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’de yayımlanan,
“Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme
Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklik
tartışma yarattı. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali
Küçükaydın, bu değişiklikle özel ormanlara verilen yüzde 6’lık
imar izninin yanı sıra kamu yararı gerektikçe bu ormanların imara
açılmasına imkan tanınacağını savundu. Küçükaydın,
yönetmeliğin özellikle İstanbul Boğazındaki ormanları tehdit
ettiğini öne sürerek konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydetti.
Küçükaydın Hürriyet’e şunları söyledi: “Bu yönetmelik aslında
özel ormanların tamamen imara açılması anlamına geliyor. Son
derece tehlikeli bir yönetmelik. Ranta yönelik bir uygulama
olacak. Kamu yararı çerçevesinde enerji nakil hattı, haberleşme,
su isale hattı, doğalgaz hattı, kanalizasyon, yol şebeke planındaki
yollar özel ormanlar için tanınan yüzde 6’lık imar iznine dahil
edilmemiş. Bu ormanlarımız adına çok kötü.” (Hürriyet)

Herkes Kendi Elektriğini Üretecek

Armutlu’da faaliyete geçen Hasan Ferit Gedik türbini halk için
ücretsiz elektrik üretmeye başladı. Modelin kısa sürede
yaygınlaştırılması hedefleniyor. İstanbul Armutlu’da faaliyete
geçen Hasan Ferit Gedik Türbini, maliyetsiz enerji ihtiyacımızı
karşılamamız konusunda büyük ümit veriyor. Armutlu’da bir evin
bahçesine yerleştirilen rüzgar türbinü, konutun enerji ihtiyacını
büyük ölçüde karşılıyor.  (BirGün)

Enerji Üretimine Yerel, Yeşil,
Kooperatif Modeli
Küresel iklim değişikliğinin ve iklim değişikliğiyle bağlantılı pek çok
kaza, felaket, aşırı hava olayları gibi gelişmelerin artık temel
nedeninin petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan enerji
üretimi olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Dünyada bu konuyu
öncelikleri arasına almış pek çok ülke fosil yakıtlara ve nükleere
dayalı enerji bağımlılığından kurtularak, yenilenebilir enerjilere
geçişin ve enerji dönüşümünün stratejilerini uygulamaya başladı
bile. Başta Almanya olmak üzere iyi örnekler giderek artıyor. Bu
geçişin yanı sıra, enerji krizleri ya da yüksek enerji bağımlılığı,
toplulukları enerji kooperatifleri kurmaya yöneltiyor. Yenilenebilir
enerjiye geçiş sürecinde enerjinin yerelde, yerelin ihtiyacını
karşılayacak şekilde üretilmesi en kritik konu. Türkiye’de henüz
uygulaması olmayan bu alanda ilk adımlar Çanakkale’de atılıyor.
Malum, her şeyin ilkini gerçekleştirmek en zoru. Bir süredir bu
konuda çalışmalarını sürdüren Troya Çevre Derneği Başkanı Oral
Kaya, dünyada enerji kooperatiflerinden örnekler vermek üzere farklı
ülkelerden enerji kooperatiflerinin yöneticileriyle Çanakkale’nin yerel
yöneticilerini ve bu alana ilgi duyanları bir araya getirdi. Çanakkale,
bu alanda Türkiye’nin pek çok bölgesine öncülük yapabilecek
nitelikte. Yenilenebilir enerji alanında geniş imkanlara sahip kent,
yıllarca Kazdağları’nda siyanürle altın aramak isteyen firmalarla
yıllardır boğuşurken, son yıllarda da termik santral projeleriyle
mücadele ediyor. Madenlerden sonra termik santrallerle
cehenneme çevrilmek istenen Çanakkale’de yurtdışından
katılımcıların kendi yerellerindeki farklı deneyimleri paylaşmaları
daha da önemliydi. Almanya, bu dönüşümde lider ülkelerden biri.
Münih’ten gelen Katharina Habersbrunner, kendi bölgelerinde işe
önce okul aile birliği olarak başladıklarını, okulun enerji ihtiyacını
karşılamak için yenilenebilir enerji sistemi kurduklarını ve işin daha
sonra giderek büyüdüğünü kaydetti. Tarifelerin bu şekilde çok daha
ucuza mal olduğunu söyleyen Habersbrunner, aynı zamanda bu
üretim modelinin çok daha ademi merkeziyetçi ve demokratik
olduğunu ifade ederek, “Ekonomik, teknolojik ve yasal düzenleme
yeterliliklerinin olması şart. Siyasi iradenin genel politikalarının
yasalarla buna uyum sağlaması gerekiyor” diyor. Şu anda
Almanya’da 1000’e yakın böyle enerji kooperatifi var. Yenilenebilir
enerji tesislerinin yüzde 35’i özel kişilere ait. Bu kooperatifler,
üretebildiği kadar enerji üretmeye odaklanıyor.1973’te yaşanan
petrol krizinin ardından yenilenebilir enerjileri ülkenin en önemli
enerji kaynağı haline getiren Danimarka’da 150 binden fazla aile,
rüzgar kooperatiflerinin ortağı. 2000’den fazla rüzgar kooperatifinin
bulunduğu ülkenin enerjiyle ilgili yasalarıyla, bu projelerin en az
yüzde 20’sinin yerel halka ait olması şartı getirilmiş. Türkiye’de
durum nasıl ona göz atalım. Elektrik Piyasası’nda Lisanssız Elektrik
Üretimine İlişkin Yönetmelikte mart ayı sonunda yapılan
değişikliklerle birlikte artık Türkiye’de gerçek ve tüzel kişiler enerji
üretebilecek, ön lisans almadan, şirket kurmadan dernek ya da
kooperatifler kanalıyla enerji üretmenin mümkün olduğuna dikkat
çekti. Mevzuata göre, belediyeler de artık bu yenilenebilir enerji
kooperatiflerine ortak olabilir ya da onları destekleyebilir. Mart
2016'dan önce enerji kooperatifleri için ortak sayaç veya ortak
ikamet gerekirken, yeni yönetmelikte bu zorunluluk da ortadan
kalkmış durumda. Ve üretilen elektriğin sisteme satılması da
mümkün. Tüm bunların hayata geçebilmesi için pilot uygulamaların
gerçekleştirilmesi, uygulamada safhasında hangi zorlukların
yaşanabileceğinin görülmesi ve yeni iyileştirmelerle yenilenebilir
enerji kooperatiflerinin önünün açılması gerekiyor.
Pelin Cengiz - Haberdar.com)

http://www.hurriyet.com.tr/santrallere-tesvik-ve-muafiyet-geldi-40098696
http://www.diken.com.tr/yesil-yolun-ucu-yine-ranta-cikti-firtina-vadisi-maden-arama-ihalesine-cikarildi/
http://www.haberdar.com/enerji-uretimine-yerel-yesil-kooperatif-modeli-makale,1140.html
http://www.birgun.net/haber-detay/herkes-kendi-elektrigini-uretecek-111375.html
http://www.hurriyet.com.tr/ormanlara-yol-izni-40099317


