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     Dünyadan Haberler

Paris, Gelire Dayalı Ayrımcılığın
Önlenmesi Konusunu Masaya
Yatırıyor

Parislilerin pek çoğu sınıf ayrımının belirlediği bölgeler içinde yaşıyor.
Belediye de, varsıl merkezi semtlere binlerce sosyal konut birimi inşa
ederek bu durumu değiştirme niyetinde. Kent alanındaki daha uygun
fiyatlı konutlar, kentin doğu yakasında toplanmış durumda ve mevcut
kent yönetimine göre, gelir düzeyine dayalı ayrımcılık, üzerine gidilmesi
gereken bir sorun. Paris Belediyesi, bu yıldan başlayarak 2020 yılına
dek çok sayıda düşük maliyetli konut birimi üretmeyi planlıyor. Bu yeni
düşük maliyetli konutların 5000 adedi, kentin merkezinde ve batı
yakasında, yani Fransa’nın en zengin bölgelerinde inşa edilecek.
Paris’in Habitat Komiseri Ian Brossat, belediyenin kent merkezindeki
pahalı arsaları satın alarak buralara düşük maliyetli konut üretmek için
yeterli bütçeye sahip olduğunu belirtiyor. (Planetizen)

Seul’da Geceler Yeni Bir Mobil
Uygulamayla Artık Daha Güvenli

Seul hükümeti, kentlerdeki mevcut ulaşım sisteminin (taksi ve
otobüslerin) gece yarısından sonra yetersiz kalmasının yarattığı
sorunları çözüme kavuşturmak için bir alternatif geliştirdi.
“Callbus” adı verilen ve “çağırınca gelen” minibüs hizmeti,
geceyarısından sonra Seul’un Gangnam bölgesinde hizmet
vermeye başladı. Callbus, benzer yöne gitmek isteyen yolcuları
taşıyan, ortak kullanımlı dolmuş hizmeti. Mobil uygulama
üzerinde, kullanıcılar mevcut konumlarını seçiyor ve
beraberindeki kişi sayısını giriyor. Daha sonra uygulama
kullanıcılara onları alabileceği en yakın ana yol üzerindeki
konumu gösteriyor. Callbus sistemi kullamıldığı ilk ayda gece 11
ile sabah 4 arasında gecede ortalama 50-60 yolcu taşıdı ve talep
üzerine Seul’un diğer bölgelerinde de kullanılmaya başlandı.
(Pop-up City)

Suriyeli Mülteciler İsveç Kentini
Yeniden Canlandırdı

Ortadoğu’daki savaştan kaçan mülteciler İsveç kenti
Malmö’nün kültür ve ticaret yaşamını yeniden canlandırıyor.
Suriye’den gelen mülteciler, çoğu kez ortak sermayeyle
açtıkları nargile kafe ve ve falafel restoranlarıyla kent
yaşamına yeni bir soluk ve renk getiriyor. Malmö, 1980’lerde
tersane endüstrisinin sona ermesinden sonra ekonomik ve
demografik bir düşüş yaşıyordu. Ancak yine de mülteciler
arasındaki işsizlik oranı yüzde 30 iken İsveçliler arasında bu
oran yüzde 8 ve bu durum da İsveç’e yeni yerleşen
mültecileri ticari girişimcilik alanına daha fazla ilgi
göstermeye itiyor. (The Guardian)

Portland’da Depreme Dayanıksız
Binaların Haritası Çıkarıldı

Pasifik’in Kuzeydoğusunda deprem beklentisi devam ederken, ABD
kenti Portland’da büyük bir depremin gerçekleşmesi halinde büyük
ölçüde hasar görme riski altındaki binaların tespit edilebilmesi için
çevrimiçi bir harita hazırlandı. Daha önce Seattle ve Los Angeles’ta
yapılan uygulamalardan sonra, Oregon eyaletine bağlı Portland kent
yönetimi de güncel bir veritabanı ve etkileşimli bir çevrimiçi harita
paylaşarak büyük ölçekli bir deprem durumunda risk altında bulunan
binaların tespitini sağladı. Haritada belediyenin tespit edebildiği
dayanıksız binalar gösteriliyor. (Planetizen)

https://www.theguardian.com/world/2016/may/21/malmo-syrian-refugees-new-life-sweden
http://popupcity.net/late-nights-in-seoul-just-got-better/
http://www.arkitera.com/haber/26941/londranin-konut-sorununu-daha-fazla-konut-cozer-mi_
http://www.planetizen.com/node/86389/portland-digs-data-seismic-vulnerabilities
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Londra Belediye Başkanı Kahn'dan
Bütçeye Uygun Yeni Konutlar

Londra'nın yeni belediye başkanı Sadiq Khan, seçim kampanyasında
oluşturduğu "konut manifestosu" ile kentin tüm kesimleri için bütçeye
uygun konut gelişimini amaçlıyor. Manifestoda, yüksek kira
bedellerinden ve konut sahipliliğinin zorluğundan söz eden Khan, kent
sakinlerine her yıl binlerce konut inşa edeceğinin sözünü veriyor. Yeni
konutlar piyasadaki ortalamanın % 80'i oranında fiyata kiralanabilecek
veya 450.000 Pound'a kadar olan fiyatlarla satın alınabilecek. Yeni
konutların inşasında kentin özgün karakterinin de korunması gerektiğini
savunan Kahn, sürdürülebilirliğin ve iyi tasarımın da Londra planında
göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Yayınlanan raporda
aynı zamanda yeşil bantların, yeşil alanların korunması gerektiği, eski
endüstri alanlarında gelişmeye öncelik verilmesi gerektiği
vurgulanırken yaşlılar, engelliler gibi kentin dezavantajlı kesimleri için
özenle geliştirilecek konutlardan da bahsediliyor. (Arkitera)

İspanya'da Zorla Boşaltılan İşgal Evi
İçin Protestolar Sürüyor

23 Mayıs Pazartesi günü polis Barselona’nın Gràcia bölgesinde,
eski bir bankanın işgal edilmesi ile 2011’de dönüştürülmüş
olan ve toplum merkezi olarak kullanılan işgal evini zorla boşalttı.
Zorla boşaltmanın ardından eylemciler işgal evi önünde
toplandı. Göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Polis, işgal
evini tekrar açmaya çalışan göstericilere plastik mermilerle
saldırırken eylemciler de arabaları ters çevirdiler, mülkiyete karşı
banka ve mağazaların vitrinlerini hedef aldılar. Barselona’daki
muhalif taban hareketinden gelen belediye başkanı Ada Colau
ise işgal evinin boşaltılması karşısında sessiz kalmakla itham
ediliyor. Colau’dan önceki belediye başkanı Xavier Trias başka
bir işgal evi olan Can Vies’in yıkımı sonrası yaşanan ve beş
geceye yayılan protestoların benzerinin yaşanmasından
çekindiğinden kendi döneminde işgal evinin boşaltılması yerine
bankanın sahiplerine kira ödenmesini önermişti. (Kuzey
Ormanları)

Roma'daki Metro Kazısından Askeri
Kışla Çıktı

İtalya'nın başkenti Roma'da metronun üçüncü hattı için
yapılan kazılarda antik Roma döneminden kalma büyük bir
askeri kışlanın kalıntıları bulundu. İmparator Hadrianus'un
hüküm sürdüğü MS 2. yüzyıla ait kışla kalıntıları o kadar
etkileyici görüldü ki İtalya buraya Roma'nın ilk 'arkeolojik
metro istasyonunu' kurmaya hazırlanıyor. Arkeologlar
sokak seviyesinden 9 metre derinlikte ellerinde fırçalarla
eski eser ve mozaiklerin toprağını temizlerken, metro
istasyonunun inşaatı da sürüyor. Kalıntılar 900
metrekarelik bir alana yayılıyor. Roma metrosunun A ve B
hatlarından sonra C hattının geçeceği önemli
istasyonlardan biri olan Amba Aradam'da bulunan kışla
kalıntılarının inşaatı geciktirmesi beklenmiyor. Kalıntıları
içerecek olan Amba Aradam metro istasyonu, 2020 yılında
açılacak. (BBC Türkçe)

Şehir Plancılığı Meksika ve
Türkiye’de Oyunlaştırıldı

WRI Ross Center for Sustainable Cities (Sürdürülebilir Kentler için WRI
Ross Merkezi), Meksika ekibi, son olarak, Kentsel Topluluklar için
Transit Temelli Geliştirme Rehberini (Transit-Oriented Development
(TOD) Guide for Urban Communities) uygulanabilir kılmak üzere rol
yapma (role playing) ve LEGO tabanlı bir oyun geliştirdi. Oyuna dahil
olan oyuncular, verili bir kent için farklı ölçeklerde bir dizi geliştirme
stratejisini masaya yatırıyor, aynı zamanda, bölgelemenin (zoning) ve
transit temelli geliştirmenin faydaları üzerine konuşmanın önünü açıyor.
Oyun esnasında oyunculara çeşitli kamu kurumlarını veya kamu
sektörünü, özel şirketleri ve halkı temsil edecek biçimde roller veriliyor.
Belirli bir yerin haritası üzerinde, farklı türde arazi kullanım biçimlerini
(ticari, konut veya endüstriyel gibi) temsil eden farklı renkte Legolar
kullanılarak çeşitli geliştirme senaryoları oyuncular tarafından inşa
ediliyor ve görselleştiriliyor. (The City Fix)

http://thecityfix.com/blog/urban-planning-games-approach-to-an-old-problem-terra-virsila/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=urban-planning-games-approach-to-an-old-problem-terra-virsila
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160517_roma_metrosu_kisla
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/26/ispanya-zorla-bosaltilan-isgal-evi-icin-protestolar-suruyor/
http://www.arkitera.com/haber/26941/londranin-konut-sorununu-daha-fazla-konut-cozer-mi_
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Roma Belediyesi’nden Özel
Şirketlere ve Milyarderlere
Restorasyon Desteği Çağrısı

Roma Belediyesi, tarihi yerlerin restorasyonunun sağlanmasına ve
restore edilen yerlerin de harabeye dönüşmesinin
engellenmesine yönelik olarak, zengin hayırseverlere, özel
şirketlere ve yurttaşlara 500 milyon Avroluk bağış çağrısı yaptı.
Mevcut borcu 12 milyar Avro olan belediye, söz konusu restorasyon
ve koruma projelerini tek başına gerçekleştirecek güçte değil.
Halihazırda Fendi Modaevi Trevi çeşmesinin onarımını ve lüks
marka Bulgari, İspanyol Merdivenlerinin bakımını, bir ayakkabı
markası da Kolezyum’un renovasyon projesini üstlenmiş
durumda. Bu projeler devam ederken belediye, bedeli 500 milyon
Avroluk yeni bir “yapılacaklar listesi” çıkardı. Projeler arasında,
Forum alanının alt kısmında yapılacak kazılar ve gladyatör okulunun
restorasyonu bulunuyor.  (The Guardian)

Helsinki Belediyesi Bisiklet Paylaşım
Sistemini Toplu Taşımaya Tamamen
Entegre Etti

Helsinki Belediyesi, Mayıs ayının başında ketin toplu taşıma
sistemine tümüyle entegre olmuş yeni bir bisiklet paylaşımı
sistemini devreye soktu. Söz konusu sistem, kentin tüm
tramvay, metro, tren, otobüs ve feribot ağıyla bağlantılandırılmış
durumda. Belediyeden yapılan açıklamada, tüm toplu taşıma
türlerinin bölgesel bir toplu taşıma mobil uygulamasına
bağlandığı ve Helsinki Seyahat Kartı kapsamında erişiminin
mümkün olduğu duyuruldu. Mobil uygulamayı kullanan
kullanıcılara herhangi bir A noktasından herhangi bir B
noktasına erişimin en iyi biçimde nasıl gerçekleştirileceği tarif
ediliyor ve bu kapsamda aynı zamanda bisiklet istasyonlarının
konumu ve kaç bisikletin kullanılabilir olduğu bilgisi de veriliyor.
Akıllı kartla kentin ulaştırma hizmetlerinin tümünün ödemesini
gerçekleştirmek mümkün ve aynı zamanda bu kart, bisiklet
kullanıcıları için kimlik olarak kullanılarak bisiklet kilitlerini de
açabiliyor. (Next City)

Endonezya Kentleri Hizmetlerin
İyileştirilmesi için Mobil
Uygulamalar Kullanıyor

Endonezya’nın Jakarta kentinde akıllı telefon uygulamaları
kullanılarak sel tahmini yapılabiliyor veya trafik durumu
izlenebiliyor. Bandung kent yönetimiyse, yurttaşların mülkiyet
ve bina vergisi borçlarını öğrenebilmelerini sağlayacak yeni
bir mobil uygulama geliştirmeyi planlıyor. Belediye yetkilileri
ayrıca dang humması ve diğer hastalıkların çıkış noktalarının
belirlenmesi gibi ek işlevleri de bu uygulamaya eklemeyi
düşünüyor. Jakarta Belediyesinin Akıllı Kent Birimi, Qlue adlı
yerel bir girişimle işbirliği yaparak sensörlerden, hava
tahminlerinden ve yurttaş şikayetlerinden toplanan verileri
sentezleyen bir tasarım oluşturdu. Endonezya’nın Batı Java
Bölgesinin başşehri Bandung’un yerel yönetimi ise “arazi
vergisi uygulaması” çıkarmayı planlıyor. Bu sayede, vergi
dairelerindeki aşırı yığılmanın önüne geçilmiş olacak.
Yurttaşlar, inşaat ve malik verilerini çevrimiçi olarak
güncelleme fırsatı da bulabilecek. (Citiscope)

ABD'de 5 Kente Irkçılıkla
Mücadeleye Yönelik Finansman
Sağlanacak

“Racial Equity Here” adlı ABD menşeli 3 milyon dolarlık bir fon
girişimi, ırklar arası eşitlik ve yurttaşlar arasında fırsat eşitliği
konusunda ilerleme kaydetme kararlılığı gösteren beş ABD kentine
mali destek sağlamaya hazırlanıyor. Bu kentler, Albuquerque, Austin,
Grand Rapids, Louisville ve Philadelphia olarak belirlenmiş
durumda. Her bir kentin yerel yönetiminden beklenen ilk adım, öz
değerlendirme yapmaları. Önümüzdeki iki yıl boyunca, verilecek fon
desteğiyle, bu kentlerden her biri, temel faaliyetlerine dair ırklar arası
eşitlik değerlendirmesi yapacak ve değerlendirmenin odağında da
16-24 yaş arası işsiz veya eğitimini yarıda bırakmış olan gençlere
sunulan fırsatlar yer alıyor olacak. Söz konusu şeffaflık yaklaşım
sayesinde, eşitlik eksenli yeni programların ve yeni bir zihniyetin,
özellikle yıllık bütçeye ve verilen kararlara yansıması bekleniyor. (Next
City)

https://www.theguardian.com/world/2016/may/25/rome-calls-on-companies-and-the-rich-to-adopt-crumbling-ancient-sites
https://nextcity.org/daily/entry/living-cities-racial-inequity
http://citiscope.org/citisignals/2016/how-indonesian-cities-are-using-apps-improve-services
https://nextcity.org/daily/entry/helsinki-launches-integrated-bike-share-system
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Paris : Paris, kentin merkezinde yer alan ve tarihi mirasa sahip birçok
bölgesini hafta sonları yayalaştırıyor, kirlilikle mücadele konulu etkinlikler
boyunca toplu taşıma hizmetini ücretsiz olarak sağlıyor ve araba ve
bisiklet paylaşım programlarını teşvik ediyor. Seine Nehrinin sağ
yakasının büyük kısmı şu anda kalıcı olarak yayalaştırılmış ve Şanzelize
Caddesi boyunca da bir aylık bir motorlu taşıt yasağı yürürlüğe girmiş
durumda.

Delhi: Delhi’deki kirlilik oranının Pekin’le yarışır hale geldiğini gösteren
raporların yayınlanmasından sonra, kent yönetimi tüm büyük motorlu
taşıtların ve 2000 CC üzerinde motor gücü olan arazi araçlarının
kullanımını yasakladı ve on binlerce dizel taksinin de aşamalı olarak
trafikten çekilmesine karar verdi. Kent yönetimi ayrıca, tek ve çift sayılı
plakaya sahip araçların dönüşümlü olarak trafiğe çıkmasını öngören bir
uygulama da gerçekleştirdi ve son olarak da, talep üzerine çalışan “Uber-
style” minibüsleri devreye soktu. Dizel araç yasağı uygulayan diğer kentler
arasında Dublin ve Brüksel de bulunuyor.

Hollanda : Hollanda’da politikacılar, benzin ve dizel araçların satışını 2025
yılından itibaren tümüyle yasaklayıp yalnızca elektronik ve hidrojen
araçlara izin vermeyi tasarlıyor. Bu yeni yasa teklifiyle birlikte, halihazırda
dizel ve benzinli araç kullananlar, kullanıma devam edebilecek.
Hollanda’nın birçok kentinde bisiklet kullanımı teşvik ediliyor.

Freiburg: Almanya’nın Freiburg kentinde bisiklet yollarının uzunluğu 500
kilometre. Tramvay ve ucuz ve verimli bir toplu taşıma sistemi de
kullanılıyor. Vauban adlı semtte, insanların evlerine yakın park etmesi
yasak ve semtin en ucunda bulunan bir yerde konumlanmış park alanı
için araç sahipleri 18.000 Avro üyelik bedeli ödemek zorunda. Arabasız
bir hayatı seçme karşılığında yurttaşlara daha ucuz konut, bedava toplu
taşıma imkanı ve geniş bisiklet alanları gibi seçenekler sunuluyor.

Dünya Kentleri Hava Kirliliğiyle Mücadele için Neler Yapıyor?
The Guardian Cities portalında yer alan haberde, dünya kentlerinin hava kirliliği ve iklim değişikliğiyle
mücadelede aldığı önlemler anlatılıyor. Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve motorlu taşıt kullanımına çeşitli
biçimlerde getirilen caydırıcı yaptırımlar, öne çıkan örnek uygulamalar arasında.

Kopenhag : Kopenhag’da yerel yönetim motorlu taşıtlar yerine
bisiklete öncelik verdiğinden, mevcuttaki bisiklet sayısı insan
nüfusunu aşmış durumda. Belediyenin yaptırdığı araştırmada,
bisiklet üzerinde bir mil (1.6 km) yolculuk yapmanın 0.42 dolarlık
kamusal tasarruf sağladığı, aynı mesafenin motorlu araçla
alınmasının ise 0.42 dolarlık bir kamu maliyeti yarattığı bildiriliyor.
Danimarka başkentinin büyük bölümü on yıllardır araç trafiğine
kapalı ve belediyenin 2025 yılı için hedefi, kenti tamamen karbon
nötr bir hale getirmek.

Oslo : Oslo Belediyesi, 2020 yılına dek iklim emisyonlarını oransal
olarak yarıya düşürmeyi planlıyor ve geniş bir araçsız alan
tasarlıyor. Ayrıca, yaklaşık 65 km uzunluğunda yeni bisiklet yolları,
trafik vergilerinde büyük oranlı artış yapılması, araç kullanıcılarına
trafik yoğunluğu saatleri için ücretlendirme konması ve birçok park
alanının ortadan kaldırılması da planlar dahilinde.

Helsinki: Finlandiya’nın başkenti, toplu taşımanın iyileştirilmesine
yatırım yaparak, park ücretlerini arttırarak, bisiklet kullanımını ve
yürümeyi teşvik ederek ve kent içindeki çevre yollarını konut ve
yürüme alanlarına çevirerek sokaklarındaki araç sayısını büyük
oranda düşürmeyi planlıyor. Hedef, 2050 yılına dek, toplu taşımayı,
motorlu taşıt talebini sıfırlayacak ölçüde iyileştirmek.

Zürih: Zürih’te park alanları sayıca büyük oranda kısıtlanmış
durumda ve tek seferde yalnızca çok az sayıda aracın kent içi alana
girmesine izin veriliyor. Zürih kent yönetimi bununla yetinmiyor ve
araçsız alanların sayısını arttırıyor, meydanlar, tramvay hatları ve
yayalaştırılmış alanlar inşa ediyor. Sonuç olarak trafik sıkışıklığı ve
kirlilik çarpıcı bir azalma göstermiş durumda.

Curitiba: 2 milyon nüfuslu bu güney Brezilya kenti, dünyanın en
büyük ve en düşük maliyetli otobüs sistemlerine ev sahipliği
yapıyor. Kent nüfusunun yüzde 70’i işe giderken toplu taşıma
kullanıyor ve burada da alınan ilk sonuç, temiz bir hava ve trafiksiz
caddeler.

Bangalore: Hindistan’ın Bangalore kent yönetimi, 6000
otobüsündeki yakıt sistemini sıkıştırılmış doğal gaz sistemine
dönüştürüyor ve araç kullanımında caydırıcı önlemler alıyor.
Belediyenin açıklamasına göre, son birkaç yıldır hava kirliliği yüzde
20 oranında azalmış durumda ve araba ile yolculuk eden dört
kişiden biri, toplu taşıma kullanıyor. (Kadıköy Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/dunya-kentleri-hava-kirliligiyle-mucadele-icin-neler-yapiyor/
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Almanya’dan Denizleri Plastikten
Arındırma Projesi

Alman şirketlerden oluşan bir ağ, dünya genelinde denizleri plastik
çöplerden arındırmak için harekete geçti. Proje Koordinatörü Dirk
Lindenau‘nun Almanya’nın Kiel kentinde verdiği bilgilere göre,
denizlerin plastik çöplerden temizlenmesi için geliştirilen sanayi
sistemi 2018 yılından itibaren kullanıma hazır olacak. Hazırlanan
konseptte, plastik kirlenmenin yoğun olduğu bölgelerde bir grup
geminin ağlarla çöpleri denizden çıkarması ve özel bir gemiye
nakletmesi öngörülüyor. Denizden çıkarılan çöplerin ise geri
dönüştürülmesi veya enerji kazanımında kullanılması amaçlanıyor.
Kiel’in Yeşiller Partili Belediye Başkanı Robert Habeck, projeyi
överken esas hedefin, denizlerde kirlenmenin tamamen
durdurulması olduğunu söyledi. Uzmanların tahminlerine göre,
denizlerde yaklaşık 140 milyon ton plastik çöp bulunuyor. Uzmanlar
her yıl 10 milyon yeni plastik çöpün buna eklendiğine dikkat çekiyor.
(Yeşil Gazete)

Filistin Müzesi İçinde Sergilenecek
Eser Olmadan Açıldı

Filistin'de yapımı 20 yıl süren ve milyonlarca dolara mal olan
Filistin Müzesi 18 Mayıs'ta açıldı. Birzeit kentinde inşa edilen ve
ulusal mirası yansıtacak müzede henüz sergilenecek eser
bulunmuyor. Filistin lideri Mahmud Abbas'ın açılışını yaptığı boş
müzedenin direktörü Ömer Kattan "Bu boş bir müze değil. Müze
binası. Şu anda açtığımız yalnızca müze binası" dedi.
Kattan sergilerin Ekim ayında başlayacağını söyledi. "Müzenin
zamanında tamamlanmasını kutluyoruz. Bahçelerini kutluyoruz"
diyen Kattan, "Takvime bağlı kalmak istedik. Psikolojik olarak
verdiğimiz sözleri tutmamız önemli. O yüzden açılış sergisini
beklemek yerine müzeyi şimdi açmaya karar verdik" diye
konuştu. Araştırmacılar Filistinlilerin aile albümlerini bulmak için
aylardır çalışma yapıyor ancak sergi için yeterli malzeme elde
edilememiş durumda. (BBC Türkçe)

Elektriğe İhtiyaç Duymadan
Çalışan Klima Tasarlandı

Bangladeş'te plastik şişelerden, elektriğe ihtiyaç duymadan çalışan
bir soğutucu sistem üretildi. İnsanın beden fonksiyonlarından yola
çıkılarak geliştirilen tasarım, plastik şişenin gövdesinden geçtikten
sonra, daralan ağız kısmındaki basınca uğrayan sıcak havanın
hızla ilerleyerek dışarıya soğuk hava olarak çıkması şeklinde işliyor.
Bangladeş'te bir teknoloji firması tarafından geliştirilen tasarım,
herkesin ulaşabileceği malzemelerden kolaylıkla üretilebiliyor. Yazın
sıcaklığın 45 dereceye kadar yükseldiği ülkede firmanın çalışanları
tarafından gönüllü olarak geliştirilen bu sistem, sıcaklığı en az 5
derece kadar düşürerek toplumun tüm kesimlerinin erişebileceği bir
klima ortaya koyuyor. (Arkitera)

“İklim Değişikliği Sebebiyle, Bir
Milyar Kişi Sel Tehdidi Altında
Yaşayacak”

İngiliz yardım kuruluşu Christian Aid, küresel ısınma nedeniyle 2060 yılı
itibariyle bir milyar kişinin sel felaketi riski altındaki şehirlerde
yaşayacağını duyurdu. Kuruluşun hazırladığı rapora göre en büyük risk
altındakiler ABD, Çin ve Hindistan’daki şehirler. Kalküta ile Mumbai ise
en büyük tehlike altındaki kentler. Raporda hükümetlere küresel
ısınmayı azaltmak için hareket geçme ve felaketlerin zararlarını
azaltmaya yönelik programlar başlatma çağrısı yapılıyor. Raporun
yazarı Dr. Alison Doig BBC’ye yaptığı açıklamada büyük kıyı kentlerinde
yaşayanların özellikle risk altında olduğunu vurguladı. Doig “Kalküta,
Dakar gibi güneyin mega kentleri ve deniz seviyesindeki yükselmeler
ve daha yoğun yağış riski altında bulunan kalkınmakta olan ülkelerde
sel felaketleri büyük bir hasara yol açabilir ve yaşamı tehdit edebilir”
dedi. Tehdit altındaki topluluklara evlerini ve geçim kaynaklarını
korumak için yardımcı olunması çağrısı yapılırken, yıkıcı fırtına ve sel
felaketlerinin etkilerini azaltmak için uluslararası sistemler kurulması
istendi. (Kuzey Ormanları)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/17/36671/
http://www.arkitera.com/haber/26874/multeci-evi-ogrenci-projesi
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160518_filistin_muzesi
https://yesilgazete.org/blog/2016/05/18/almanyadan-denizleri-plastikten-arindirma-projesi/
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Beyaz Saray’dan Katılımcı
Bütçeleme Uygulamasını
Yaygınlaştırma Hamlesi

Beyaz Saray, çeşitli ortaklıklar kurma yoluna giderek katılımcı
bütçeleme yönteminin yerel yatırım önceliklerinin belirlenmesine
yönelik olarak kullanılabileceğine ilişkin bilinci ABD’nin tüm
yerellerinde yaymayı taahhüt etti. Beyaz Sarayın Bilim ve Teknoloji
Politikaları Ofisi, Eisenhover Binası’nda toplanarak, katılımcı
bütçelemeyi masaya yatırdı ve toplantıda, katılımcı bütçelemenin
mevcutta nasıl çalıştığının anlaşılması için gereken araştırma
yöntemleri ve katılımcı bütçelemenin etki alanının teknoloji
kullanılarak nasıl genişletilebileceği tartışıldı. (Next City)

Kentleşme Hindistan’da Ölümcül
Sıcak Hava Dalgasını Daha da
Yükseltiyor

Hindistan’daki hızlı kentleşme, beraberinde daha büyük bir
kentleşme eğilimini getiren ölümcül bir sıcak hava dalgasını
tetikliyor. Bu acımasız döngünün neden olduğu aşırı sıcaklar, bir
yandan mahsulleri mahvediyor, diğer yandan da köylülerin kente
doğru göç etmesine neden oluyor. Hindistan’ın Meteoroloji
Merkezi’nden BP Yadav’ın The Independent’tan Alexandra Sims’e
aktardığına göre, birdenbire tavan yapan sıcaklıkların arkasındaki en
önemli etkenler küresel ısınma ve kentsel genişleme. Gujarat
bölgesindeki Valsad kentinde aşırı sıcaktan asfaltın eridiği ve
yayaların ayakkabılarının asfalta yapıştığı gözlemlenmiş durumda.
(Citiscope)

G7 Liderleri, Fosil Yakıtları
Sübvanse Etmeye 2025 Yılına Dek
Tamamen Son Vermiş Olacak

G7 ülkeleri de fosil yakıt endüstrisine kefen biçenler kervanına katıldı.
Dünyanın pek çok ülkesi temiz enerji teknolojilerini geliştirme ve
yenilenebilir enerjiye geçiş yapma eğilimindeyken, G7 liderleri de
“küresel ekonominin karbonsuz bir hale gelmesini sağlayacak bir
enerji sistemine geçiş için gereken çalışmaları hızlandırma”
konusunda kararlılıklarını ortaya koyan ortak bir deklarasyon
imzaladı. Bu amaca yönelik olarak,  G7 liderleri fosil yakıtlara
sağlanan her türlü sübvansiyonu, 2025 yılına dek tamamen
durdurmuş olacak. (Inhabitat)

Londra’da Nüfus Patlaması
Bekleniyor

İngiliz hükümetinin yeni yayınladığı, İngiltere’nin büyümesine dair
projeksiyonlara göre, 2024 yılına dek Londra’nın nüfusu 10 milyona
dayanacak. Öte yandan, diğer birçok Kuzey İngiltere kentinin
nüfusunda düşüş yaşanması bekleniyor. İngiltere Ulusal İstatistik
Bürosu’nun önümüzdeki sekiz yıl için yaptığı nüfus artış tahminlerine
göre, 2024 yılında Londra’da yaşayan yurttaşların sayısı 9.71 milyon
olacak. Bütün bunlar, yalnızca on yıllık bir süre içinde 1.17 milyonluk bir
artışın gerçekleşmiş olacağını gösteriyor. Bu durumun, Brüksel’de
yaşayanların kenti boşaltıp Londra’da ev aramasının yaratacağı etkiye
benzer bir etki yaratması bekleniyor çünkü öngörülen artış rakamı,
Brüksel’in 1.14 milyonluk toplam nüfusundan daha fazla. (CityLab)

http://inhabitat.com/g7-leaders-agree-to-stop-subsidizing-fossil-fuels-by-2025/
http://www.citylab.com/housing/2016/05/london-population-projections-across-united-kingdom/484451/
http://citiscope.org/citisignals/2016/urbanization-fueling-indias-deadly-heat-wave
https://nextcity.org/daily/entry/participatory-budgeting-cities-white-house-obama
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2009 yılından beri gelişerek ve büyüyerek hizmet veren arama motoru
Ecosia‘nın beyin takımı Berlin’de bulunuyor. Şu anda 3 milyona yakın
kişi tarafından kullanılan bu arama motoru diğerlerinden farklı olarak
şunu yapıyor: Her yeni aramada ve sonuçların sergilendiği sayfadaki
reklam alanlarının gösterilmesiyle elde edilen gelirin yüzde yirmisini
kendi masraflarına ayırırken yüzde 80’ini Afrika’daki ağaç dikim
projelerine ayırıyor. Alanında uzman ortakları WeForest ihtiyaç olan
bölgelerde ağaç dikimini gerçekleştirirken ağaç başı maliyet olan 30
kuruşu Ecosia web operasyonlarıyla kazanmaya devam ediyor.
Finansal konularda aşırı şeffaf ve hassas olan ekip bağış makbuzlarını
ve bilanço vb. raporlarını kendi web siteleri üzerinden düzenli olarak
paylaşıyor. “Ben Google’dan başka arama motoru bilmem de,
kullanmam da!” diyenler  için de Ecosia’da güzel bir seçenek
bulunuyor. Ecosia arayüzü içerisinde çalışan Google arama motoru
tercihiyle aradıkça ve tıkladıkça dünyanın bir yerlerinde ağaçlar dikmeye
devam edebiliyorsunuz. Ecosia, bu yöntem sayesinde 2020 yılına
kadar 1 milyar ağaç dikmeyi hedefliyor. (nolm.us)