Konut Kredisi Batırana Çifte KDV
Bakanlar Kurulu 2013 yılı başında bir karar alarak 150
metrekareden büyük konutların ilk satın alınmasında Katma
Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 18 olarak belirlemişti.
Sadece büyük konutlar değil büyükşehirlerde arsa birim
metrekare vergi değeri 1000 liradan fazla olanlarda da KDV
yüzde 18 olarak belirlendi. 500 ile 1000 lira arasında olanlar
yüzde 8 ve 500 liranın altında olanlar ise yüzde 1 KDV ödüyor.
Bu durum İstanbul’da satılacak konutların yüzde 28’inde
KDV’nin yüzde 18 olacağı anlamına geliyor.  (Habertürk)

Binalar Yıkılıyor, Peki Ya Asbest?
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan eski binalar yapılırken
kullanılan ve kanserojen etkisi olduğu bilinen asbestin yıkımdan
sonra imha edilme koşulları Meclis gündemine taşındı. Çökme
tehlikesi bahanesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan eski
yapıların yıkımındaki denetimsizliğe ve binaların yapımında
kullanılan asbestin yıkımdan sonra yönetmeliklere uygun imha
edilmemesine dikkat çekmek için CHP İstanbul Milletvekili Ali
Şeker, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın
yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Türkiye’nin uzun
yıllar ucuz iş gücü ve denetimsizlik nedeniyle eski gemilerin
söküm merkezi haline geldiğini söyleyen Ali Şeker, gemi söküm
işlemleri sırasında ortaya çıkan asbest ve diğer kimyasal
maddelerin hem çalışan işçiler hem de çevre sağlığı açısından
büyük riskler yarattığını, aynı denetimsizlik sürecinin şimdi de
eski yapıların yıkımı sürecinde ortaya çıktığını belirterek, bakanlığı
önlem almaya çağırdı. (Yapi.com.tr)

   Emlak Piyasası Haberleri

Konut Fiyatları En Çok Yalova'da Arttı
Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat sektörünün
nabzını ölçen ve Türkiye İş Bankasının desteğiyle hazırlanan, 62
il, 221 ilçe ve 1.083 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak
Endekslerine göre, inşaat sektörünün büyüme potansiyeli
devam ediyor. Türkiye'nin en büyük 7 şehrinde geçen yılın nisan
ayına göre satılık konut fiyatları en çok yüzde 32,64 ile Yalova'da
yükseldi. Yalova'yı, Çanakkale ve Antalya takip etti. Kiralar en çok
yüzde 29,09 ile Ordu'da arttı. Ordu'yu, Çanakkale ve İstanbul
izledi. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre
İstanbul Asya Yakası'ndaki projelerin fiyatları, Avrupa Yakası'na
kıyasla 8,8 puan fazla artış gösterdi. İş Bankasının uygun
koşullarla konut kredisi fırsatı sunduğu Türkiye genelindeki konut
projelerine "isteevim.com.tr"den ulaşılabiliyor. Amortisman
süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış
fiyatını en kısa sürede çıkarabildiği illerin başında 15 yıl ile Van
geldi. Amortisman süresi en uzun ise 24,3 yıl ile Aksaray'da
gerçekleşti. Yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri
oranı Van’da görülürken, en düşük getiri oranına sahip il Aksaray
oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası
Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki, REIDIN ile Gayrimenkul ve
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından
hazırlanan Emlak Endeksleri ile ilgili, "REIDIN tarafından
hazırlanan endekslerin, ülkemizde konut inşaat sektörünün
potansiyelini değerlendirmede bir ayna görevi gördüğünü
düşünüyoruz. Bu sebeple sektörün bankacılık ayağına önemli
ölçüde yön veren bir kuruluş olarak endekslerin hazırlanmasına
katkı sunmaktan memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.
(Yapi.com.tr)

40 Bin Konuta Gübre Elektriği
Çubuk’ta tavuk gübresinden biyogaz üreten tesis
genişletiliyor. Tesiste yapılacak revizyonun ardından günde
300 bin ton tavuk gübresi kullanılarak elde edilecek elektrik
ile 40 bin konutun aydınlatılabilecek. Çubuk’ta bulunan ve
tavuk gübresinden enerji üreten biyogaz tesisi, 10 milyon
liralık ek yatırımla 40 bin konutun elektrik ihtiyacını
karşılayacak şekilde genişletiliyor. Era Yatırım Holding
Başkanı Alpay Ünal, Çubuk'ta kurulu bulunan ve tavuk
gübresinden enerji üreten biyogaz tesisini genişletmeye
karar verdiklerini söyledi. Bu sayede toplam 40 bin konutun
elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini anlatan Ünal, "Günde
300 ton tavuk gübresinin işleneceği tesisin kurulu gücü 3,1
megavat. Yılda 24 milyon kilovatsaat elektrik üretecek tesis
enerjiyi şebekeye aktararak ilçeyi aydınlatmaya devam
edecek" dedi. Şirket bünyesindeki biyogaz tesisini
geliştirme kararıyla halen 20 bin konut için elektrik sağlama
kapasitesini ikiye katlamak için kolları sıvadıklarını anlatan
Ünal, çalışmaları ekim ayında tamamlamayı planladıklarını
söyledi. Biyogazın artan enerji talebinin sürdürülebilir ve
çevreci bir yöntemle karşılanmasını sağlayacak bir kaynak
olduğunu vurgulayan Ünal, tesiste tavuk gübresinin tümüyle
değerlendirildiğini, kalan az miktardaki kısmının ise granül
yardımıyla toprak için kullanıma uygun hale
dönüştürüldüğünü ifade etti. (Yapi.com.tr)

Köyde Güneş Projesi
Proje Koordinatörü Sevil Turan’ın basın toplantısında yaptığı
sunumda bir yıllık proje kapsamında gençlerin uygulamalı
eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceği bir pilot enerji merkezinin
Çanakkale Küçükkuyu Adatepe Köyü’nde kurulacağı belirtildi.
Böylece atıl durumdaki Adatepe köyü ilkokulu binası bu amaçla
restore edilecek ve ileride enerjisini güneşten alan çok amaçlı
bir sosyal merkeze dönüşecek. Proje kapsamında yapılacak
olan akademik çalışmalar ile gençlere istihdam sağlanması
amacıyla sektörel iş birliği geliştirilip lobi faaliyetlerinde
bulunulması da hedefleniyor. Yeşil Düşünce Derneği olarak
enerji kooperatifleri girişimlerini desteklemeyi ve bu yönde
politika geliştirmeyi istediklerinin altını çizen Turan, bu amaçla
projede atölyeler ve saha çalışmaları düzenleneceğini
söyledi.Toplantıda ayrıca iklim değişikliğinin en önemli
nedenlerinden biri olan fosil yakıtlarla enerji üretimine alternatif
olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulandı.  (Yeşil
Gazete)