Her Arama Yaptığınızda Ağaç Diken,
Bir Arama Motoru: “Ecosia”

Okyanuslardaki Plastikler En Büyük
Çevresel Tehditler Arasında: İnsan
Sağlığı da Tehlikede

Macaristan’dan GDO’lu Mısır
Üreticilerine Büyük Darbe

Portekiz Elektriğini 107 Saat
Boyunca Sadece Yenilenebilir
Enerjiden Karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) yayınladığı bir raporda dünyadaki en tehlikeli
çevresel problemlerden biri olarak plastik atıkları gösterdi. Buna göre
küresel plastik üretimi son yıllarda çarpıcı bir artış sergiledi: 2004 ile
2014 arasında yüzde 38. Sadece 2010’da 4.8 ile 12.7 milyon ton arası
plastik, okyanuslarda parçalandı ve balinalar başta olmak üzere deniz
canlılarının midesine gitti. Endonezya ve Kaliforniya’daki balık
pazarlarında yapılan bir araştırma, tüm deniz ürünlerinin dörtte birinden
fazlasının plastik içerdiğini ortaya koydu. Bu durumun sadece deniz
canlıları değil, onlarla beslenen diğer canlılar ve insanlar üzerinde de
zehirlenme, genetik bozukluk ve üreme bozukluğu olmak üzere ciddi
sorunlara yol açmasından endişe ediliyor. BM raporunda bu plastik
mikro-partiküllerin solunmasının dahi ciddi akciğer sorunlarına yol
açabileceğine işaret edildi. (Diken.Com.Tr)

Portekiz’in elektriği 107 saat boyunca sadece yenilenebilir enerjiden
karşılandı. Portekiz’in sivil toplum örgütü Zero ve yenilenebilir sanayi
derneği Apren’e göre Portekiz’in elektrik tüketimi 107 saat boyunda
sadece yenilenebilir enerjiden karşılandı. Bu dönemde rüzgar
kapasitesi ile talebin% 45’i karşılandı. Portekiz’in şebeke verilerini
inceleyen bu iki organizasyona göre 7-11 Mayıs arası yurt içi
tüketimin (632.7GWh) % 45’i rüzgar ve %45’i hidroelektrik ile
karşılandı. Diğer kısım ise güneş ve biokütle tarafından şebekeye
aktarıldı. Ayrıca sadece küçük bir kısmı yenilenebilir olmayan
153.7GWh’ ise ihraç edildi. (Yeşil Gazete)

Genetiği değiştirilmiş bitkilerin ekiminin ve tohumunun
hazırlanmasının kesinlikle yasak olduğu Macaristan, geçtiğimiz
günlerde GDO’lu tohum konusunda cesurca bir hamle gerçekleştirdi.
Her yıl Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sıkı
denetimler bu kez binlerce dönümlük mısır tarlasında karışık bir
şekilde ve yer yer Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) içeren
tohumlar kullanıldığını tespit etti. Bakanlık sekreteri Lajos Bohnar,
ayırım yapılmadan binlerce hektarlık mısır tohumunun takılarak toptan
imha edildiğini ve kontrollerin ülke çapında devam ettiğini açıkladı.
Bohnar ayrıca, GDO’lu tohumların hangi yöntemlerle diğer
tohumlukların arasına karıştırıldığını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını da
ekledi. Macaristan diğer Avrupa ülkelerinin aksine GDO’ya açtığı savaş
ile toprakları temiz ülke olarak tanınıyor. (Gaia Dergi)

http://www.nolm.us/siz-her-arama-yaptiginizda-agac-diken-harika-bir-arama-motoru-ecosia/
https://yesilgazete.org/blog/2016/05/23/portekiz-elektrigini-107-saat-boyunca-sadece-yenilenebilir-enerjiden-karsiladi/
https://gaiadergi.com/macaristandan-gdolu-misira-ureticilerine-buyuk-darbe/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/23/okyanuslardaki-plastikler-en-buyuk-cevresel-tehditler-arasinda-insan-sagligi-da-tehlikede/
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Danimarkalı ofis EFFEKT, toplulukların kendi enerjilerini ve
yiyeceklerini üretebilecekleri kendine yeterli bir sistemin
kurgulanması için ReGen Villages'ı tasarladı. Proje, Venedik
Mimarlık Bienali boyunca Danimarka Pavyonu'nda sergilenecek.
Ekolojik köy konseptiyle tasarlanan yaşama birimi, yüksek
teknolojili çiftçilik ve atık yönetimi sistemlerini kapsayan
sürdürülebilir bir tasarım. Sadece karbondioksit emisyonu veya
çevreye verilen zararın azaltılması konusunda değil, dünyada
giderek azalan kaynakların verimli kullanımını ve yenilenmesini,
yeniden yaratılmasını öneren projede sürdürülebilir bir gelecek
için bir model sunuluyor. Projede enerji verimli evler, yüksek
getirili organik besin üretimi, karma yenilenebilir enerji kullanımı
ve depolaması, su ve atıkların yeniden kullanımı, yerel
toplulukların güçlendirilmesi ilkeleri öne çıkıyor. Konutlarda
fotovoltaik güneş panelleri sayesinde sıcak suyun kolaylıkla
temin edilmesi ve enerji üretimi mümkün olacak. Pasif ısınma
ve soğutma sistemlerinin de bulundurulduğu konutlarda doğal
havalandırma sayesinde elektrik harcamasının düşürülmesi
hedefleniyor. (Arkitera)

Kendine Yeterli Yaşam Alanları için
Pilot Proje

Hollanda’da suç oranındaki düşüş ve cezaevlerinin
kapasitesinin çok altında hükümlüyü ağırlaması bir fırsatın da
yolunu açtı, ülkede artık atıl duran hapishanelere mülteciler
yerleştiriliyor. Yeniden kullanım ve geri dönüşüme ilginç bir
yaklaşım getiren Hollanda, sığınma talebinde bulunan
mültecileri barındırmak için boş duran hapishaneleri
kullanıma açtı. Ülkedeki suç oranı ve hapishane nüfusunun
yıllar içinde giderek düşmesiyle birlikte, onlarca cezaevi
tamamen kapatılmıştı. Mülteci Kabul Merkez Müdürlüğü
(COA), göçmen sayısında yaşanan artışla birlikte çözümü
hapishaneleri açmakta buldu. Hollanda’ya sadece geçen yıl
50 bin mülteci geldi. (Yeşil Gazete)

Brooklyn Çatılarında Kamp Alanları

Hollanda’nın Boş Hapishaneleri
Mültecilere Ev Oldu

New Yorklu sanatçı Thomas Stevenson‘ın fikri olarak ortaya çıkan
çatı çadırları, insanların sosyalleşme alanları olarak tasarlanmış 7
çadır ve bir mutfaktan oluşuyor. Brooklyn’de bir çatıda sosyal bir
kamp alanı olarak hayata geçirilen alanda ufak bir kütüphane de
bulunuyor. Elektrik ve internetin olmadığı kamp alanları, teknolojik
ve akıllı cihazlara gönderme yaparak iletişimsizliğin yeni iletişim
aracı olduğunun altını çiziyor. Çadırlar su geçirmeyen
malzemeden yapılmış. Temel ihtiyaçlar göze alınarak minimum
eşyayla oluşturulan çadırlar, kamp sakinlerine 3 kişiye kadar
kalabilmesine imkanı veriyor. Günlük hayatlarında evde
geçirecekleri vakitleri bu teraslarda geçiren kampçılar, her sabah
kamp alanından ayrılarak işlerine gidiyor. Kampa dönerken
akşam yemeğinde kullanılmak üzere bir malzeme getiriyorlar ve
yemek birlikte hazırlanıyor. New York’un açık alanlarının daha
nitelikli şekilde kullanıma açılmasını amaçlayan proje şimdilik tek
bir çatıda hayata geçmiş ve başarıyla sürdürülüyor. (Kot Sıfır)

Toplu Taşımada Spor Yapmak Mümkün

Bu yılın sonunda Londra’da açılması planlanan bir otobüs
hattındaki araçlara, Londra’nın en popüler banliyö yolları boyunca
seyahat eden yolcuların sabahları spor yapabilmesi amacıyla koşu
bantları entegre edildi. Fikrin yaratıcıları olan butik spor salonu
1Rebel’in yatırımcıları James Balfour ve Giles Dean işleriyle fazla
meşgul Londralıların önündeki bir engeli kaldırmayı amaçladılar.
Otobüsler kuzey, güney, doğu ve batı Londra’daki dört önemli
noktadan geçecek ve yolculuk, yolcuların duş alıp kendine iş
gitmeden önce çeki düzen verebileceği bir 1Rebel stüdyosunun
önünde son bulacak. (Rotka)

http://kot0.com/gokyuzune-cikan-merdiven/
http://www.arkitera.com/haber/27030/kendine-yeterli-yasam-alanlari-icin-pilot-proje
http://www.rotka.org/toplu-tasimada-spor-yapmak-mumkun/
https://yesilgazete.org/blog/2016/05/27/hollandanin-bos-hapishaneleri-multecilere-ev-oldu/
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“Post-it Savaşları” Sıkılan Ofis
Çalışanlarının Yarattığı Global Bir
Sokak Sanatına Dönüşüyor

Tek bir “Hi!” (Merhaba!) mesajıyla başlayan Post-it Savaşları New York’un
ofis çalışanlarının dahil olduğu ve organik yayılan bir sokak sanatına
dönüşüyor! New York’un beyaz yakalılarının çalıştığı Canal bölgesinde
(Manhattan), ofiste sıkılmış olması muhtemel bir çalışan post-itlerle
camına “Hi!” yazdı. Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan
mesaj tüm şehre, oradan da dünyaya yayılan bir sokak sanatına dönüştü.
Kentliler Post-it savaşları olarak anılan harekete dahil olarak bina
cephelerini renkli post-it kağıtlarıyla dolduruyor. Twitter’da #canalnotes
hastagiyle yayılan hareket tüm dünyadan ofis çalışanlarının katılımcısı
olduğu ortak bir eylem dili oluşmasını sağladı. (Kot Sıfır)

New York Sokaklarından Yükselen
Dumanların Gizemi ve Bunu
Değerlendiren Bir Sanatçı

New York sokaklarında, adım başı bir rögar kapağından dumanlar yükselir.
Şehrin bu sürekli tütme durumu aslında 1800’lü yıllardan beri devam ediyor.
Şehrin elektrik sağlayıcı firmalarından Con Edison aynı zamanda dünyanın
en geniş buhar dağıtım ağına sahip. Firma, New York’ta 2 bin civarında
binaya ve dolayısıyla 3 milyona yakın insana buhar taşıyor. Bu sayede
binaların ayrı ayrı ısınma sistemleri kurmasına gerek kalmadan merkezi bir
sistemle işler halloluyor. Alman sanatçı Mark Reigelman da; “Smökers”
isimli mobil projesi çerçevesinde küçük, tahtadan bir sayfiye evi hazırlamış ve
New York sokaklarında üzerinde dumanlar tüten o rögar kapaklarının üzerine
yerleştirmiş. Yerden yükselen dumanların tahta evin bacasından gökyüzüne
karışmasıyla ortaya eğlenceli bir iş çıkmış.  (Nolm.us)

Beyrut’ta Sokak Sanatıyla Bisiklete
Teşvik

Otomobillerin bağırdı kalabalık sinir bozan caddeler ve hava kirliliği.
Bunun çözümü var mı? Beyrut’ta bir grup insan bu çözümün varlığına
inanarak The Chain Effect adı altında yaptıkları sokak sanatı
çalışmalarıyla halkı uyandırmaya ve bisiklete teşvik etmeye çalışıyor.
Üç arkadaş Beyrut’ta ulaşım için bisiklet kullanımını teşvik etmek
umuduyla 2014 yılında bu projeyi yarattı. Başlangıçta bir tartışma
yaratmak ve insanları bisikletin sadece bir eğlence ve spor aracı
olmadığı konusunda düşünmeleri için provoke etmek istiyorlardı. Ve
bunu sokak sanatıyla anlatma yolunu seçtiler. (Rotka)

Kâr Amacı Gütmeyen Ekip,
Çocukların Tekerlekli Sandalyelerini
Yeniden Donatıyor

Kansas City, A.B.D.’de yaşayan Lon Davis ve gönüllü ekibi günlük
hayatında özel ekipman kullanmak zorunda olan çocukların
hayatını renklendiriyor. Tekerlekli sandalye ve yürüteçleri bilim kurgu
filmlerinden, animasyonlarından fırlama araçlara çeviren ekip,
çocukların çılgın hayal dünyasını gerçek hayata taşımada önemli
bir rol üstleniyor. Kâr amacı gütmeyen topluluk bağışlarla
malzemelerin teminini sağlıyor ve ardından tasarım süreci başlıyor.
Henüz kağıt üzerindeyken tasarımlar çocuklara sunuluyor ve onay
alınması durumunda çizimler forma bürünüyor. (Nolm.us)

http://kot0.com/post-it-savaslari-sikilan-ofis-calisanlarinin-yarattigi-global-bir-sokak-sanatina-donusuyor/
http://www.rotka.org/beyrutta-sokak-sanatiyla-bisiklete-tesvik/
http://www.nolm.us/kar-amaci-gutmeyen-ekip-cocuklarin-tekerlekli-sandalyelerini-yeniden-donatiyor/
http://www.nolm.us/new-york-sokaklarindan-yukselen-dumanlarin-gizemi-ve-bunu-degerlendiren-bir-sanatci/
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İstinye'deki Son Yeşil Alan Gidiyor

Sarıyer İstinye’de, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait, 18 yıl
önce imzalanan protokolle, kullanım hakkı 49 yıllığına İstanbul
Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verilen arazi üzerinde hastane
inşa edilecek.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun tesislere 1
emsal yapılaşma şartları aşılmaması koşuluyla uygun görüş
verdiği rapor, İBB Meclisi’nde AK Partili meclis üyelerinin oy
çokluğuyla onaylandı. (Hürriyet)