https://yesilgazete.org/blog/2016/05/10/koyde-gunes-projesi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/binalar-yikiliyor-peki-ya-asbest_144623.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/konut-fiyatlari-en-cok-yalovada-artti_144724.html
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Çanakkale Belediyesi tarafından organize edilen Kentli
Buluşmaları Toplantıları kapsamında üç etaba ayrılan Barbaros
Mahallesi toplantıları, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Beldemiz
Çay Bahçesinde gerçekleştirilen toplantı ile sonlandı. Mahalle
sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği 3’üncü Etap toplantısına,
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları,
Belediye Birim Müdürleri ve çalışanları ile Belediye Meclis
Üyeleri, Barbaros Mahalle Muhtarı Şaban Şahin, Barbaros
Mahalle Meclisi Başkanı Emine Turan ve yönetim kurulu ile çok
sayıda mahalle sakini katıldı. Çanakkale’de yürütülen proje ve
faaliyetlerin mahalle sakinleri ile paylaşılmasının yanı sıra, 2017
bütçesi hazırlık çalışmalarında referans olacak mahalle ve kent
hizmet önceliklerinin belirleneceği Katılımcı Bütçe Çalışması da
Barbaros Mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü. Katılımcılar,
mahallelerinde yatırım adına öncelik verilmesini istedikleri
konularla ilgili kurulan sandıklarda, kendi önem sıralamalarına
göre oy kullandı. Katılımcı Bütçe Çalışması tüm mahallelerde
gerçekleştirildikten sonra sonuçlar hem kentlilerle paylaşılacak
hem de 2017 bütçesinin hazırlığına ışık tutacak.
Gerçekleştirilecek toplantılar hakkında Çanakkale
Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise; “Çanakkale
Belediyesinin kentin geleceğine yön veren çalışmalarda katılımcı
bir anlayışla ilerlediği, kentlilere “Söz Sizde” dediği Kentli
Buluşmaları, ilerleyen süreçte tüm Mahallelerimizde
gerçekleştirilecek” dendi. (Çanakkale Belediyesi Web Sitesi)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, içinde huzurevi, aşevi, engelli merkezi,
spor salonu ve yüzme havuzu da bulunan Türkiye'nin en büyük
sosyal yaşam kampusü tanıtıldı. 2013 yılında temeli atılan,
büyüklüğü ve sahip olduğu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olacak
İzmir Sosyal Yaşam Kampusu büyük ölçüde tamamlandı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulaması
anlamında en büyük yatırımı niteliği taşıyan tesis, ilk olarak İzmir
Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) üyelerine
tanıtıldı. 65 bin m² alan üzerine kurulan Sosyal Yaşam
Kampüsünde, engellilere eğitimin yanısıra spor yapma olanağı da
sağlanacak. Rehabilitasyon Merkezi’nde engellilere ve yaşlılara
hizmet sunulacak. Sadece rehabilitasyon amaçlı oluşturulacak
merkezde ayrıca engelliler ve yaşılar için birer tane havuz
oluşturulacak. Kapalı spor salonunda ise konferans salonu, yarı
olimpik yüzme havuzu ve basketbol sahası yer alacak. Sosyal
Yaşam Kampüsü’nde oluşturulacak 500 kişilik huzurevinin 150
kişilik bölümünü yatağa bağımlı durumda olan yaşlılar, 350 kişilik
bölümünü ise sağlıklı yaşlılar kullanacak.  Çocuk ve Gençlik
Merkezi, sosyal olanaklara erişimi kısıtlı çocuklara hizmet verecek.
Sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklara sahip olmakta zorlanan
çocuk ve gençlerin sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımı
sağlanırken, eğitimlerine destek hizmetleri de verilecek. 
(İzmir Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi)

İzmir Sosyal Yaşam Kampusü Barbaros Mahallesi Toplantıları
Sonlandı

   Yerel Yönetimler

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

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. Projenin amacı, kadınlar arasında dayanışma
kültürünü yaygınlaştırmak, kadınların birbirini tanımasına, birlikte
düşünerek birlikte fikir geliştirmesine ön ayak olabilecek bir ortam
yaratmak ve Kadıköy’deki kadınların sosyal ve ekonomik
ihtiyaçlarını tespit ve takip etmek olarak tanımlanıyor. Potlaç Kadın
Emeği Pazar Yeri’nden faydalanmak için başvuru koşulları
Kadıköy’de ikamet etmek, kendi ürettiği bir ürünün satışını
yapacak olmak ve 18 yaşını doldurmuş, kadın veya LBTİ birey
olmak olarak belirlendi. Başvurular, Hasanpaşa Sosyal Destek
ve Eğitim Merkezi’ndeki Potlaç Danışma Masası’nda veya
Kadıköy Belediyesi web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Pazar
Yerinin 27 Mayıs’ta açılması ve yaz dönemi boyunca açık havada
devam etmesi hedefleniyor.(Kadıköy Belediyesi Akademi Web
Sitesi)

Çanakkale Atıkları Adresten Topluyor

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından,
kullanılmayan ev eşyalarını her ayın son Çarşamba günü,
küçük çaplı inşaat atıklarını her ayın son Perşembe günü,
bahçelerden çıkan yeşil atıklarını ise her ayın son Cuma günü,
topluyor. Öte yandan, Çanakkale Belediyesinin temizlik
kampanyalarına ilişkin görseller kentin çeşitli noktalarına
asılarak, kentlilerimizin çalışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi
olması amaçlanıyor. (Çanakkale Belediyesi Web Sitesi)

http://www.canakkale.bel.tr/icerik/13135/atiklarinizi-adresinizden-topluyoruz/
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http://www.canakkale.bel.tr/icerik/13131/barbaros-mahallesi-kentli-bulusmasi-toplantilari-tamamlandi/


Beşçeşmeler “Yontubezek”
Tekniği ile Dönüştü

Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında dünyada 3’üncüsü
Türkiye’de ise ilki gerçekleştirilen “Wood is Good”, “Ağaç Güzeldir”
etkiliğinin ardından 2016 yılında “Uluslararası Ahşap Heykel
Festivali” düzenliyor. 20-29 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleştirilecek etkinlik Odunpazarı Meydanı’nda yapılacak.
Uluslararası düzeyde ün yapmış sanatçılar ve bilim insanlarıyla
Türk ahşap sanatçılarının yer alacağı festival; birbirinden farklı,
renkli etkinlik, konser ve dans gösterilerine de ev sahipliği
yapacak. Etkinlik kapsamında bir de “Kardeşlik Ormanı”
oluşturulacak. (SODEM Web Sitesi)

Belediyeden Maltepeli Kadınlara
7/24 Destek

   Yerel Yönetimler

Maltepe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
açılan Kadın Danışma Merkezi, 2 ayda 65 kadına destek verdi.
İlçedeki kadınların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla
kurulan ve Türkiye’nin dünyaca ünlü felsefe profesörü İoanna
Kuçuradi’nin adını taşıyan  Kadın Danışma Merkezi, Maltepeli
kadınlara destek oluyor. 3 psikolog ve 2 sosyologun hizmet verdiği
merkezde, gönüllü avukatlar ve pedagoglar sorun yaşayan
kadınlarla yakından ilgilenirken, bugüne kadar 65 kadına psikolojik,
sosyolojik ve hukuksal destek verildi. (Maltepe Belediyesi Web
Sitesi)