Kabataş'ta Denizi Dolduracak 'Martı
Projesi' Onaylandı

Kabataş’a Martı Kondu: İstanbul’un
Dubaileştirilmesi - Cihan Baysal
Kabataş sahilinde deniz, raylı sistem ve karayolu
taşımacılığını entegre edecek denize dolgu transfer
merkezinin imar planları yakınlarda İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi tarafından onaylandı. “Kabataş Martı Projesi”
isimli projeye göre, Dolmabahçe-Fındıklı arasındaki araç
trafiği 400 metrelik dalış tünelleriyle yer altına alınacak, dolgu
alan üzerine kanat çırpan dev martı şeklinde bir transfer
merkezi binası inşaa edilecek ve 10 bin metrekarelik bir
meydan yapılacak. Dev transfer merkezi, Kabataş İskelesi,
Kabataş-Taksim Füniküler Hattı ve yapımına başlanan
Mahmutbey-Kabataş Metro Hattı’nı birleştiriyor. Adlarının
başında “Koruma” olan kurulların, depremini bekleyen kente
dolgu alanlar kondurulmasının risklerini ve başta deniz
canlıları olmak üzere çevresel etkilerini hesaba katmadan bu
projelere vize vermelerindeki etiksizliği ve görev ihmalini bir
kenara not edelim. Öte yandan, kentin en güzel manzaralı
yürüyüş alanlarından biri olan Dolmabahçe-Fındıklı arasına
kondurulacak dalış tünelleri, yayaların sahile geçişlerini zora
koşacağından, otomobil merkezli kent tasavvuru burada da
ortaya çıkmakta. 10 bin metrekarelik beton meydana gelince,
binlerce metrekarelik meydan inşa etmek, o meydanın
kentsel kamusal alan olacağını garantileseydi, Yenikapı
dolgusu ya da Kongre Merkezi birer hayalet meydan değil cıvıl
cıvıl kamusal alanlar olurlardı. (Evrensel)

İBB Meclisi’nde “Kabataş Martı Projesi”ndeki denizin
doldurulmasına sebep olacak plan değişikliği oy çokluğuyla
onaylandı. AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilirken,
CHP'li meclis üyeleri ret oyu kullandı. Kabataş-Beşiktaş-Şişli-
Giyimkent-Bağcılar Metro Hattı ile etüt aşamasında olan
Şişhane-Kabataş Raylı Sistem hattını deniz yoluna entegre
edecek ‘Martı Projesi’ deniz doldurularak bir alan elde edilecek.
Deniz trafiği ile raylı sistemin buluştuğu Kabataş’ta, projeyle 10
bin metrekarelik bir meydan oluşturulacağı belirtildi. (T24)

'6,5 Milyon Yapıyı Dönüştüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havaalanı
Mahallesi'nde Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm
Konutları Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Türkiye genelinde
6,5 milyon yapıyı 20 yılda dönüştüreceklerini söyledi. Şimdi
yüzde 70'i yeşil alan ve okul, cami gibi ortak kullanım
alanlarından oluşan zaten bir alan şu anda var" bilgisini veren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi afet riski taşıyan alanların
dönüştürülmesi konusunda hedefimiz çok büyük. Türkiye
genelinde 20 yılda 6,5 milyon yapıyı bu şekilde dönüştürmeyi
hedefliyoruz. Çirkin yapılaşmaya hayır. Modern, insanca
yaşayabileceğimiz yapılara, 'Evet' ve bunu gerçekleştireceğiz."
şeklinde konuştu. (Yapı.Com.Tr)

3. Havalimanı için Metro Çalışmaları
Başladı
Sarıyer İstinye’de, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait, 18
yıl önce imzalanan protokolle, kullanım hakkı 49 yıllığına
İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verilen arazi üzerinde
hastane inşa edilecek.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun
tesislere 1 emsal yapılaşma şartları aşılmaması koşuluyla
uygun görüş verdiği rapor, İBB Meclisi’nde AK Partili meclis
üyelerinin oy çokluğuyla onaylandı. (Yapı.Com.Tr)

İstanbul’un en önemli hafıza duraklarından Atatürk Kültür
Merkezi’nin (AKM) ‘restorasyon’ yapma gerekçesiyle çürümeye
bırakılmasının ardından kültür sanat etkinliklerinin önemli
merkezlerinden Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nun da yıkılıp
yeniden inşa edileceği açıklandı. Hürriyet yazarı Cengiz
Semercioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire
Başkanı Şen’in 4 bin 500 kişilik tiyatronun yıkılarak, yerine 7 bin
kişilik yeni bir açıkhava tiyatrosunun inşa edileceğini söylediğini
yazdı. Şen, tiyatronun yıkılma tarihininse bu yaz sonu olduğunu
söyledi. (Diken.Com.Tr)

AKM Çürürken Yeni ‘Restorasyon’
Hamlesi Harbiye’ye: Açık Hava
Tiyatrosu Yıkılacak

"Harbiye Açık Hava Sahnesinin
Yıkılması Söz Konusu Değildir"
Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nun yıkılacağı söylentilerine karşın
İBB bir basın açıklaması yayınladı.İBB websitesinde
yayınlanan açıklamada yıkımın söz konusu olmadığı, mekana
açılır-kapanır tavan yapılacağı belirtildi. (Arkitera)

http://www.evrensel.net/haber/280710/kabatasa-marti-kondu-istanbulun-dubailestirilmesi
http://t24.com.tr/haber/kabatasta-denizi-dolduracak-marti-projesi-onaylandi,340695
http://www.arkitera.com/haber/26977/harbiye-acik-hava-sahnesinin-yikilmasi-soz-konusu-degildir
http://www.yapi.com.tr/haberler/3-havalimani-icin-metro-calismalari-basladi-_144810.html
http://www.diken.com.tr/akm-cururken-yeni-restorasyon-hamlesi-harbiyeye-acik-hava-tiyatrosu-yikilacak/
http://www.hurriyet.com.tr/istinyedeki-son-yesil-alan-gidiyor-40104898
http://www.yapi.com.tr/haberler/6-5-milyon-yapiyi-donusturecegiz_144949.html


Hasankeyf için Tarih Belli Oldu

Ilısu Barajı'nın tamamlanması ile su altında kalacak
Hasankeyf'teki tarihi eserler yeni yerleşim birimine taşınmaya
hazırlanılıyor. Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi Hasankeyf'in
yeni yerleşim yeri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Belediye ve İlçe
Jandarma Komutanlığı dışında bütün kurumların taşındığı yeni
yerleşim yerine Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları
Koruma ve Kurtarma Çalışmaları kapsamında getirilecek tarihi
ve kültürel eserler, buradaki Kültür Parkı'nda sergilenecek.
(Yapı.Com.Tr)

Samatya’daki Hastane Beylikdüzü’ne
Taşınıyor

Yargıya Rağmen İdareden Yeşil Yol’a
Devam Kararı
Karadeniz’de ‘turizmi geliştirme’ gerekçesiyle hayata
geçirilmek istenen ‘Yeşil Yol’ projesine yönelik Danıştay’ın
yürütmeyi durdurma kararına karşın, Rize İl Özel İdaresi İl
Genel Meclisi Mart ayı toplantısında ‘Yeşil Yol’ projesine
devam kararı alındı. 2 Mart 2016 tarihinde Mehmet Kazancı
başkanlığında 30 üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda
‘Yeşil Yol’ projesinin geçtiği güzergahta yer alan Rize’nin 8
ilçesinde ‘yeni yol’ ve ‘bakım ve onarım’ adı altında ‘yol
çalışması’ kararı alındığı ortaya çıktı. Karar, Yeşil Yol
projesinin geçmesi planlanan Rize’nin Çayeli, Çamlıhemşin,
Ardeşen, Derepazarı, Fındıklı, İkizdere, Kalkandere ve Merkez
ilçelerini kapsıyor. (Sendika.Org)

İstanbul’un önemli kamu hastanelerinden Taksim İlkyardım
Hastanesi, Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin taşınmasına
yönelik tepkiler sürerken, Samatya Devlet Hastanesi’nin de
Beylikdüzü’ne taşınacağı ortaya çıktı. Resmi adıyla İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bilinen Samatya Devlet
Hastanesi’nin mevcut binasının ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne
devredileceği iddia ediliyor. Bulunduğu semtin adıyla anılan ve 2
binin üzerinde çalışanı olan beş yüz yatak kapasiteli Samatya
Devlet Hastanesi’ yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Samatya
Devlet Hastanesi’nin, SSK tarafından 1960 yılında hizmete
açıldığında Ortadoğu ve Balkanların en büyük hastanesi
unvanına sahip olduğu biliniyor. Sahil yolunda bulunan hastane,
hem semt sakinlerine hem de Trakya Bölgesi’nden gelen
hastalara hizmet veriyor. (Erk Acarer - BirGün)

Şehir Plancıları: Sur Sokakları Delil
Kalmayacak Şekilde Temizlenmiş

Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi, Suriçinde yaptığı
teknik gözlemi basın açıklamasıyla paylaştı. Diyarbakır’daki
Sur’da 2 Aralık 2015 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve
ardından şiddetlenen operasyonlar sonrası 22 Mayıs’ta 14
sokakta yasak kaldırıldı. Şehir Plancıları Odası Diyarbakır
Şubesi, Sur'la ilgili yaptığı açıklamada gözle görülür hale gelen
ve telafisi mümkün olmayan sosyal ve mekansal yıkımların
gerçekleştiğini belirtti. (Bianet)

3’üncü Köprü Otoyolu İhalesi ‘Doğa
Katliamıyla Ünlü’ Şirketlere Gitti
İstanbul’un kuzeyindeki doğal yapıyı ve ormanları tahrip
etmesiyle gündeme gelen 3’üncü köprünün Kuzey Marmara
otoyolu projesinin ihalesini, yine doğa katliamıyla gündeme
gelen şirketler kazandı. Projenin Asya kısmını doğayı talan
eden baraj ve HES projeleriyle gündeme gelen Limak
İnşaat’la 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda “Milletin
a…. koyacağız” sözüyle ünlenen ve son olarak Artvin
Cerattepe’deki bakır madeni projesiyle gündeme gelen
işadamı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz İnşaat’ın
ortak girişim grubu kazandı. Avrupa kısmını ise Yırca ve
Soma’daki ağaç katliamlarıyla tepki çeken Kolin İnşaat,
Kalyon İnşaat ve Hasen Yapı’nın ortak girişim grubu kazandı.
(Diken.Com.Tr)

16.9 Oyununu Bilirkişi Bozdu
Zeytinburnu Belediyesi’nin tarihi yarımadanın siluetine
hançer gibi saplanan 16.9 gökdelenlerini tıraşlamamak için
fahiş kamulaştırma bedeli gösterdiği bilirkişi raporu ile
belgelendi.(Hazal Ocak - Cumhuriyet)

Beykoz'da Büyük Rant!

İstanbul Paşabahçe Şişe Cam ve Tekel fabrikalarının
ardından film seti olarak kullanılan Beykoz Kundura Fabrikası
da yıkılıyor. 30 milyon dolara satın alınan arazinin değerinin 3
milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. (Özlem Güvemli - Sözcü)
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  Doğal Kaynaklar ve Çevre

Menderes Zehir Saçıyor
Afyonkarahisar’da doğduktan sonra 7 ovayı sulayan, Uşak,
Denizli ve Aydın’dan geçen Ege Bölgesi’nin en uzun nehri
Büyük Menderes için uzmanlar endişeli. Son yıllarda artan
şehirleşme, sanayileşme ve kimyasal ilaçlarla aşırı kirlenen
548 kilometrelik nehrin sularında insan ve çevre sağlığını tehdit
eden ağır metaller olduğunu dile getiren Ziraat Mühendisleri
Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış endişelerini
dile getirdi. Barış, “Büyük Menderes Nehri’nin havzası ve
deltasında tespit edilen kimyevi maddelerin besin zinciri ve
canlılar üzerindeki olumsuz etkisi kaçınılmaz” dedi.  (Milliyet)

SİT Alanı AKP ile SİT Talanına
Dönüştü, Pelin Cengiz
Dağlar, yaylalar, vadiler, akarsular, sulak alanlar, meralar epeydir
AKP iktidarları döneminde rant ve talan çarkının dişlileri tarafından
öğütülüyor. Şimdi sıra geldi SİT alanlarına. Aslında bu konuda
AKP iktidarlarının girişimleri yeni değil. 2011’den bu yana bir çok
kez SİT alanlarının koruma statüsünü değiştirmek üzere
girişimleri oldu. 2014’te Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde,
Türkiye’de çok fazla SİT alanı olduğundan şikayet etmişti. 2015’in
ocak ayında AKP, rant adına SİT alanlarının statüsünü “hassas
alan” olarak değiştirerek yağmaya açmaya niyetlenmişti. Şimdi
SİT alanlarıyla ilgili değişiklikler yine gündemde. Hükümetin, bir
bütün olarak SİT alanlarının derecesini düşürmek ve alanlarını
daraltmak için, sicili pek de parlak olmayan bir şirketle anlaşarak
çalışma başlattığı ortaya çıktı. Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Türkiye’de 16 tane, ülke yüzölçümüne göre oranı sadece yüzde 3.
Halihazırda 2134 adet doğal SİT alanı var. Bunların yanında
Türkiye genelinde arkeolojik, kentsel, tarihsel niteliklere sahip
tescilli SİT alanlarının toplam sayısı 14 bin 840. Kısaca, bu
alanların hiçbirine çivi bile çakmanız mümkün değilken, bu alanlar
yapılaşmaya açılacak, envayi çeşit inşaat, enerji ve altyapı
projesinin sahiplerine peşkeş çekilecek. Bugüne kadar özellikle
pek çok HES projesi ve madenler, gayrimenkul projeleri, sanayi
tesisleri ya da enerji projeleri, SİT alanı statüsüne sahip yerlere
yapılmak istendiği için Türkiye’nin dört bir yanında davalar açıldı,
kimi yerler kurtarıldı ancak kimi mücadeleler devam ediyor.
Özellikle Karadeniz’de çok sayıda ihtilaf var. Koruma kurulları,
korumadan yana değil kullanmadan yana son derece tartışmalı
kararlar veriyor. SİT alanı olan Taksim Gezi Parkı’na Topçu
Kışlası’nın yeniden inşasını uygun bulan mahkeme kararının
Danıştay tarafından onanması bunun bir örneği. Doğal ve
arkeolojik SİT alanları olmalarına rağmen Yassıada ve
Sivriada’nın nasıl yapılaşmaya ve talana açıldığı ortada. İşin özü,
bu değişiklikle fiilen ranta ve gaspa açılmış bulunan, yargı
kararlarının dikkate alınmadığı, başına buyruk uygulamalar
resmiyet kazanmış olacak. Toprağın, suyun, ormanın bu kadar
hızla yok edildiği bir ülkede küresel iklim değişikliğiyle bağlantılı
aşırı iklim olaylarının sebep olacağı felaketlere hazır olmakta
fayda var. (Haberdar.com)

Arkeolojik Sit Alanına İki Termik
Santral
Aliağa’daki özelleştirilen petrokimya tesislerinin yeni sahibi
Azerbaycan Devlet tekeli Socar şirketi arkeolojik sit ve koruma
kararlarını dinlemiyor. Şirketin termik santral ve RES yapmak
istediği alanda 1. derece arkeolojik sit kararı bulunmasına
rağmen şirket çalışmalarına devam ediyor. EGEÇEP ve Ekoloji
Kolektifi bu çalışmaların durdurulması için Aliağa Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. (Evrensel)

Tanrıların Dağı’na RES Tehdidi

Altın madenciliği, termik santral kuşatması, çimento fabrikaları
derken “Tanrıların Dağı İda, Kaz Dağı şimdi de RES talanı ile
karşı karşıya. Ayvacık köylerinin yanı başına, köylülerin meralarına
ve daha yüzey araştırması bile tamamlanmamış antik kentlerin
olduğu bir bölgeye yapılmak istenen 600 RES’e karşı yöre
köylüleri direnmekte kararlı. (Evrensel)

İlkokul Öğrencilerinin Umut Veren
Başarısı: “Sıfır Bütçe ile Sıfır Atık”

Dönüşüm Derneği’nin “Sıfır Bütçe ile Sıfır Atık” mottosunu
benimseyerek başlattığı “Yeşil’e Dönüş” projesi, sekiz haftalık
eğitim programının Anadolu Kavağı Mesadet Taylan
İlkokulu’nun öğrenci ve ebeveynlerine uygulanmasıyla hayata
geçirildi. Eğitimler sonucunda 105 öğrenci ve evebeynleri bu
farkındalığın çevrelerinde de yayılmasını sağladı. Yaklaşık
1000 kişiye geri dönüşümü ve yerinde ayrışmayı öğretti, kalıcı
bilinçlenme ve sosyal bir ağ kuruldu. Anadolu Kavağı Mesadet
Taylan İlkokulu, 8 haftalık programın sonunda 5600 kilogram
ambalaj atığını ayrıştırarak İstanbul’un en çok atık ayrıştıran
okulu oldu. (Gaia Dergi)

İztuzu Plajı için Yargıdan İyi Haber:
İşletmeci Şirketin İptal Davası
Reddedildi
Muğla’nın dünyaca ünlü plajı İztuzu Plajı’na girerek işletme
hakkının kendisinde olduğunu iddia eden Dalyan Çevre
Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne (DALÇEV) adlı şirkete
yargıdan kötü haber geldi. Muğla 1. İdare Mahkemesi, işletme
hakkının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde olduğunu
belirterek DALÇEV’in açtığı davayı reddetti. (Diken.Com.Tr)

"HES'ler Ekonomiye 6 Milyar Lira
Katkı Sağladı"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yılın ilk 4,5 ayında
hidroelektrik santrallerin (HES), ülke ekonomisine yaklaşık 6
milyar liralık katkı sağladığını, bu dönemde HES'lerden 27,7
milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretildiğini bildirdi. 
(Yapı.Com.Tr)

http://www.yapi.com.tr/haberler/hesler-ekonomiye-6-milyar-lira-katki-sagladi_144800.html
http://www.evrensel.net/haber/280413/arkeolojik-sit-alanina-iki-termik-santral
http://www.milliyet.com.tr/menderes-zehir-saciyor-gundem-2247279/
http://www.diken.com.tr/iztuzu-plaji-icin-iyi-haber-isletmeci-sirketin-iptal-davasi-reddedildi/
https://gaiadergi.com/ilkokul-ogrencilerin-umut-verici-basarisi-sifir-butce-sifir-atik/
http://www.evrensel.net/haber/280542/tanrilarin-dagina-res-tehdidi
http://m.haberdar.com/sit-alani-akp-ile-sit-talanina-donustu-makale,1164.html


Çekmeköy’de Ormanlardan
Sonra Sıra Doğa Parkı’nda Mı?
Kuzey Ormanları Savunması (KOS) ile Çekmeköy
Dayanışma Derneği bugün (24 Mayıs 2016) bir
açıklama yayınlayarak İstanbul’un Çekmeköy
ilçesindeki büyük çaplı orman kayıplarına dikkat çekti. 
Açıklamada şöyle denildi: İlçenin en değerli parkı
temiz hava deposu ormanlarını kaybederken parkın
güney girişine, son derece kullanışsız bir yere, (geçen
haftaya kadar)otopark, gerektiğinde bir meydan,
toplanma alanı olarak da kullanılan bu çok amaçlı
mekana durup dururken bir süs havuzu konduruluyor.
Doğa Parkı olduğu yerde kalsa bile insanlar artık
temiz hava değil, bağlantı yolundan geçecek araçların
zehirli gazlarını solumaya, trafik gürültüsü dinlemeye
gelecekler, adına Doğa Parkı denilen yere! Hem de
arabaları için de para ödeyerek." (Yeşil Gazete)

Yassıada’da Katliam Bir Yıldır Devam Ediyor!

Adalar Savunması'nın Yassıada hakkında yaptığı açıklama şöyle:
"Yassıada’da 14 Mayıs 2015 tarihindeki temel atma töreniyle başlayan 20
Mayıs’ta adada patlatılan dinamitlerle devam eden tarih, kültür ve doğal
yaşam katliamı bir yıldır devam ediyor. Marmara’nın ortasında dev bir beton,
otel ve restoran adası hergün biraz daha yükseliyor. AKP ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği eliyle MESA İnşaat tarafından yokoluşa sürüklenen
Yassıada’da yıkım devam ediyor, doğal hayat yokediliyor, arkeolojik kalıntılar
tahrip ediliyor. Yassıada’da hiç bir arkeolojik ve çevresel etüd yapılmadan,
Yassıada’nın siyasal tarihi gerekçe gösterilerek başlatılan inşaat süreci
tarihe, doğaya, kültüre, Adalar’a ve tüm İstanbul’a zarar veriyor. Doğal, tarihi ve
arkeolojik SİT alanı olan Yassıada oteller, marinalar, saunalarla Türkiye’nin ve
Ortadoğu’nun yeni zenginlerine gözkırpan bir talan adası haline getirilirken
inşaatı yürüten TOBB ve MESA Holding doğaya, insanlığa ve tarihe karşı suç
işlemeye devam ediyor. Tarihimizi, kültürümüzü ve doğal hayatı yokediyorlar."
(Kuzey Ormanları Savunması)

Moody's: Konut Fiyatlarındaki Artış
Sürdürülebilir Değil

Türkiye'deki konut fiyatları artışının sürdürülebilir olmadığını
belirten kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, piyasanın
yumuşak bir iniş yapacağı ihtimalini de paylaştı. Dünya'nın
haberine göre, Moody's tarafından yayımlanan raporda piyasa
dinamikleri ve yasal düzenlemeler sayesinde ekonomide
konut piyasası kaynaklı bir yavaşlamanın önüne geçileceğine
dikkat çekildi. (Yapı.Com.Tr)

Konut Fiyatları En Çok Yalova'da
Arttı

Kadıköy Sağlık Eşgüdüm Çalıştayı, Kadıköy Belediyesi
Akademi’nin koordinasyonuyla Kadıköy Belediyesi (KB),
Kadıköy Belediyesi Mahalle Gönüllü Evleri, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla,
16 Mayıs 2016 Perşembe günü, TAK Kadıköy’de düzenlendi.
(Kadıköy Akademi)

Kadıköy Spor Eşgüdüm Çalıştayı
Düzenlendi
Kadıköy  Spor Eşgüdüm Çalıştayı, Kadıköy Belediyesi
Akademi’nin koordinasyonuyla Kadıköy Belediyesi (KB),
Kadıköy Belediyesi Mahalle Gönüllü Evleri, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla,
16 Mayıs 2016 Perşembe günü, TAK Kadıköy ve Kadıköy
Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlendi. (Kadıköy
Akademi)

  Doğal Kaynaklar ve Çevre

   Emlak Piyasası Haberleri

ürkiye'nin en büyük 7 şehrinde geçen yılın nisan ayına göre
satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği il, yüzde 32,64 ile
Yalova oldu.  Türkiye İş Bankasının desteğiyle hazırlanan, 62
il, 221 ilçe ve 1.083 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak
Endekslerine göre, inşaat sektörünün büyüme potansiyeli
devam ediyor. (Yapı.Com.Tr)

   Yerel Yönetimler

Kadıköy Sağlık Eşgüdüm Çalıştayı
Düzenlendi

Binalara “Ekolojik” Düzenleme
Çevre dostu yeşil binanın ne anlama geldiğini, Çevre Dostu
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Genel Sekreteri Engin Işıltan
anlattı.  Kadıköy Belediyesi’nin bu konudaki çalışmalarını
değerlendirerek, Türkiye çapında bu konuya hassas şekilde
yaklaşan belediyeler arasında Kadıköy Belediyesi’nin de
olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini ifade eden Işıltan,
Belediyenin bu konuda yapılan bilgilendirme çalışmalarının
da önemli bir adım olduğunu belirtti. (Gazete Kadıköy)

http://www.yapi.com.tr/haberler/konut-fiyatlari-en-cok-yalovada-artti_144724.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/05/24/cekmekoyde-ormanlardan-sonra-sira-doga-parkinda-mi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/moodys-konut-fiyatlarindaki-artis-surdurulebilir-degil_144799.html
http://www.kadikoyakademi.org/kadikoy-saglik-esgudum-calistayi-duzenlendi/
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=8770
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/23/yassiadada-katliam-bir-yildir-devam-ediyor/
http://www.kadikoyakademi.org/kadikoy-spor-esgudum-calistayi-duzenlendi/


İETT’ten yapılan açıklamaya göre, D2 numaralı Beşiktaş-
Belgrad Ormanı hattıyla doğaseverler Beşiktaş İskele,
Zincirlikuyu Metrobüs, 4. Levent, Maslak, Hacıosman, Atatürk
Arboretumu’ndan geçerek Belgrad Ormanı’na ulaşacak. D1
hattının güzargahı ise Kadıköy, Numune hastanesi, Doğancılar,
Altunizade, Ümraniye, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Çubuklu
Evleri, Polonezköy Muhtarlık olacak. Doğa yürüyüşü hatları bahar
ve yaz aylarında hafta sonları hizmet verecek. (Yeşil Gazete)

Çocuklar için hayata geçirdiği yatırımlar nedeniyle UNICEF'in
çocuk dostu kent ilan ettiği Bornova'da bir proje daha hayata
geçiyor. Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Projesi'ni hayata
geçiriyor. Mimari Proje Yarışması sonuçlanan Bornova Çocuk
Dünyası'nın, çocukların keşfederek öğrenebilecekleri, aileleri
ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, alternatif bir eğitim ve
eğlence mekanı olması planlanıyor. Bornova Çocuk Dünyası,
içinde barındıracağı kalıcı ve geçici sergi, bilgi ve deneyim
alanları, atölye mekanları ile 4-12 yaş grubu çocukların
'bilişsel', ' fiziksel/motor', 'sosyal', 'duygusal' becerilerinin
gelişimini şekillendiren ve destekleyen mekanlardan oluşacak.
Ayrıca tesis içerisinde 2 bin basılı kitap kapasiteli, ayrıca dijital
ve sesli kitapların da yer alacağı okuma salonu olacak.
Öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim aktivitelerinin yanı sıra
yaş günü kutlamalarında kullanılacak mekan ve çok amaçlı
salon da yer alacak.  (Arkitera)

İETT’den Belgrad Ormanı ve
Polonezköy’e Doğa Yürüyüşü Hattı

   Yerel Yönetimler

Elazığ'da Çöpten Enerji Üretilecek

Elazığ'da yapımı tamamlanan Çöpten Elektrik Enerjisi Üretim
Tesisi törenle hizmete açıldı.  Elazığ Belediye Başkanı Mücahit
Yanılmaz, özel bir şirket işbirliğiyle merkeze bağlı Çöteli köyü
yakınlarında kurulan tesisin açılışında yaptığı konuşmada, çevreyi
koruyan ve kollayan bir belediyecilik anlayışıyla tesisi kısa sürede
tamamladıklarını söyledi. Tesisin açılış tarihini özellikle 5 Haziran
Dünya Çevre Günü'ne denk getirdiklerini belirten Yanılmaz, "Bu
tesisin kurulduğu alan ise 2 yıl önce etraftaki köylerde yaşayan
hemşehrilerimizin çöpten yaşayamaz konuma geldiği bir alandı.
Vahşi çöp depolamayla insanlar, bir rüzgar esişinde kokusundan
köylerinde yaşayamaz durumdaydı. Bugün ise yapılan
çalışmalarla günlük gelen 350 ton çöp hemen üzeri kapatılarak
metan gazına dönüştürülüyor." dedi. (Yapı.Com.Tr)

Gecekonduda Yaptığı Resimler
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde Sergilendi

Ailesiyle birlikte yaşadığı gecekondunun duvarlarına yaptığı
resimlerle yeteneği keşfedilen Muhammed Yalçın’ın yeni
kişisel sergisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de
katılımıyla açıldı. (Haberler Ankara)

Bornova Belediyesi Çocuklara Yeni
Bir Dünya Oluşturacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Atık Piller Çöpe Değil Geri
Dönüşüme Kampanyası kapsamında okullardan atık pilleri
toplamaya başladı. Dört yıldır uygulanan çalışma
kapsamında Belediye, en fazla atık pil toplayan okula ödül
verecek. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
(TAP) ile yılda bir yapılan sözleşme ile Büyükşehir Belediyesi,
kentte atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması için 15
Ekim 2015’te merkez ve ilçelerde bulunan 60 anaokul,
ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışma başlattı. (Diyarbakır
Belediyesi Web Sitesi)

Atık Piller Okullardan Toplanmaya
Başlandı

Eskişehir’de Kadınlar, Gece Belediye
Otobüslerinden İstediği Yerde
İnebilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kadın yolcuların gece
22.00-24.00 saatleri arasında durak beklemeksizin belediye
otobüslerinden istedikleri yerde inmeleri için çalışma
başlattı. (CHP Yerel Yönetimler)

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, girişimciliğin
desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin
kurulması amacıyla Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
başlatıyor.  (Diyarbakır Belediyesi Web Sitesi)

https://yesilgazete.org/blog/2016/05/17/iettden-belgrad-ormani-ve-polonezkoye-doga-yuruyusu-hatti/
http://www.arkitera.com/haber/26992/bornova-belediyesi-cocuklara-yeni-bir-dunya-olusturacak
http://yerelyonetimler.chp.org.tr/Haberler/11/eskisehir-belediyesi-tacize-karsi-onlem-aldi-21783.aspx
http://www.haberlerankara.com/gecekonduda-yaptigi-resimler-cankaya-belediyesi-cagdas-sanatlar-merkezinde-sergilend-400146h.htm
http://www.yapi.com.tr/haberler/elazigda-copten-enerji-uretilecek_145053.html
http://www.diyarbakir.bel.tr/haberler/3220-cevre.html
http://www.diyarbakir.bel.tr/haberler/3228-ekonomi.html