Seferihisar’da E-İmar Dönemi
Seferihisar Belediyesi, ebelediye hizmetlerine bir yenisini daha
ekledi. Vatandaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmaya
devam eden Seferihisar Belediyesi, “e-imar uygulaması”nı da
hizmete sundu. Akıllı kent olma yolunda hızla ilerlediklerini
belirten Başkan Tunç Soyer, “İmar durumunu öğrenmek isteyen
hemşerimiz, belediyeye gelmek zorunda kalmadan istediği bilgiyi
elde edebilecek. Hem zamandan hem işgücünden tasarruf
edeceğiz. Şeffaf belediyecilik ilkelerimizle de örtüşen hizmet
aslında bir başlangıç. Coğrafi bilgi sistemlerinin tüm
nimetlerinden faydalanacağız” dedi.  (Seferihisar Belediyesi Web
Sitesi)

Teknoloji alanındaki en son yenilikleri giderek daha fazla
kullanan İETT, çevre dostu bir sistem olan akıllı durak ile
modern, hızlı, kaliteli ve doğru ulaşım imkânı sağlıyor. Her gün
14 milyon İstanbullu’nun yararlandığı İETT otobüs durakları
bundan böyle günümüz teknolojisine uygun hale getirilerek
vatandaşların teknolojik ihtiyaçlarını da karşılayacak.
Yeni otobüs duraklarında; Otobüsler hangi duraktan geçer?
Otobüsüm kaçta gelir? Hangi yolu kullanmalıyım? Trafik
yoğunluğu nasıl? gibi soruların cevaplarını akıllı duraklar
sayesinde öğrenebilecekler. Kullanılan teknolojiler ve modern
görünümüyle dünya metropolü İstanbul’a yakışan şekilde
tasarlanan duraklar hakkında duyacaklarınıza çok
şaşıracaksınız. İstanbul’un bu yenilikçi, teknolojik ulaşım sistemi
İSBAK (İstanbul Ulaşım Haberleşme Ve Güvenlik Teknolojileri)
tarafından geliştiriliyor. Enerjisini güneş panellerinden alan Akıllı
Durak konsepti, Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız Teknik
Üniversitesi durağında hizmet vermeye başladı. İstanbulluların
hizmetine giren projenin önümüzdeki günlerde daha da
yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu projeyle birlikte İETT, gelişen
teknolojiye ayak uydurarak insanların yaşamlarını kolaylaştırmak
için bir adım atmış oluyor. Hayata geçirilen bu uygulamada çok
önemli olduğunu düşündüğümüz özelliklerinden bir tanesi, akülü
araçlarıyla durağa gelen engelli yolculara aküsünü şarj edip
yolculuğuna devam etme imkânı verilmesi olmuştur.
(Gaia Dergi)

İstanbul’da Yeni Dönem: Akıllı Durak

Odunpazarı Belediyesi “Uluslararası
Ahşap Heykel Festivali” Düzenliyor

Kadınlara Ücretsiz Kanser Testi
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kadıköy Belediyesi arasında
yapılan bir anlaşma ile artık Kadıköy’de yaşayan kadınlar HPV
DNA testini belediyenin üç sağlık merkezinde ücretsiz
yaptırabiliyor.  Artık bu kanseri önceden belirleyebilen ve özel
sağlık kurumlarında yüksek fiyatlarda yapılan tarama testi Kadıköy
Belediyesi’nin sağlık merkezilerinde ücretsiz yaptırılabilecek.
Kadın sağlığına özel önem veren Kadıköy Belediyesi'nin sağlık
merkezlerinde kadın kanserleriyle ilgili meme ve rahim ağzı
kanseri alanında çalışmalar yapılıyor. Bugüne dek belediyenin
sağlık merkezlerinde toplam 13 bin kadına smear testi hizmeti
ücretsiz olarak sunuldu. HPV-DNA testi, Kuyubaşı’ndaki Dr. Rana
Beşe Sağlık Polikliniği, Dumlupınar’daki Mamografi ve Kadın
Sağlığı Merkezi ve Yeldeğirmeni’ndeki Prof. Dr. Korkmaz Altuğ
Sağlık Polikliniği olmak üzere üç merkezde ücretsiz olarak
yapılmaya başlandı. (Kadıköy Belediyesi Web Sitesi)

Maltepe’nin 600 yıllık tarihi Beşçeşmeler semtindeki değişim,
tüm hızıyla devam ediyor. “Beşçeşmeler Meydanı ve Yakın
Çevresini Düzenleme Projesi” adı altında başlatılan dönüşüm
çalışmaları kapsamında, İstasyon ve Küçükyalı Caddesi, Eski
Belediye, Karaağaç, İmam Ali, Mahallenin Muhtarları,
Beşçeşmeler ve Fırın sokakta çalışmalar yapıldı. Maltepe’ye
toplamda bin 750 metrekarelik sanat eseri kazandırılırken,
kanalizasyon çalışması sonrası, yerel sanatçılar tarafından
Beşçeşmeler’in zemini rengarenk desenlerle boyandı.
Beşçeşmeler ve çevresinin tarihi değerlerine uygun olarak
yeniden düzenlemesini sağlamak ve alanda sosyal, kültürel ve
ekonomik gelişmeleri hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilen
proje dahilinde, alana bin 700 metrekaresi kandıra, 300
metrekaresi Antalya limra taşı olmak üzere 2 bin metrekare özel
taş, 300 metre oluk taşı döşendi ve 33 adet aydınlatma direği
dikildi. (Maltepe Belediyesi Web Sitesi)

http://www.maltepe.bel.tr/haber/bescesmeler-yontubezek-teknigi-ile-donustu/1013/61920
http://seferihisar.bel.tr/seferihisarda-e-imar-donemi/
https://gaiadergi.com/istanbulda-yeni-donem-akilli-durak/
http://www.maltepe.bel.tr/haber/belediyeden-maltepeli-kadinlara-724-destek/1013/58920
http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/kadinlara-ucretsiz-kanser-testi
http://www.adana.bel.tr/buyuksehir-copten-elektrik-uretiyor-ekonomiye-katki-sagliyor/


Şişli Belediyesi'nde Sağlıkta Yeni
Uygulama
Şişli Belediyesi, Türkiye’deki diğer yerel yönetimlere örnek
olacak dev bir projeye imza attı. Şişli Sağlık Kart uygulaması ile
ilçede yaşayan herkes, anlaşmalı 26 özel sağlık kuruluşunda
belirlenen branşlarda yüzde 50’ye varan indirimle tedavi olma
imkanına kavuşuyor. Tüm hizmetlerinde sosyal belediyeciliği
temel ilke edindiklerini vurgulayan Şişli Belediye Başkanı Hayri
İnönü; ‘’Hizmette temel ilkemiz her zaman sosyal belediyecilik
oldu. İlçede yaşayan 210 bin vatandaşımızın sağlık hizmetlerine
erişimini kolaylaştırma amaçlı Şişli Sağlık Kart Projesi’ni hayata
geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi. Sosyal
belediyecilik anlayışıyla her projesini, Şişli halkının yaşamını
kolaylaştırmak için gerçekleştiren Şişli Belediyesi, ilçede
yaşayan 210 bini aşkın vatandaşın sağlıklı yaşam hakkını
güvence altına almaya yönelik benzersiz bir projeyi hayata
geçirdi. Proje ile artık Şişli’de yaşayan herkes bir ‘Şişli Sağlık
Kart’ sahibi olacak ve projeye sponsor olan 26 özel sağlık
kuruluşunda bugünden itibaren belirlenen branşlarda yüzde
50’ye varan indirimle tedavi olma imkanı bulacak.
(Şişli Belediyesi Web Sitesi)

Avrupa’nın Birçok Ülkesinde
Çocukların Gelişimine Yönelik Olarak
Yapılan “Müzikli Terapi”, Maltepe’de
Uygulanıyor

   Yerel Yönetimler

Maltepe Belediyesi ve Maltepe Kent Konseyi, uzun yıllar Avrupa
ülkelerinde uygulanan ve çocukların gelişimi noktasında
olumlu sonuçları görülen, “müzikli terapi” uygulamasını ilk kez
ilçede hayata geçirdi. Geçtiğimiz sene Cevizli’de bulunan özel
bir kreşte 60 çocuğa yönelik pilot çalışma olarak başlatılan
terapi, Maltepe Belediyesi’ne bağlı Esenkent Zübeyde Hanım
Gündüz Çocuk Bakımevi’nde gerçekleştirildi.  Kreş
öğrencilerinin hem eğlenip, hem de stresten arındığı etkinlik,
haziran ayının başına kadar ilçedeki diğer kreşlerde devam
edecek. (Maltepe Belediyesi Web Sitesi)

Hayri İnönü “Yerel Yönetimlerin
Ombudsman’ı Oldu
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) teşkilatının
Ortadoğu ve Batı Asya Bölgesi Genel Kurulu Gaziantep’te
gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan,  Tahran
Belediye Başkanı Mohammad Baqer Qalibaf, D8 Genel
Sekreteri Sayed Ali Mohammad Mousavi gibi isimlerin de
katılımıyla Gaziantep’te gerçekleştirilen Genel Kurul’da yapılan
seçimlerin sonucunda Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya
Bölge Teşkilatı’nın (UCLG – MEWA) Ombudsman ve UCLG –
MEWA Cinsiyet Eşitliği Komitesi eşbaşkanlığı görevine seçildi.
Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş
Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı, Ocak 2004’ten
itibaren fiilen faaliyete geçti. Teşkilatın temel amacı,
“demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde
savunucusu olmak, yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile
işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak”tır.
100’den fazla ülkeden üyesi bulunan teşkilat 9 bölge ile temsil
ediliyor. UCLG – MEWA Ombudsman’lık görevini üstlenen Şişli
Belediye Başkanı Hayri İnönü konuyla ilgili olarak, yerel
yönetimlerin işbirliği ve etkileşim halinde çalışmasının uluslar
arası alanda ortak bir demokratik kültürün yaygınlaşması,
sorunların konsensüs halinde çözülmesinin anahtarı
olduğunu belirtti. (Şişli Belediyesi Web Sitesi)

Adana Büyükşehir Belediyesi, kurduğu modern tesiste
ayıklanan atıkları elektrik enerjisine dönüştürerek, ekonomiye
kazandırıyor. Tesiste günde yaklaşık 250 megavat elektrik
enerjisi  üretimi gerçekleştiriliyor.Tesislerdeki elektrik
üretiminin, sebze ve meyvenin daha çok tüketildiği yaz
aylarında arttığına dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Çelebi Akkuş, “Adana
Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Arıtma Tesisi’ne gelen
günlük ortalama bin 800 ton atık ayrıştırılıyor. Organik atıkları
işleyerekyaklaşık 50 bin konuta yetecek kadar elektrik üretimi
yapıyoruz” dedi. Tesise gelen evsel atıklardan geri
dönüştürülebilir materyallerin ayıklandığına dikkat çeken
Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı Özel  Atık Şube Müdürü Çağrı Ün, “Günde bin 800
ton evsel atığın içindeki geri dönüştürülebilir materyaller
ayıklanmaktadır. Öncelikle plastik, metal, cam ayrıştırılıp,
istiflenerek geri dönüşüm tesislerine sevk ediliyor. Ardından
portakal, karpuz kabuğu gibi organik maddeler
ayrıştırılarakçürütücü tanklarda fermantasyona tabi tutuluyor.
Oluşan metan gazı balona pompalanarakbir süre depolanıyor
ve gaz motorlarında yakılarak metan gazından elektrik enerjisi
elde ediliyor. Üretilen elektrik enerjisi de ulusal elektrik ağına
veriliyor” diyerek, tesislerde gerçekleştirilen işlem hakkında
bilgi aktardı. (Adana Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi)

Adana Çöpten Elektrik Üretiyor,
Ekonomiye Katkı Sağlıyor

http://www.maltepe.bel.tr/haber/miniklere-muzikli-terapi/1013/54952
http://www.adana.bel.tr/buyuksehir-copten-elektrik-uretiyor-ekonomiye-katki-sagliyor/
https://www.sisli.bel.tr/haberler/hayri-inonu-yerel-yonetimlerin-ombusdmani-oldu/30e4c80
https://www.sisli.bel.tr/duyurular/sisli-belediyesinde-saglikta-devrim/b80ccaf3


Şehirler İçin Kentsel Tasarım
Rehberleri Hazırlanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel tasarım
rehberleri hazırlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 21 Mayıs'ta
konunun uzmanları ile bir çalıştay düzenlenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürdürülebilir, güvenli,
çevreye duyarlı, yaşanabilir ve kimlikli yaşam
çevrelerinin oluşturulması amacıyla, modern mimari
teknikleri ile geleceğin şehircilik vizyonuna sahip ve
kentlerin özgün kimliğine sahip çıkan bir anlayış
çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de
kentlerin mimari, doku ve mekânsal özellikleri ile kent
kimliğinin tespit edilmesi, hem dünya standartlarına
uygun hem de özgün mimari ve mekânsal
zenginliklerin korunarak kent kimliklerinin
geliştirilmesi için kentsel tasarım rehberleri ve tasarım
standartlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Bakanlığımızca, nitelikli kentsel yaşam çevrelerinin
oluşturulabilmesi için kentsel tasarım rehberlerine
yönelik çerçevenin elde edilmesi, katılımcı proje
geliştirme süreçleri gibi mekanizmaların
uygulanması, bu amaçla merkezi ve yerel
yönetimlerin, meslek odaları, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak araştırma
geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda
dünya örnekleri de gözetilerek ülkemizde kentsel
tasarım rehberlerinin hazırlanması ve uygulanmasına
dair önerilerin geliştirilmesi için gerekli altyapının
sağlanarak, ilgili idarelere "tasarım rehberi hazırlama
yöntemi"nin öğretilmesi amaçlanan "Kentsel Tasarım
Rehberlerinin Hazırlanması Projesi"ne ilişkin
çalışmalara başlanmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda 21
Mayıs'ta akademisyenler, yerel yönetimler, serbest
mimar ve plancılar ve sivil toplum kuruluşlarının
katılımıyla bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayda
çalışma kapsamında incelenen ülke modelleri ile
Türkiye için ortaya konulacak model-tanımlama ile bu
model-tanımlamaya uygun Kentsel Tasarım
Rehberinin içeriği tartışılacaktır. (Arkitera)