Maltepe’de Kadınlara Özel
Kıraathane Açılıyor

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Sanat
Atölyeleri ve S.S. Bergama Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme
Kooperatifi, üretim yapacağı 2 katlı 6 derslikli binasında törenle
açıldı. Açılış konuşmasını yapan Kooperatif Kurucu Başkanı
Sema Kocakülah ise; "Bizler Belediyemizin desteğini alarak
kadınların örgütlü hale gelmelerini sağlamak, aktif hayata
katılımlarına destek olmak, ekonomik özgürlüğe kavuşmalarını
sağlamak ve kurslarda ürettiği ve bundan sonra da üreteceği
ürünler için Pazar yaratmak amacıyla Üretici Kadın Kooperatifini
kurduk" dedi. Daha sonra söz alan Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı İzmir Koordinatörü Ayşe Temiztaş;
"Ülkemizde maalesef 2,5 milyon kadın kayıt dışı çalışıyor.
Yoksulluk, işsizlik, toplumsal yaşamdan dışlanma, şiddet
kadınların yaşadığı en önemli sorunlardan bazıları. Kadınlarımız
tıpkı Bergamalı kadınlarda olduğu gibi bu koşullara hiçbir
zaman boyun eğmek istemiyorlar. Kadınlarımız birleşiyor, bir
araya geliyor, tartışıyor, ortak kararlar alıyor, iş birliktelikleri
sağlayıp kendi kurumsal örgütlenmelerini yaratıyorlar.
Kadınların hele hele yoksul kadınların bir araya gelerek
kurumsal bir yapı oluşturmaları gerçekten çok güzel. Ben bu
oluşuma desteklerini esirgemeyen ve Bergama’da yaşamın
her anında kadınlarımızın yanında olan Bergama Belediye
Başkanı Mehmet Gönenç’e sonsuz teşekkür ediyorum" diye
konuştu. (CHP Yerel Yönetimler)

Fatih Belediyesi Turizm Elçileri
Projesi

   Yerel Yönetimler

Turizm Elçileriü Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in projesi
olan ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek Gönüllü Turizm Elçileri,
gönüllü gençlerin, İstanbul Tarihi Yarımada Fatih’e gelen turistlere
yardımcı olması ile ülke tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan bir
proje ve 14-30 yaş arası Türkiye'de ikamet eden, en az bir yabancı
dili iyi düzeyde bilen tüm gençler bu projede yer alabiliyor.  (Fatih
Belediyesi Web Sitesi)

Beylikdüzü Belediyesi'nden "Kırlangıç
Yuvası" Uygulaması
Gıda sektöründeki işletmelerde uygulanmaya başlayacak
“Kırlangıç Yuvası Özel Hijyen Projesi” için Beylikdüzü Belediyesi
ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası protokol imzaladı. Projeye
katılım gösteren işletmeleri ve vatandaşları motive edecek bir
çalışmayla oluşacak proje kapsamında, hijyen standartlarını
tamamen oluşturan mekanlara “Kırlangıç Yuvası” belgesi
verilecek. (Beylikdüzü Belediyesi Web Sitesi)

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Küçükyalı’daki karayolları
arazisinin önemli bir bölümünün şehir parkına dönüştürülmesi
noktasında vatandaşlara destek vererek, gerekli girişimlerde
bulunduklarını söyledi, (Maltepe Belediyesi Web Sitesi)

Başkan Kılıç Karayolları Arazisine
Sahip Çıktı

Bergama’da Kadınlar İçin El Emeği
Kooperatifi Kuruldu!  

Liceli Çiftçiler Kooperatifleşiyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice İlçesinde Organik
Tarımın Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilerle bir araya
gelerek, Duru Havzası ve Çevre Köyleri Tarımsal Kooperatifi’ni
kurdu. (Diyarbakır Belediyesi Web Sitesi)

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kadınlardan gelen talep
üzerine, “Kadınlar Kıraathanesi” müjdesi verdi. İlk olarak
Zümrütevler Mahallesi’nde açılacak olan kıraathanede
kadınlara, ücretsiz kütüphane hizmetinin yanı sıra günlük
gazete okuma, satranç ve domino gibi oyunlar oynama imkanı
da sunulacak. (Maltepe Belediyesi Web Sitesi)

Şehrin Göbeğinde Kolektif Tarım: Fenerbahçe Topluluk Bahçesi

Saint Joseph Lisesi öğrencileri ve Kadıköy Belediyesi
sayesinde artık bizim de şehrin içinde bir tarım alanımız var:
Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi. Aralarında Kritik Eşik
kitabının da yazarı olan permakültür eğitmeni Taner Aksel'in
kızının da bulunduğu 5 Saint Joseph öğrencisi; Defne Aksel,
Serra Özsoy, Alp Bolluk ve Melis Severcan ve danışman
öğretmenleri Şükran Toy'un başlattığı proje, gıda üreten
yemyeşil bir bahçeye dönüştü.  Fenerbahçe Parkı içerisinde
900 metrekarelik bir alana yayılan bahçenin kapıları; kendi
gıdasını üretmek, toprakla buluşmak isteyen herkese açık.
Ekip, önümüzdeki günlerde atölye ve seminer çalışmalarına
başlayacaklarını belirtiyor. (Yeşilist)

http://www.maltepe.bel.tr/haber/maltepede-kadinlar-ozel-kiraathane-aciliyor/1013/61949
http://www.diyarbakir.bel.tr/haberler/3272-yerel-ekonomi.html
http://www.yesilist.com/cms.php?u=sehrin-gobeginde-kolektif-tarim&id=2538
http://yerelyonetimler.chp.org.tr/Haberler/11/bergamada-kadinlar-icin-el-emegi-kooperatifi-kuruldu-22153.aspx
http://www.fatih.bel.tr/turizmelcileri/
http://www.beylikduzu.bel.tr/tr/content/belgelenmis-hijyen-icin-bir-kirlangic-yuvasi-yeter
http://www.maltepe.bel.tr/haber/baskan-kilic-karayollari-arazisine-sahip-cikti/1013/61962


Dışarıda Oyun Var!
Beşiktaş Belediyesi, 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü’nde
OMO işbirliği ile Beşiktaş’ı oyun alanına çevirdi. Kuruçeşme,
Ortaköy, Bebek, Arnavutköy semtlerindeki çeşitli sokaklarda ve
Abbasağa Parkı’nda gerçekleşen etkinliklerde çöp kutuları
basket potalarına, banklar tahterevallilere, sokaklar seksek
alanlarına dönüştürüldü. Çocukların geleceğe daha iyi
hazırlanması için açık hava oyunlarını deneyimlemenin önemini
vurgulayan Beşiktaş Belediyesi, Dünya Oyun Oynama Günü’nü
kutlamak ve dışarıda özgürce oyun oynamak için hem
çocuklara hem de ebeveynlere farklı sürprizler hazırladı.
(Beşiktaş Belediyesi Web Sitesi)

Topbaş: BM Artık Yerel Yönetimlere
Çok İtibar Ediyor

   Yerel Yönetimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Dünya
Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın başkanlığında düzenlenen UCLG-MEWA
toplantısında konuşan Başkan Kadir Topbaş, dünyada yerel
yönetimlere önem verilmesi için büyük mücadeleler
verdiklerini ve BM’nin artık UCLG’ye ve yerel yönetimlere ciddi
itibar ettiğini söyledi. UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve Başkan
Topbaş’ın Danışmanı Mehmet Duman, Malatya Büyükşehir
Belediye Başkanı UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanı
Ahmet Çakır, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel
ile Seferihisar Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Çevre
Komitesi Eş Başkanı Tunç Soyer de toplantıda birer konuşma
yaptı. (İBB Web Sitesi)

Atık Piller Kumbaraya, Pet Şişeler
Heykele!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TAP işbirliğinde 19.’su
düzenlenen Atık Pil Kampanyası’nın startı verilirken, çevre
dostu etkinliğe pet şişe kampanyası da dahil oldu.
Kampanyaya katılmak isteyen çevre dostları, yıl boyunca
topladıkları kullanılmış pilleri 2 Haziran Perşembe gününe
kadar Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda kurulan stanttaki
kumbaralara atabilecek. Tartımlar sonucunda yetişkinler,
gençler, çocuklar, okullar, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar,
anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeler ve sokak çocukları
ödülü olmak üzere, 9 kategoride dereceye girenlere ödülleri, 
Gündoğdu Meydanı’nda törenle verilecek. Çevre dostları
notebook, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar, akıllı cep
telefonu, LCD televizyon, interaktif dokunmatik akıllı tahta ve
okul çantası seti gibi ödüllerin sahibi olacak. (İzmir Büyükşehir
Belediyesi Web Sitesi)

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, üretim
fazlalığı nedeniyle patatesleri tarlada kalan ve sıkıntılı günler
yaşayan Ödemişli üreticilere sahip çıktı. Gereli Köyü Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi’nden 100 tona yakın patates satın alan
belediye, köylüye ‘can suyu’ verdi. Başkan Akpınar “Beceriksiz
politikalar tarımı bitirme noktasına getirdi. Çiftçimize sahip
çıkacağız ve bu süreci dayanışma içinde, birlikte atlatacağız”
dedi. (Karşıyaka Belediyesi Web Sitesi)

‘Ödemiş’in Sarı Kızına’ Karşıyaka’dan
Can Suyu

   Kent Tasarım ve Planlama

Cumhuriyet Döneminin İlk Kilisesi İnşa
Edilecek

Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı’nın kilise yapmak üzere yer
talebine karşılık verilmesi için 2009’dan bu yana sürdürülen
çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul'daki Süryani cemaatinin kilise
talebini inceleyen yetkili kurumlar, yeni bir kilise için onay verdi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından arazi tahsis edilecek olan yapı
için Anıtlar Kurulu'ndan izin çıktı. Kilisenin inşaatına birkaç ay içinde
başlanması bekleniyor. Böylelikle, Cumhuriyet döneminde ilk kez bir
kilise sıfırdan inşa edilmiş olacak. (Arkitera)

32 Milyon Lira Duvara Gömüldü

2011'den beri İstanbul duvarlarını çiçeklendirmek için yapılan
milyonlarca dolarlık harcama eleştirildi. Duvar ressamlığı
önerildi. stanbul’da son dönem iyice yaygınlaşan duvarlara
çiçek ekme uygulamasının İstanbullulara şimdiye kadarki
maliyeti 32 milyon lira. Rakamı gündeme getiren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP’li Meclis Üyesi Mesut
Kösedağı, milyonlarca liranın harcanmasını eleştirdi.
Kösedağı, maliyeti onlarca kat daha düşük olan mural* ve
grafity’i İstanbul’un duvarlarına uygulanması önerisinde
bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün 2011 yılından beri uyguladığı yöntemin
metrekare maliyetinin ortalama 800 TL civarında, bakım
maliyetinin ise yaklaşık 400 TL civarında olduğu bilgisini veren
Kösedağı şu öneriyi getirdi: “Bunca maliyete rağmen belli bir
süre sonra çiçeklerin tümü sökülerek çöp olmaktadır. Önerim
 bu yöntemden gelin vazgeçelim. Bunun yerine, dünya kenti
İstanbul olarak, Avrupa’da her geçen gün yaygınlaşan,
gençlerin ilgisini çeken, metrekare maliyeti yaklaşık 25 TL
olan ve uzun zaman bakım gerektirmeyen, mural ve grafity’i
İstanbul’un duvarlarında uygulayalım”. (Evrensel)

http://besiktas.bel.tr/Sayfa/13135/disarida-oyun-var
http://www.ibb.istanbul/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=23186#.V2OgQ6IauKS
http://www.evrensel.net/haber/280543/32-milyon-lira-duvara-gomuldu
http://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/19508/tr?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.arkitera.com/haber/26972/cumhuriyet-doneminin-ilk-kilisesi-insa-edilecek
http://karsiyaka.bel.tr//tr/haberler/%E2%80%98odemisin-sari-kizina-karsiyakadan-can-suyu


Kızılay Meydan Vasfını Yitirdi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Kent İzleme Merkezi
(KİM) sunumları kapsamında ‘Kentlerde Güvenlik’ konulu bir
sunum yapan Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Şehir Plancısı Doç. Dr.
Zafer Şahin, kent merkezindeki trafik akışının azaltılarak toplu
taşıma istasyonlarının dağıtılması gerektiğine dikkat çekti.
Şahin, konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Kızılay,
meydan olma vasfını yitirdi. Güvenpark, geceleri belli bir
saatten sonra tamamen kontrolsüz bir alan. Zafer Çarşısı da
yine gece tamamen denetimsiz alanlarından. Yan yana
hiçbir tasarım ve güvenlik önlemi alınmamış toplu taşım
durakları ve kapasitesinin üzerinde kullanılan bekleme
alanları, zarar görecek insan sayısını artırıyor.” (Yapı.Com.Tr)

   Kent Tasarım ve Planlama

15. Venedik Mimarlık Bienali Ön Gösterime Açıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Mimar Sinan'ın
Edirne'de yaptığı su yolunun bulunduğunu bildirdi. Gürkan, Edirne
Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Tarihi Kentler Birliği
Edirne Seminerinde yaptığı sunumda, Edirne'yi tarihi bir miras
olarak geleceğe taşımayı amaçladıklarını anlattı. Sadece Edirne
kent merkezinde 341 anıt eserin bulunduğunu belirten Başkan
Gürkan, "Bu olağanüstü büyük bir rakam. Yine 700 adet sivil
mimarlık örneğimiz, 50 tescilli resmi yapımız var. Bunlar
şehrimizin merkezinde, çekirdeğinde toplanmış durumda. 9 tarihi
köprümüz mevcut. Bu küçücük merkezde bin 100 adet tescilli
eserimiz var. Edirne, dünyada Floransa'dan sonra metrekare
başına düşen tarihi eser bakımından ikinci kenttir" diye konuştu.
(Yapı.Com.Tr)

15. Venedik Mimarlık Bienali Paolo Baratta ve Alejandro Aravena'nın katıldığı basın toplantısı ile ön gösterime açıldı. 63 ulusal katılımın
olduğu bu seneki bienalde Litvanya, Nijerya Filipinler Seyşeller ve Yemen ilk defa katılan ülkeler. Ana sergide 37 farklı ülkeden 33'u 40
yaşın altında toplam 88 katılımcı bulunuyor. (Arkitera)

Mimar Sinan'ın Hiç Bilinmeyen
Eserini Buldular

      Yerel Mücadeleler

Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası
Başlıyor!  

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 31 Mayıs-5 Haziran Ekolojik
Yıkımla Mücadele haftası kapsamında bir çağrı metni yayınladı.
"31 Mayıs-5 Haziran Ekolojik Yıkımla Mücadele haftası; 31 Mayıs
2011’de HES karşıtı mücadelede kaybettiğimiz Metin
Lokumcu’nun ve yine 31 Mayıs 2013’te Gezi Parkı için
direnenlerin bizlere ilham vermesiyle isim bulmuş haftadır. 5
Haziran Dünya Çevre Günü ise bizler için hiçbir zaman kutlanacak
bir gün olmamış, ekolojik yıkıma dikkat çektiğimiz ve mücadeleye
çağrı yaptığımız gün olmuştur. Bizler her yıl bu hafta vasıtası ile
kamuoyunu ekoloji sorunlarıyla ilgili bilgilendirmek, farkındalık
yaratmak ve birlikte mücadele etmenin dinamiklerini yakalamak
için Odalarımızda, parklarda, sokaklardayız. Artvin Cerattepe’de
1700 rakımda madene karşı direnenlerin, Yeşil Yol’a karşı
yaylalarında mücadele veren Rabia anaların, Kuzey ormanlarını
savunanların, rantsal dönüşüme karşı yaşam alanlarına sahip
çıkanların; termik, hidroelektrik, nükleer santrallere karşı ‘esas
olan yaşamdır’ diyenlerin haftası Ekolojik Yıkımla Mücadele
Haftası başlıyor. Doğadan yana, emekle örülmüş başka bir
dünya mümkün! Sizleri bu başka dünyanın harcını karmaya
çağırıyoruz!" (CHP Yerel Yönetimler)

Madencilerden Yerin Altında Açlık
Grevi
Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle açlık grevi yapan
Zonguldak’taki maden işçileri, maden ağzını göçerterek dışarı ile
irtibatını kesti. Bugün 16.00’dan itibaren madencilerden haber
alınamıyor. 85 kişiyle başlayan grev sağlık nedenleriyle 28 işçiyle
devam ediyor. Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde şirketlerine kayyım
atanan 245 madenci yaklaşık 4 aydır maaş alamıyor.
Madencilerden 85’i, 9 gün önce kendilerini madene kapatmıştı.
(Serkan Ocak - Hürriyet)

Maltepe Forumu, Küçükyalı
Karayolları Arazisi için Harekete
Geçti
Maltepe Forumu ve bileşenleri, Maltepe Çınarlı mahallesinde
bulunan ve 26 Mayıs'ta ihaleye çıkacak Karayolları 1. Bölge
Müdürlüğü arazisi için itiraz dilekçesi vermek için harekete geçti.
Mimarlar Odası ve semt sakinleriyle düzenli olarak bir araya
gelen Maltepe Forumu, alanın kamusal alan olarak
değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. 18 Nisan’da askıya
çıkan imar planı değişikliği, toplam 132 bin 107 metrekarelik
proje alanının 71 bin 802 metrekaresi ticaret ve konut alanı
olarak kullanılmasını öngörüyor. 129 bin 243 metrekare emsal
inşaattan geri kalan proje alanı, ilkokul, ibadet alanı, belediye
hizmet alanı ve park alanı olarak belirtiliyor. Konuyla ilgili
konuşan Maltepe Sokak Kültür üyesi Ali Kemal İpek, “Kapitalizm
havaya, suya, yeşile saldırıyor. Karayolları arazisinin kamusal
alan olarak kalmasını sağlayamazsak, Maltepe’nin nefes
alacağı önemli bir alan yitirilmiş olacak,” dedi. (BirGün)

http://www.birgun.net/haber-detay/maltepe-forumu-kucukyali-karayollari-arazisi-icin-harekete-gecti-112368.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/mimar-sinanin-hic-bilinmeyen-eserini-buldular_144929.html
http://www.arkitera.com/haber/27002/15-venedik-mimarlik-bienali5
http://yerelyonetimler.chp.org.tr/Haberler/11/ekolojik-yikimla-mucadele-haftasi-basliyor-22421.aspx
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/540796/Aclik_grevi_yapan_madencilerle_irtibat_kesildi.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/kizilay-meydan-vasfini-yitirdi_144735.html


Cerattepe için Uluslararası Katılımla
İmza Kampanyası

Artvin’in Kafkasör yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik
faaliyetine karşı, 131 ülkeden 335 sendikanın üyesi olduğu
İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyoneli (BWI), Tarım Orman
Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası
(Tarım Orman İş ) ve Yeşil Artvin Derneği’nin ortaklığıyla,
‘Cerattepe’deki doğa katliamına ve baskılara hayır’ imza
kampanyası başlatıldı. Konuya ilişkin olarak Yeşil Artvin
Derneği’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Şubat ayında
Cerattepe’de bir araya gelen binlerce insanın Cengiz Holding’in
maden işletmesi kurma planlarını protesto ettiği ve eylemin
polisin sert müdahalesi ile engellenmeye çalışıldığı hatırlatıldı.
(Yeşil Gazete)

Kadıköylüler, Kadıköy Kent Dayanışması’nın çağrısı ile bir
araya geldi. Mikrop saçan ve artık can alan Kurbağalıdere’nin
ıslah çalışmalarının 2013 yılından beri tamamlanamamasına
tepki gösteren Kadıköylüler Süreyya Operası’ndan Şule İdil
Dere’nin hayatını kaybetmesine neden olan kazanın
gerçekleştiği yere kadar yürüdü. Burada yapılan basın
açıklamasında 2013 yılından beri ıslah çalışmasının
tamamlanmamasına tepki gösterirken ıslah çalışmasının
altında Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi olduğu ifade edildi.
(Kuzey Ormanları)

Kaş’ta Havaalanına “Hayır”: Doğanın
Ticarileşmesini İstemiyoruz – Neşe
Fettahlıgil

Alternatif turizm çeşitliliği ile dünya çapında bir çok kayda değer
turizm listesine girmeye hak kazanan Kaş ilçesi ne yazık ki
yıllar içerisinde hak ettiği değer oranında korunamadı. Şu
günlerde Kaş için planlanan havaalanı projesi ile alternatif
turizm adına var olan değerlerden en önemlisi olan doğal
güzellikleri ve tarihi dokusu bir daha onarılamayacak şekilde
tahrip edilecek hatta yok edilecek. Batı Antalya Havaalanı
olarak isimlendirilen ve planlanan havaalanı Kaş’ın Çukurbağ-
Pınarbaşı- Çomucak-Ağullu bölgelerini kapsıyor ve İstanbul
Atatürk Havaalanı’nın yaklaşık iki katı bir alan olan 20 milyon
m² üzerine kurulması planlanmakta. Kaş’ın kitle turizmine
açılarak küçük ölçek esnafın rant uğruna yok edilmesine, antik
değerlerin tahrip edilmesine, doğa sporları ile arıcılık ve
hayvancılığın yapılamayacak şekilde  doğanın katledilmesine
karşıyız. 2015 yılında gezilip görülmesi gereken 52 muhteşem
yer listesini hazırlayan New York Times gazetesi Türkiye’den
sadece Antalya’nın Kaş ilçesini listeye eklemiştir. Biz Kaş
Kolektiv olarak doğanın ticaretleştirilmesine hayır diyoruz.
Başka Kaş yok…..! (Yeşil Gazete)

Bodrum'da 34 Bin İmzalı Tepki

      Yerel Mücadeleler

Kadıköylüler Şule İdil Dere için Bir
Araya Geldi: Kurbağalıdere Ölüm
Saçıyor

Bodrum'da yapılmak istenen TOKİ ve Dini Tesis ve Kültür
Merkezi projelerine karşı bu ayın başında başlatılan imza
kampanyasına 33 bin 957 kişinin katıldığı açıklandı.
(Yapı.Com.Tr)

Çanakkale Ayvacık’ta Planlanan
Santrale Halk Tepkisi
Çanakkale Ayvacık’ta yapılması planlanan rüzgar tirbünleri için
köylüyü iknaya çalışan şirkete, köylüler prim vermedi. Köy köy
dolaşarak destek toplamaya çalışan firma yetkililerine her
köyden tepki var. Dün (17 Mayıs 2016 Salı) Koyunevi’ne bağlı
Sokakağzı beldesinde genel bilgilendirme toplantısı yapmak
isteyen firmaya, yüzlerce kişi “Köyümüzde, meramızda santral
istemiyoruz” dedi. (Yeşil Gazete)

Oyuncular, Muammer Karaca
Tiyatrosu için Buluştu
4 yıl önce tespit yapılmaksızın ‘riskli yapı’ ilan edilerek Dostlar
Tiyatrosu’nun elinden alınan Muammer Karaca Tiyatrosu’nun
çürümeye terk edilmesine karşı bir araya gelen tiyatro
oyuncuları, Tiyatro önünde basın açıklaması yaptı. (Fatih
Kıyman - BirGün)

https://yesilgazete.org/blog/2016/05/18/canakkale-ayvacikta-planlanan-santrale-halk-tepkisi/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/05/22/kadikoyluler-sule-idil-dere-icin-bir-araya-geldi-kurbagalidere-olum-saciyor/
http://www.birgun.net/haber-detay/oyuncular-muammer-karaca-tiyatrosu-icin-bulustu-113597.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/05/24/cerattepe-icin-uluslararasi-katilimla-imza-kampanyasi/
http://www.yapi.com.tr/haberler/bodrumda-34-bin-imzali-tepki_144831.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/05/17/kasta-havaalanina-hayir-doganin-ticarilesmesini-istemiyoruz-nese-fettahligil/


   Kent ve Yaşam

Yoğurtçu’da Feci Ölüm Kadıköy Delilerinin Mekânı Derviş
Baba

Kurbağalıdere’nin balçığını taşıyan hafriyat kamyonu
Yoğurtçu Parkı yaya yolunda yürüyen 23 yaşındaki üniversite
öğrencisi Şule İdil Dere’yi ezerek öldürdü. Kamyon şoförü
serbest bırakılırken, Kadıköylüler, Dere’nin ölümünden
sorumlu tuttukları İBB’yi protesto etti. Şule İdil Dere’nin
annesi Nesrin Arslan, kızının öldüğüne hala inanamadığını,
 “gazetelerde okuyorsun, televizyonlarda izliyorsun.
Kazalarda insanlar hayatını kaybediyor. Ama kendi
yakınında olunca inanamıyorsun. Ben kızımın ölümünü
kabullenemiyorum. Her yerde kokusunu duyuyorum. Evin
her köşesinde, elbiselerinde onun kokusu ve anısı var”
dedi. “Benim kızım sorumlulukların bilincinde, başarılı bir
çocuktu” diyen Arslan, “ İngilizcesi, Türkçesi’nden daha
iyiydi. Çok yoğun olmadığı zamanlarda çeviri yapardı. Çok iyi
bir ilişkimiz vardı. O günde çok umutlu ve mutlu bir gün
geçirmiştik. Arkadaşlarıyla birlikte Moda’ya çay içmeye
gitmişti. Kestirme olsun diye parkın içinden geçerek eve
dönüyordu. Kazanın parkta olduğunu söylediklerinde
kulaklarıma inanamadım. Bence bu bir kaza değil. Bu
kesinlikle bir cinayet. Eğer buna kaza denilecekse iş kazası
denilmeli” diye konuştu. (Erhan Demirtaş – Gazete Kadıköy)

Derviş Baba Deliler, Abdallar, Meczuplar, Âşıklar Kahvehânesi;
Balat ve Cihangir’den sonra Kadıköy’de de açıldı. Yeldeğirmeni’nin
denize dik inen sokaklarından birinde, renkli vitrini ile ziyaretçilerini
ağırlayan bu mekanın, daha doğrusu ‘Derviş Baba’ fikrinin isim
babası Ali Denizci. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Boğaz’da bir
yalıda doğan, lisedeyken sol-anarşist bir örgütte militan olan, 80’li
yıllarda müteahhitlik yapan ancak daha sonra iş dünyasının,
yaşamın, ülkenin ve dünyanın çelişkilerini kabul etmediği için; evsiz
bir alkolik olarak 3.5 yıl sokaklarda yaşayan Denizci, bu sürenin
sekiz ayını Aşiyan’da satın aldığı boş bir mezarda geçirdi! Sonra
hayata geri dönmeye karar verdi. Zararlı alışkanlıklarını bırakarak
yeniden hayata başladı. Bir gün gittiği bir kahvede, bir meczuba çay
verilmediğini gördü. Bu duruma çok kızdı ve delilerin, meczupların
ücretsiz yararlanabilecekleri bir mekân açmaya karar verdi.
İstanbul’un en yoksul semtlerinden olan Balat’ta ‘Derviş Baba
Deliler, Abdallar, Meczuplar ve Âşıklar Kahvehânesi’ni kurdu.
‘Görüyorsan, duyuyorsan; sorumlusun!’ felsefesiyle, başlangıçta
mahallenin yardıma ihtiyacı olan delileri ve parkta yaşayan evsizleri
ile başladığı yardımları sonra çok daha kapsamlı bir hale geldi.
Balat’tan sonra Cihangir’de de bir kahvehane daha açtı. (Gökçe
Uygun – Gazete Kadıköy)

Engelsiz Filmler Festivali’nde Ödüller
Sahiplerini Buldu
Görme, işitme ve ortopedik engeli olan sinemaseverler ile engeli
bulunmayanların bir arada film izleyebilmelerine olanak veren
Ankara Engelsiz Filmler Festivali, 29 Mayıs Pazar akşamı Opera
Sahnesi’nde yapılan Ödül Töreni ile sona erdi. Beş gün boyunca
filmler, film ekipleriyle söyleşiler ve atölye çalışmaları ile dolu,
zengin bir programı seyircilerin beğenisine sunan Festivalde tüm
filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için
işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösterildi. Her ikisi de erişilebilir
mekanlar olan Goethe-Institut Ankara ve Ulucanlar Cezaevi
Sinema Salonu’nda gösterimlerini yapan Festival, her yaştan
sinemaseverler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi. (Yeşil
Gazete)

İstanbul Kent Almanağı 2015 Çıktı

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin ilkini 2012'den bu
yana hazırladığı kent almanağının 2015 yılı derlemesi
yayınlandı. İstanbul kent gündemine ilişkin geçtiğimiz yılın öne
çıkan konuların derlendiği 2015 İstanbul Kent Almanağı'nda,
her ay İstanbul gündemine damgasını vuran bir konu başlığı
masaya yatırıldı. Ocak ayında Sarıyer, Şubat ayında Yassıada
ve Sivriada, Mart ayında Hanlar Bölgesi, Nisan ayında Hanlar
Bölgesi, Mayıs ayında Beykoz ve 2B Alanları, Haziran ayında
İstanbul'un Vapurları, Temmuz ayında Kurbağalıdere, Ağustos
ayında Sel Baskınları, Eylül ayında Antik Kentler, Kasım ayında
Haliç Tersaneleri, Aralık ayında ise Riskli Alanlar için ayrı birer
dosya açılmış. Her dosya içinde İstanbul'da sıkça konuşulan
gündemlerin kronolojilerine de yer verilmiş. (Arkitera)

Geri Dönüşüm Emekçilerinin
Sorunları Masaya Yatırılıyor
Sokak Atık Toplayıcıları Derneği’nin düzenlediği Geri Dönüşüm
Emekçilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Ankara ve
diğer illerden atık kağıt işçilerinin, sektör bileşenlerinin,
düzenleyici kurumların ve akademisyenlerin katılımıyla 29
Mayıs 2016, Pazar günü gerçekleştirildi. (Sivil Sayfalar)

http://www.arkitera.com/haber/27003/2015-istanbul-kent-almanagi-cikti
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=8705
https://yesilgazete.org/blog/2016/05/31/engelsiz-filmler-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu/
http://www.jiyanaekolojik.org/arsivler/3351
http://www.sivilsayfalar.org/geri-donusum-emekcilerinin-sorunlari-masaya-yatiriliyor/


Yorum

Mülteciliğin Ekolojisi - Fevzi Özlüer

Güvence sistemlerinden tamamen kopartılmış ve biyolojik bir beden olarak görülen on binlerce
mülteci endüstriyel tarım, ağır sanayi, maden ocakları ve kömür havzalarında 21. yüzyıl
işçileştirilmesine layık bir biçimde yeniden işlevleniyor.