   Kent Tasarım ve Planlama

Süs Havuzundan “Akuaponik” Bahçeye Dönüşüm

Bir grup mimarlık öğrencisi ile yeni mezun mimarlar tarafından kurulan
Plankton Project'in MAKARA isimli çalışması Moda Caddesi'nden geçen
insanlara farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Sanatı sokakla
buluşturan Red Bull Art Around, ikinci yılında İstanbul'un tarihi
semtlerinden Moda'yı seçti. "Mahallede Karşılaşmalar" temasıyla
gerçekleşen etkinlikte 11 sanatçının 11 eseri Moda sokaklarında
sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Amira Akbıyıkoğlu'nu
üstlendiği Red Bull Art Around Moda'da Berk Çakmakçı, Cem Dinlenmiş,
Esk Reyn, Hacer Kıroğlu, Hera Büyüktaşçıyan, İrem Günaydın, Lara Ögel,
Nihat Karataşlı, Onur Atay ve Özge Topçu gibi sanatçıların üretimleri
sergileniyor. Bu yıl etkinliğin bir diğer özelliği de TAK işbirliğiyle
gerçekleşen bir seçim sürecinin ardından bir üniversite projesine de yer
vermesi.Plankton Project'in ilk alternatif projesi MAKARA moda değil...
Küçük ölçekte işlerin büyük etkiler yaratabileceğine inanan tasarımcıların
bir araya gelerek üretim yaptığı grup; ilk projesini alternatif belediyecilik
anlayışına sahip Ovacık Belediyesi ile gerçekleştirdi. Ekibin tasarım ve
uygulamasını üstlendiği DURAK: ovacık projesinde halkın ihtiyaçları
doğrultusunda, yerel ustaların rehberliğinde otobüs durakları inşa edildi.
Gönüllükle süren bu çaba, Ovacık halkının ihtiyaç duyduğu durakları inşa
etmenin ötesinde, yeni mezun mimarlara ve akademik eğitimine devam
eden mimarlık öğrencilerine de önemli bir deneyim olanağı sundu. Ekip,
o günden beri farklı kolektiflerle işbirliği içinde çalışmalarına devam
ediyor. Plankton Project'in sürdürdüğü işler arasında; AÇIK ŞANTİYE:
beyköy, KAP-KÜP, BARAKA: yedikule bulunuyor. (Arkitera)

Genç Mimarlar Moda’ya Salıncak Kurdu

Ek Biç Ye İç ekibi, Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali kapsamında, Dünya
Barış Parkı’ndaki süs havuzunu, “Akuaponik” üretken kentsel tarım sistemine
dönüştürdü. Ek Biç Ye İç, Gümüşsuyu'nda servis ettiği ürünlerin bir kısmını, hem arka
bahçesindeki hem de iç mekanındaki hidroponik sistemden karşılayabilen, diğer
ürünleri de yerel üreticilerden temin eden restoranı hayata geçiren proje ekibi. Ekibin
yeni projesi, Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali kapsamında Beşiktaş
Dünya Barış Parkı'nda ve Ortaköy Yetimhane'de yerleştirdikleri üretken kent bahçesi
sistemleri oldu. Ekibin festivalde başka yerleştirmeleri de var. Piramidin içinde asılı
duran köklere belli sürelerle içinde besin olan su sıkılıyor. Fazla su filtrelenip yeniden
kullanılıyor. (Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/26926/sus-havuzundan-akuaponik-bahceye-donusum
http://www.arkitera.com/haber/26896/genc-mimarlar-moda-ya-salincak-kurdu
http://www.arkitera.com/haber/26912/sehirler-icin-kentsel-tasarim-rehberleri-hazirlaniyor


   Yerel Mücadeleler

Emek Bizim Platformu:
#VitrindeRantVar!

"İstiklal Caddesi’nde, kapısı Yeşilçam Sokak’a açılan bir sinema
vardı. Emek Sineması. Bu sinema Kamer İnşaat’ın projesiyle
yıkıldı, yerine bir AVM yapıldı. Duyduk ki bu akşam Grand Pera adı
verilen bu AVM’deki Emek taklidi salonun ilk etkinliği yapılıyormuş.
Yani Çakma Emek açılıyormuş, 11. Pera Piyano Festivali’nin
açılış konseriyle. Öyle bir konser ki bu, içeride elit bir seyirci kitlesi
konseri dinlerken dışarıdan geçenler Grand Pera’nın satışa
çıkarılan dükkanlarının kepenklerinde VitrindeNeVar sloganıyla
karşılaşacak. Tahmin edecekmişiz, Emek Sineması’nın yıkıntıları
üzerinde hangi dükkanların, hangi markaların yükseleceğini!
Tahmin ediyoruz: VitrindeRantVar! İşin aslı bu konser, herhangi
bir AVM’nin içinde yapılabilirdi. Şu an o salonda olan insanlar,
başka bir AVM’nin içinde olabilirdi ve hiçbir şey değişmezdi,
salondan çıktıklarında görecekleri, açılmak üzere olan dükkanlar
dışında. İşte utanmadan Emek Sineması adını verdikleri bu
çakma salon da o dükkanlardan biri. Kapısı Yeşilçam Sokak’a
açılan Emek Sineması’yla hiçbir alakası yok. İstedikleri kadar
reklam çalışması yapsalar da şu gerçeği unutturamayacaklar:
Grand Pera AVM, Emek Sineması’nın yıkıntıları üzerinde
yükseliyor. Şimdi bizleri bu AVM’ye ve tepesine kondurdukları
Emek Sineması taklidine çağırıyorlar. Tekrar tekrar diyoruz ki,
Grand Pera’nın içindeki kopya sinema salonu bizim yıllarca
kapısında kuyrukta beklediğimiz, ailelerimizle, arkadaşlarımızla
ortak anılar yarattığımız, çıkışında İnci’den kalabalık içinde
profiterol yediğimiz sinema değil. Sürekli olarak bunu hatırlamaya
ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Sinemamız ve yaşam
alanlarımız için... Sokaklarda gazla, polis şiddetiyle, Gezi’yi
ateşleyen direnişimize saygımızdan... Ele ele şiddete
direndiğimiz arkadaşlarımızın hatırına... Tüm pazarlama
ataklarına karşı sürekli burada olacağız ve bunu hatırlatacağız.
Unutmuyoruz. Gezi sadece bir park, Narmanlı sadece bir mülk,
Sur sadece bir ilçe değil. Karar vericilerin önlerine harita alıp
nerede yiyip içeceğimize, nerede hangi kitabı okuyabileceğimize,
hangi sinemada film izleyebileceğimize, nerede ve nasıl hayatta
kalabileceğimizi tayin etme politikasını reddediyoruz. Yıkımlarıyla
ve zorla dayattıkları mekânlarla yeniden kurgulamaya çalışsalar
da hafızamızı kaybetmedik, hafızamızla direniyoruz!
Emek AVM’ye sığmaz. Yapılması için mesleki, etik tüm kurallar
ayaklar altına alınan kaçak Grand Pera AVM’ye adımımızı
atmayacağız. Herkesi Grand Pera boykotuna davet ediyoruz.."
(Emek Bizim Facebook Hesabı)