Suriye’de savaşın başladığı günlerden hemen sonra Ankara’nın
sokakları Suriyeli çocuklarla dolup taştı. Bentderesi ve Karşıyaka
Mezarlığı’nın sırtlarında Kürt yoksullarından boşalan evler, kentsel
dönüşüme girmeden hemen önce Suriyeli yoksullara kiralandı.
“Suriyeliler” kategorisi bir anda “çalışmayan, sokaklarda dilenen,
hırsızlık yapan” insan kümesinin genel adı oluvermişti. Kentsel
yoksulluğun en dibindekiler, aynı zamanda kentsel eşitsizliğin de
yaratıcısı olarak kodlanmıştı. Yediğimiz ekmek, gezdiğimiz sokak,
soluduğumuz hava ‘bize’ aitti ve genel kanı vergi dahi vermeyen bu
insanlara ayrıcalık tanındığı, yaşamaları karşılığında da siyasal
tercihlerinin satın alındığı yönündeydi. Bu nedenle de fırından iki
pide çalan, semt meydanında ekmek dilenen çocuklar yerden yere
vurularak dövülürken ‘duyar kasanlar’ gerçekleri göremiyordu.
Suriye’de savaştan göçertilenlerin ödediği bedelle bağ kurma
niyeti pek çok kimsede yoktu.

(...)

Şimdi Çalıştırılacaklar, Rahatlayalım mı?
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan anlaşma sonucunda
Avrupa ülkelerine geçen 500.000’den fazla insanın iade süreci
başladı.  Yaklaşık dört yıldır süren bir hazırlığın sonucunda Midilli
Adası’ndan Dikili’ye ilk gemi yanaşırken Ege huzursuzdu. “Ayağa
Dikildik” sloganıyla mitingler düzenleniyor, gelen kafileleri kimse
istemiyordu. Misafirperverlik özgeçmişe kazınmış bir anıydı
şimdilik. Daha birkaç gün önce Maraş’ta Alevi yerleşim yerlerine
sınır olacak biçimde “mülteci kampları” organize edileceği
duyumları basına yansımıştı. Bu haberlere göre, mülteci
kamplarında radikal İslamcı Sünni-Selefi gruplar örgütlenecekti.
Böylece uzun vadede de bu bölgelerden Alevilerin göç ettirilmesi
planlandığı söyleniyordu. Boşaltılan Cizre, Silopi gibi şehirlere de
mülteciler yerleştirileceği ve Kürtler arasında bir tampon
kurulmasının planlandığı basına yansıyordu. Bir diğer dikkat çekici
vurgu da Batı illerine yerleştirilen bu kişilerin “egemenlere” oy
vereceği kabul edilerek siyasal desenin de demografik yolla
değişeceğinin altı çiziliyordu. Hem Aleviler, hem Kürtler hem de kıyı
insanları için bir “tehdit” ve “güvenlik” denklemi üretilmişti.
Mülteciler hakkında özcü bakış açısı hakimdi. Bu kişilerin belli bir
siyasal aidiyetle hareket etmeyebilecekleri, bu insanların
toplumsal dönüşümlerinin nasıl biçimleneceğinin daha önemli
olduğuna yönelik haklı uyarılara omuz silkmek en kolayıydı.

Yedek İş Gücü Ordusu ve Emeğin Değersizleştirilmesi
Önceleri beleşten karınlarını doyurdukları iddiasıyla, sonradan da
potansiyel teröre “meyilli” oldukları için dışlanan mültecileri hem
toplumun geneline yabancılaştıran hem de onlara en çok ihtiyaç
duyan da yine verili iktisadi düzenin temsilcileri oldu.  Mültecilerin
geleceği günlerde istihdam büroları yoluyla emeğin
değersizleştirilmesinin kapısını açan yasal düzenlemeler bir anda
yeniden gündeme geldi.  Türkiye önümüzdeki günlerde ağır ve kirli
sanayi alanlarında ucuz hammadde ve bedavadan biraz pahalı iş
gücüyle yeni bir kalkınma sürecine girecek. Bu kalkınma sürecinin
özünü ise fosil yakıtların ve doğa varlıklarının bir kez daha acımasız
bir biçimde yağmalanması oluşturuyor. 

 Enerji ve madende yenilikçi hiçbir adım atamayan ve
uluslararası sisteme göbekten bağlanan politikalar
mültecileri bu ülke için vazgeçilmez bir özne haline getiriyor.
Kömür Yasası hazırlıkları, fosil yakıtlara teşvik sistemi,
rödovans anlaşmalarının desteklenmesi bu gelişmelerle
birlikte düşünülmelidir.  Güvence sistemlerinden tamamen
kopartılmış ve biyolojik bir beden olarak görülen on binlerce
mülteci bu endüstriyel tarım, ağır sanayi, maden ocakları ve
kömür havzalarında 21. yüzyıl işçileştirilmesine layık bir
biçimde yeniden işlevleniyor.

Kim Kime,  Dum Duma
Maraş bölgesine yerleştirilen iş gücünün muhtemeldir ki bir
kömür havzası olarak kurgulanan Elbistan’ın yedek iş gücü
ordusu olarak depolanıyor.  Afşin-Elbistan havzası tabi ki yan
gelip yatma yeri olmayacaktır. Ülkeye getirilen pek çok erkek
mültecinin bu açık cezaevinden hallice kamplarda sabahtan
akşama kadar “boncuk” dizmesini kimse beklemiyordu. Bu
nedenle de mültecilerin yerleştirilmesi için seçilen yerlere bir
de bu enerji ve maden ilişkisi bağlamında bakmak gerekir. Bu
seçimlerde, “Neden Yozgat, neden Erzurum değil?”
sorusunun yanıtını yer altı faaliyetlerinin yoğunluğuna bakarak
da düşünmek mümkün. Bir de tabi düşünsenize: sosyal
açıdan daha uyumlu kıyı insanları, Kürt ve Alevi nüfusu dışında
sosyal ve kültürel gelenek açısından dışa tamamen kapalı
bölgelere bu insanların yerleştirildiğini! Bu sosyal krizlerin
maliyeti ile olası bir Alevi-Sünni çatışmasının maliyeti
arasında bir tercih de yapılmış olabilirler. Güvenlik rejimi
kesinlikle bu iktisadi akıldan ve sermaye birikiminin olmazsa
olmazı koşullardan bağımsız değildir. Artık değer üretimi ve bu
üretime el koyarak varlığını devam ettiren kapitalist üretim
biçimi içinde, daha ucuza emeğin üretimi sistemin devamı
için bir sorunluluktur. Bu var olma biçimini es geçerek, etnik
gerilimler ve demografik dönüşümler yoluyla siyasal hayatın
altüst edileceğini ileri sürmek mümkün görünmemektedir.

Şimdi bu nedenle mülteci akınına dünden daha fazla
üzülenler varsa, küresel sistem içinde bu mültecilerin
insansızlaştırılmış bölgelerde iş gücü ordusu olarak
çalışacağını müjdeleyelim. Ancak bu dönüşüm yoluyla,
sermayenin mülksüzleştirerek siyasal alanı temellük ettiğinin
de görünmez kılındığını hatırlatalım. Tam da bu nedenle,
kültürel ve etno-ulusal her türlü analiz eninde sonunda bu
sınıfsal dönüşüme göre konum almak, emek ve doğanın
korunması ekseninde mültecilik olgusuna yaklaşmak
zorunda kalacaktır.  Kimin nereye tampon kılındığı değil;
emekçilerin iş gücü ordusu olarak var oluşunun  nasıl olup da
bu güvenlik rejiminin kaldıracı haline dönüştüğü sorusuna
odaklanmak gerekir. Bu da kaçınılmaz olarak fosil yakıt
sonrası bir uygarlık dönüşümün yıkıcılığına odaklanmayı
gerekecektir. (İklim Adaleti)

http://www.iklimadaleti.org/?p=makale&n=multeciligin-ekolojisi


Yorum

Soma'dan Aliağa’ya Kömür Politikaları - Şanver İsmailoğlu

Soma sadece bir maden katliamı değildi. Uygulanan kömür politikalarının ve özelleştirmelerin
doğal bir sonucuydu.

Yüzyılın maden faciası Soma ile ilgili olarak birçok gerçek yazıldı,
söylendi. Uzun yıllar daha yazılmaya devam edecek. Çünkü Soma
sadece bir maden katliamı değildi. Uygulanan kömür
politikalarının ve özelleştirmelerin doğal bir sonucuydu. Bu olayı
yaratan nedenler devam ettikçe de ne yazık ki son olmayacak!

Yüz yıla yakındır üretim yapılan ve bütün jeolojik ve yapısal
özellikleri bilinen Soma linyit havzasında böyle bir olayın olmasının
arkasında yatan nedenlere geçmeden önce, bianet’te de
duyurulan; TMMOB ve TTB’nin “Soma maden faciası ve inceleme
raporu”ndan birkaç çarpıcı noktayı, (teknik bir yazı olmadığı için,
planlama ve işletme yöntemleri konularına girmeden), özetleyerek
tekrar belirtmekte fayda var:

   Maden ocağında karbon monoksit tehlike sınırı olan 50 ppm’in,
olaydan birkaç ay öncesinden başlayarak çok kez aşılması,
sensör verilerinde bulunmasına rağmen dikkate alınmamıştır.
Olay günü ise 500 ppm’i aşmıştır (sensörler bile en fazla 500
ppm’e kadar gösterebiliyor). Değerler 50 ppm olunca, ocağın
kesinlikle tahliye edilmesi gerekir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan olayla ilgili raporda da
ölümlerin ani ve çok yüksek dozda karbon monoksit sonucu
zehirlenme olduğu tespit edilmiştir.
   Yangına müsait kömür damarları içeren ocakta, havalandırma
kriterleri çok önemli olmasına karşın, buradaki yanlış uygulamalar
yangını büyütmüş ve ölümleri arttırmıştır.
   İşletme esnasında max.20C  ̊olması gereken ocak sıcaklığı,
Soma-Eynez kömürlerinin içten yanma özelliğine bağlı olarak,
görülemeyen iç yangın nedeniyle uzun zamandır artmış, olay günü
45C˚dereceye ulaşmıştır.
   Ocakta çalışan işçilerde CO zehirlenmelerinin uzun zamandır
başladığı, buna rağmen her gün onlarca işçiye baş ağrısı ilacı
verilip gönderildiği saptanmıştır.
   En önemli konulardan birisi olan ve madencilikte özel eğitimli
tahlisiye ekiplerince yapılması gereken kurtarma çalışmalarında
ise tam bir karmaşa yaşanmıştır. Yetkisiz birçok kişi ve kurum
öncelikle ocağa girmiş, bu konuda eğitimli uzmanlardan oluşan
TTK tahlisiye ekibi, bu karmaşa nedeniyle ancak 15 saat sonra
çalışmaya başlayabilmiştir.
   Ruhsatı TKİ’nin olan kömür sahasının, 2006 yılında hizmet alım
sözleşmesi ile verildiği Park Teknik AŞ tarafından; “ üretim
çalışmaları sırasında oluşan yangınlardan dolayı üretim
yapılamaması ve sahada daha önce çalışılan bölgelerde
taraflarca tahmin edilmesi bile mümkün olmayan büyük
miktarlardaki su birikimlerinin üretim çalışmalarına büyük engel
teşkil ettiği, ileride telafisi mümkün olmayacak problemlerle
karşılaşılacağı anlaşılan bu durumda..” gerekçeleriyle sözleşme
devri talep edilmiş ve 2009 yılında Soma Kömür AŞ’ye
devredilmiştir. Park Teknik AŞ tarafından, yılda max. 1.5 milyon ton
üretim yapılabileceği rapor edilen sahada üretim; zorlama
yapılarak, aynı altyapı ile, sadece işçi sayısını arttırarak 2012
yılında 3.8 milyon ton düzeyine çıkartılmıştır. Üstelik çoğu maden
deneyimine sahip olmayan emekçilerle.

Bu arada Ülkemizin kömür politikalarına da ayrı bir başlık açmak
gerekiyor.

Dünya, Paris İklim Sözleşmesi ile küresel sıcaklık artışını 2c’̊nin
altında tutabilmek için fosil yakıtlardan vazgeçerken, Türkiye de
bu sözleşmeyi geçen yıl imzalamışken ve 2020 den itibaren bu
konudaki denetimlerin başlaması karar altına alınmışken,
Türkiye’de kömür aramaları hızlandırılıyor. Yetmişin üzerinde yeni
termik santral yapım ya da planlanma aşamasında. Bunların
çoğu kömüre dayalı. Enerji Bakanlığı verilerine göre; birincil enerji
üretiminde, yerli kömürün yüzde 31.5 olan payı, yüzde 52
oranında arttırılarak, 14 bin 82 MW ye yükseltilecek. 9 bin 245 MW
kurulu güçteki yerli kömüre dayalı termik santraller ile 6 bin 409
MW güçteki ithal kömüre dayalı santrallere, üretim lisansı ve ön
lisans almış 13 adet kömüre dayalı yeni termik santral
eklenecek.

Yapılacak yeni santrallere haklılık kazandırabilmek için;
ülkemizde zengin linyit yataklarının olduğu; kalorifik değerleri
bağlamında sadece termik santrallerde kullanıma uygun olduğu;
bu yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması gerekliliği
sürekli gündemde tutuluyor. Uzun yıllardır 8.5 milyar ton
düzeyinde seyreden Türkiye linyit rezervlerinin, daha önce de
bilinen ama ekonomikliği tartışmalı sahalarda kömür
aramalarının hızlandırılmasıyla, 2009 yılında 9.6 milyar tona,
şimdilerde ise 14.2 milyar tona( görünür rezerv= ekonomikliği
olan ve boyutları belirlenmiş) çıkartıldığı resmi kaynaklarda
açıklanıyor. Bu rezervlerin muhtemel rezerv bağlamında 16 milyar
olabileceği de kaynaklarda yer alıyor. Özellikle Afşin-Elbistan,
Konya-Karapınar, Afyon-Dinar ve Eskişehir- Alpu’da sürdürülen
aramalar, bu rezerv artışlarını sağlamış durumda.

Fakat bu rezerv artışlarında kullanılan kriterler, uluslararası
kriterlerle tam uyum sağlamamaktadır. Kömür ve diğer maden
rezervlerinin, uluslararası borsalarda geçerli olabilmesi, uzun
zamandır bazı kriterlere bağlanmış durumda. Geçmişte bazı
ülkelerde yaşanan skandallar, bu konularda bazı standart ve sıkı
kuralları gündeme getirmiştir. Bu konuda uluslararası komite
olan CRIRSCO (Combined Reserves İnternational Reporting
Standarts Committe)nun kabul ettiği raporlama kriterleri ve
asgari standartlar belirleyicidir. Madencilik mevzuatımız ise henüz
uluslar arası standartlara uyumlu değildir. Bu bağlamda; ilan
edilen bu linyit rezervlerinin, uluslararası alanda henüz bir
geçerliliği yoktur. Ama ülkemiz, termik santrallere uygun kömür
potansiyeli açısından, alelacele birilerinin gözüne sokulmaya
çalışılıyor! Pazara sürülüyor! Uygulanan ve hedeflenen politikalar
göz önüne alındığında, bırakın Soma gibi katliamların
engellenebilmesini, tüm yaşam alanlarımızın olumsuz
etkileneceği süreçlere doğru yol aldığımız acı bir gerçek. Ülkemiz
bir termik santral cehennemine dönüştürülmek, geleceğimiz
kömür karasına bulanmak isteniyor! Örneğin Aliağa’da dört
termik santral daha yapılmak isteniyor. 15 Mayıs 2016’da
Aliağa’dan yükselen çığlığın duyulması kadar, sahiplenilmesi de
son derece önemli. Henüz her şey bitmemişken!.. (Bianet)

http://m.bianet.org/bianet/ekonomi/174844-soma-dan-aliaga-ya-komur-politikalari