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 44.Dönem Yönetim
Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bilginin iktidar
olduğu ve giderek tekelleşerek, kirlendiği bir süreçte, ulusal ve
uluslararası ortamlara yayılan ve toplumla buluşan AOÇ ve
Kaçak Saray mücadelesinin kuşkusuz en önemli stratejik
kararlarından birisi bilginin şeffaflaşması, hızlı hareket edilmesi
ve kamuoyu ile paylaşılmasıydı. Mücadele sürecinde
biriktirdiğimiz tüm bilgi ve belgeleri herkese açıyoruz" dedi.
(Arkitera)

Mimarlar Odası, AOÇ Mücadelesi
Arşivini Halka Açtı

Kadınlardan Maden Tepkisi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Davutköy köyünden gelen bir
grup kadın, köyün içinden geçen maden kamyonlarının hayatlarını
kararttığını belirterek protesto gösterisi yaptı. Kadınlar Çanakkale
Valiliğine dilekçe verdi. Yenice'ye 7 kilometre mesafedeki 180
hane, 430 nüfuslu Davutköy köyü sakinleri, Çan Termik
Santrali'ne kireç taşı taşıyan kamyonların hayatlarını kabusa
çevirdiğini belirtip, yaptıkları eylemlere bir yenisini ekledi. 
(Evrensel)

Kömüre Karşı 6 Mücadele Bölgesi

Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatifi’in girişimleri kapsamında daha
önce 12 ülkede yapılan etkinliğin son halkası Aliağa ve Foça
arasındaki Ilıpınar Bölgesi’nde yapıldı. Yaklaşık 2.5 kilometrelik
bölümü yürüyen 2 bin çevreci, “Kömürten kurtul” diye bağırdı.
Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif, 4 Mayıs’tan itibaren aralarında
Almanya, ABD, Yeni Zellanda, Endonezya, Güney Afrika’nın da
bulunduğu 12 ülkede yaptıkları ‘Kömürden kurtul’
protestolarının sonuncusunu, Türkiye’de sembol bölge olarak
seçtikleri Aliağa’da yaptı. (Kuzey Ormanları)

Bursa Nilüfer'de Mahalleliden Maden
Ocağına Karşı 600 İtiraz Dilekçesi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde
bulunan maden ocağının kapasite artışına karşı çıkan bölge
halkı, topladıkları 600 itiraz dilekçesini Bursa Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Kayapa Mahallesi'nde, YMD
Madencilik'in alan genişlemesi ve kapasite artışı isteğine karşı
çıkan bölge sakinleri, topladıkları imzaları bugün Bursa Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.  (Yapi.com.tr)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/15/36572/
https://www.facebook.com/emekbizim/posts/1090415487668075
http://www.yapi.com.tr/haberler/mahalleliden-maden-ocagina-karsi-600-itiraz-dilekcesi_144511.html
http://www.arkitera.com/haber/26938/mimarlar-odasi-aoc-mucadelesi-arsivini-halka-acti
http://www.evrensel.net/haber/279209/koylu-kadinlardan-maden-tepkisi


   Yerel Mücadeleler

Kadıköylüler, Kurbağalıdere'yi Ölüm Deresi Haline Getiren Topbaş'ı
Protesto Etti

Kadıköy’de halk sağlığını tehdit edecek derecede kirlilik saçan Kurbağalıdere’nin
ıslah çalışmaları sırasında 2 işçinin hayatını kaybetmesi ve Şule İdil Dere'nin
zehirli çamur taşıyan kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetmesi üzerine
Kadıköylüler sokağa çıktı. Yoğurtçu Parkı'ndaki eylemde "Kurbağalıdere ölüm
saçıyor" başlıklı bir açıklama yapan Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri, tüm
yurttaşları İBB yönetimine karşı mücadeleye çağırdı.Yoğurtçu Parkı'nda toplanan
Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri, önceki gün parkta yürüyüşe çıkan Şule İdil
Dere'nin ölümüne yol açan olaylara tepki gösterildi. Okunan basın
açıklamasında,Yoğurtçu Parkı'nda toplanan Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri,
önceki gün parkta yürüyüşe çıkan Şule İdil Dere'nin ölümüne yol açan olaylara
tepki gösterildi. Okunan basın açıklamasında, Kadıköylülerin çilesi haline gelen
Kurbağalıdere ıslah çalışmasının zehir ve ölüm saçmaya devam ettiği
vurgulandı. (SoL.Org)

   Kent ve Yaşam

Kadınlar, Diyarbakır Kent Bostanı
İçin ilk Sebze Fidelerini Dikti

Dersim’de Kadınlar Kendi
Bostanlarını Kurdu

Amed Ekoloji Meclisi‘nin öncülüğünde başlatılan Kent
Bostanı Projesi kapsamında kadınlar ilk sebze fidelerini
dikti. Amed Ekoloji Meclisi’nin öncülüğünde başlatılan Kent
Bostanı Projesi kapsamında Diyarbakır’ın Kayapınar
(Peyas) ilçesinin Mezopotamya Mahallesi’nde kadınlar ilk
fideleri toprakla buluşturdu. Projeye Mezopotamya Halk
Meclisi ve çok sayıda yurttaş destek verdi. Çocukların yoğun
ilgi gösterdiği dikimde, kadınlar çocuklara fidelerin nasıl
dikildiğini anlattı. (Yeşil Gazete)

Dersim Belediyesi Kadın Meclisi, kentte doğal tarım yaygınlaştırmak
ve üretimini arttırmak için 15 dönümlük araziye köylerden topladığı
asırlık doğal tohumları bostana ekti. Dersim Belediyesi Kadın Meclisi
tarafından Dersim Merkeze bağlı Aktuluk (Türişmek)  Mahallesinde
sahipleri tarafından ekilmeyen 15 dönümlük araziler alınan rızalığın
ardından kadınların çalışmalarıyla toprağın sürünmesinin ardından
tarlaya ekim gerçekleştirildi. Belediye bünyesinde başlatılan “Doğal
Bostan” çalışmaları kapsamında tohum toplanması için kadınların
kolektif bir şekilde çalışmalarına başlatılarak, tarlaya çok sayıda
sebze ve yeşilliklerin olduğu ürünler ekildi. Domates, biber, patlıcan,
karpuz, kavun, nane, reyhan, soğan, çilek, kabak, fasulye, salatalık
gibi ürünlerin tohumlarını eken kadınlar tarımsal ürün çeşitliliğini
sonraki yıllarda arttırmak istiyorlar. (Jiyana Ekoloji)

Çeşme; Lezzetli Festival

Çeşme Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Alaçatı Ot
Festivali, 7-10 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleşti. Üçüncü ve
dördüncü gününün hafta sonuna denk geldiği festivale, güzel
havayı da fırsat bilen binlerce insan akın etti ve bugüne kadarki en
yüksek katılım sağlandı. (Atlas Dergisi)

Tarihi Yedikule Bostanları’na Bu
Sefer de Mıcır Döküldü
İstanbul’un tarihi surlarının hemen dibinde yer alan ve
yüzyıllardır sebze meyve yetiştirilen tarihi Yedikule
Bostanları’na otopark yapılmak üzere mıcır döküldü. 2013
yılında moloz dökülerek park yapılmak istenen bostanlara,
henüz bostan barakaları ile ilgili anlaşmazlıklar sürerken bir
anda mıcır yığıldı. Aynı zamanda İstanbul’un sayılı yeşil
alanlarından biri olan ve yüzyıllardır tarım yapılan tarihi
Yedikule Bostanları’nda geçtiğimiz aylarda yıkıma
başlanmıştı. Son olarak zabıta ekipleri, üç bostancının
kulübesini balyozlarla yıkmıştı ve bostanların geleceği
tehlikeye girmişti. Şimdi ise Sur Koruma Bandında yer alan ve,
Yedikule Kapı ile Belgrad Kapı arasında kalan bölüme mıcırlar
döküldü. Alanın otopark yapılmak istendiği iddia ediliyor.
(Arkeofili)

http://www.atlasdergisi.com/kesfet/kultur/cesme-lezzetli-festival.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/05/02/kadinlar-diyarbakir-kent-bostani-icin-ilk-sebze-fidelerini-dikti/
http://haber.sol.org.tr/toplum/kadikoyluler-kurbagalidereyi-olum-deresi-haline-getiren-topbasi-protesto-etti-155942
http://www.jiyanaekolojik.org/arsivler/3351
http://arkeofili.com/?p=13877


Dünyanın Tek 'Akıllı Şehircilik' Fuarı Bu Sefer İstanbul'da

   Kent ve Yaşam

Yenilikçi, çevre dostu, çözüm odaklı ve daha yaşanabilir
kentler üzerine yapılan çalışmaların değerlendirileceği,
akıllı şehir alanında proje üreten ve yatırım yapmak isteyen
kesimleri bir araya getirecek Smart City Expo İstanbul, 1-3
Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.
Altı senedir Barcelona'da gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür
A.Ş'nin organizasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği ile
Marmara Belediyeler Birliği'nin desteğiyle İstanbul'da
ilgilileri bir araya getirecek.

Türkiye'de düzenlenmesi için uzun uğraşlar verilen ve bir yıl
önce İstanbul'da düzenleneceği belirlenen etkinlik, bu
alanda önde gelen şirketlerden Fira Barcelona'nın da iş
birliğiyle hayata geçecek.

Dünyanın önemli şehir ve şirketlerinin kendi yenilikçi
çözümlerini sunma imkanı elde edeceği etkinliğe nüfusu
100 bini aşan 150'den fazla belediyenin başkanı ile bazı
ülke liderleri ve 10 bin profesyonelin katılması bekleniyor.

Akıllı şehircilik uygulamalarının son örnekleri görülebilecek

Etkinliğin kongre ve fuar kısmında akıllı şehircilikle ilgili
konular konuşulacak. Akıllı şehircilik uygulamalarının
örnekleri, son teknoloji ürünler ve dünyaca tanınmış kurum,
kuruluş ve şirketler kongrede yerini alacak.

Akıllı kent uygulamaları ile ilgili en son gelişmelerin takip
edilebileceği fuar alanı için Haliç Kongre Merkezinin 11 bin
metrekarelik otopark alanı kapatılacak. 200'den fazla
şirketin proje ve prototipleri görülebilecek.

Ulaşımdan teknolojiye, altyapıdan girişimciliğe...

Akıllı şehircilikle ilgili görüşlerin ve çalışmaların paylaşılacağı
kongrede ise 80'den fazla şehir tasarımcısı ve akıllı şehirler
konusunda uzman katılımcılara ilham vermek için konuşma ve sunum
gerçekleştirilecek.

Açılış oturumuna Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılması beklenilen
kongrede 3 ana, 5 genel ve 10 yan oturum düzenlenecek.

Akıllı şehirciliğin temelini oluşturan 6 ana başlıkta gerçekleştirilecek
kongrede, konuylar "Ulaşım", "Yenilikçi ve Teknoloji", "Enerji", "Akıllı
Toplum", "Girişimcilik ve Ekonomik Gelişim" ve "Büyük Veri" başlıkları
altında ele alınacak.

Ülke turizmine katkıda bulunacak

Türkiye başta olmak üzere Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Kuzey
Afrika ve Balkan ülkelerinden üst düzey katılımın sağlanacağı etkinliğe,
Türkiye'den de çok sayıda bakanın katılımı bekleniyor.

Öte yandan, etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin akıllı
şehircilikle ilgili çözümleri de tanıtılacak. Bu uygulamaların beğenilerek
talep edilmesi halinde teknoloji ihracı da gündeme gelecek.

Nevzat Kütük: İstanbul açısından büyük önem taşıyor
Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Kütük, kurulduğu günden bu yana
kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenleyerek deneyim ve tecrübe
kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin bu tecrübesini
Smart City Expo İstanbul organizasyonuna da yansıtacağını söyledi.

Gelecekte şehirde yaşayanların oranının artacağını ve kentlerin cazibe
alanı olacağını dile getiren Kütük, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede şehrimizde Smart City Expo İstanbul'un düzenlenmesi,
şehrimiz açısından büyük öneme sahip olduğu kadar, Kültür AŞ için
de önem taşımaktadır. İstanbul'un bugün olduğu gibi gelecekte de
daha yaşanılır bir şehir olması idealinin gerçekleşmesi, bu alanın
müktesebatının şehir pratiğine uygulanmasına bağlıdır. Bu alanın
önemli isimlerinin, kurumlarının ve dünyanın farklı ülkelerinden yerel
yönetim uygulamalarını gerçekleştiren yönetimlerin İstanbul’da
buluşması, bu alanda önemli bir sinerji doğuracaktır. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde böylesine büyük bir
organizasyonun Kültür AŞ tarafından gerçekleşmesi de kurumumuz
adına önemli bir artı olacaktır." (İstanbul Ajansı)

http://www.istanbulajansi.ist/haber/dunyanin-tek-akilli-sehircilik-fuari-bu-sefer-istanbulda/50930



