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Kısa kısa...

Son yıllarda konut sektöründe sık sık 
dile getirilmeye başlanan ‘fiyat ba-
lonu oluştu mu?’ sorusu artan fi-
yatlarla birlikte yeniden gündeme 
gelmeye başladı. 2014 yılında ilk 
hazırladığı rapor ile bu soruya ya-
nıt veren uluslararası ticari gayri-
menkul danışmanlık şirket Cush-
man & Wakefield, ikinci raporunu 
yayınladı.

Ekoloji örgütleri, geçtiğimiz günler-
de çıkan elektrik yasası hakkında 
ortak bir açıklama yayınladı. Yaşam 
alanlarının enerji yatırımı kılıfıyla 
tahribata uğrayacağının ve nükle-
er enerjinin önünün açılacağının 
ifade edildiği açıklamada, Elektrik 
Piyasası Yasası’nda yapılan değişik-
liğin yaratacağı tehlikeler madde 
madde sıralandı.

Güney Afrika’nın başkenti Cape 
Town’lı sanatçı Johnny Miller zen-
gin-fakir uçurumunun en somut 
halini gökyüzünden fotoğrafla-
maya karar vererek “Unequal Sce-
nes” (Eşit olmayan sahneler) isimli 
bir projeye imza attı ve gökyüzüne 
yükselttiği drone’u sayesinde kimi 
zaman yerden görünmeyeni yuka-
rıdan fotoğraflayarak özgün bir ça-
lışma ortaya koydu.

15 Haziran’da fosil yakıtların kulla-
nımını tamamen terk edeceği-
ni açıklayan Stockholm’den sonra 
Almanya’nın Berlin kenti de daha 
önce Paris, Kopenhag, Oslo, Seatt-
le, Portland ve Melbourne’un dâhil 
olduğu “terk edenler” kervanına 
katılmış olacak. 
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Acil Eylemi Planı çerçevesinde toplanma yeri ola-
rak belirlenen 493 boş alanın birçoğuna AVM’ler 
ve gökdelenler yapıldı. Alman Alfred-Wegener-
Enstitüsü’nün doğal afetler konusunda dünya-
nın en tehlikeli 10 kentinden biri olarak gösterdiği 
İstanbul’da neredeyse acil durumlarda kullanılabi-
lecek boş alan kalmadı.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Kahraman toplanma alanlarının 
plan değişiklikleriyle satıldığını ve arazilerin yüz-
de 90’ının dolduğunu söyledi.

Kahraman, “Satılan bu toplanma alanları, sade-
ce deprem durumunda değil, diğer afetlerde de 
toplanma alanları olarak belirlenmişti. Bu alanlar 
boş alanlardı. İstanbul’un yeşil alanlarıydı. Arazi-
lerin satılmasıyla, İstanbul’un kaçış noktaları da 
tıkanmış oldu” şeklinde konuştu. İstanbul’un be-
tonlaşmasının başka afetlerin önünü de açtığını 
söyleyen Kahraman, “İstanbul’u artık, yağmur ya-
ğınca su basıyor. Bunun sebebi yağan yağmuru 
alacak toprağın kalmaması. Yapılan düzenlemeler 
plana ve akla değil, ranta dayalı” dedi (BirGün).

• Depremde Toplanacak Boş Alan 
Bırakmadılar

Geçtiğimiz ay yaşanan Yalova merkezli dep-
rem İstanbul’daki tehlikeyi bir kez daha gözler 
önüne serdi. Uzmanlar, deprem sonrası toplanı-
lacak alanların sermayeye peşkeş çekildiğine dik-
kat çekerek, yapılaşmanın endişe verici olduğunu 
söyledi.

17 Ağustos 1999’da on binlerce kişinin yaşamını 
yitirdiği Gölcük depremi sonrası İstanbul’da Afet 

Geçtiğimiz nisan ayında, TOKİ ile Marmara Üni-
versitesi arasında imzalanan protokol çerçevesin-
de, Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri 
TOKİ’ye devredilmişti.

TOKİ de bunun karşılığında Maltepe’deki 2 mil-
yon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan 
Evren Kışlası arazisini üniversiteye vermişti.

Marmara Üniversitesi’nin üç kampüsünü alan 
TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı arazilerini Emlak Konut 
GYO’ya sattı. Sayıştay, daha önce TOKİ’yi sahip ol-
duğu arazileri piyasa değerinin altında Emlak Ko-
nut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na sattığı için 
uyarmıştı.

Yaklaşık 1 Milyon Metrekare
Emlak Konut GYO yaptığı açıklamayla toplam 

959 bin 388 metrekare olan Halkalı’daki iki arsayı 
1 milyar 822 milyon liradan, Nişantaşı’ndaki top-
lam 24 bin 468 metrekare olan üç arsayı ise 455 
milyon liradan satın aldığını duyurdu.

Sayıştay Uyarmıştı
Çoğunluk hissesi özel şirketlerin ve bireysel yatı-

rımcıların elinde olan Emlak Konut’a TOKi tarafın-
dan gerçekleştirilen arsa satışları geçmiş yıllarda 

Sayıştay tarafından eleştirilmişti. Hazırlanan dene-
tim raporlarında Emlak Konut GYO’ya satılan ar-
salarının fiyatının piyasa rayici açısından tereddüt 
oluşturduğu belirtilmişti. Kısa sürede önemli fiyat 
artışlarının yaşanmasının Emlak Konut’un kamu 
dışındaki diğer hissedarları açısından avantaj sağ-
layacağına dikkat çeken denetçiler, TOKİ’nin ihale 
sistemini bu nedenle gözden geçirmesi gerektiği-
ni hatırlatmış, ancak TOKİ’nin bu uyaraları dikkate 
almadığı görülmüştü (Sözcü).

• Marmara Üniversitesi Kampüsleri Satıldı

http://www.birgun.net/haber-detay/depremde-toplanacak-bos-alan-birakmadilar-117709.html
http://www.birgun.net/haber-detay/depremde-toplanacak-bos-alan-birakmadilar-117709.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/emlak/marmara-universitesi-kampusleri-satildi-1286020/
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Taksim’de-
ki Gezi Parkı’na ‘tarihi ihya etme adına’ Topçu 
Kışlası’nı yaptırma inadı sürerken, Osmanlı’nın 
son dönem eserlerinden Kasımpaşa’daki Cezayirli 
Gazi Hasan Paşa Kışlası sessiz sedasız yıkıldı.

2012 yılında yıkımı ve yerine AVM yapımı gün-
deme gelen 1782 tarihli Cezayirli Gazi Hasan Paşa 
Kışlası, diğer adıyla Kalyoncular Kışlası’nın yıkıldı-
ğına Taraf yazarı Süleyman Yaşar dikkat çekti.

(Diken)

Ankara’nın banliyö hatlarını yenileyecek Baş-
kentray Projesi’nde çalışmalar 11 Temmuz’da baş-
lıyor. 18 ay içinde tamamlanacak ve 600 milyon TL 
harcanacak olan projenin ardından Başkentray, 
mevcut metro hatlarına entegre edilecek. Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, Başkentray Projesi’nin 600 milyon liraya yakın 
bedelle yapılacağını ve Başkentray ile yüksek hızlı 
tren (YHT) projelerinin Ankara şehir içi entegras-
yonunun sağlanacağını söyledi (Hürriyet).

• Gezi’yi Bırak Kasımpaşa’ya Bak:
Osmanlı Kışlası Sessiz Sedasız Yıkıldı • Başkentray Sil Baştan

• Zehir Saçan Kurbağalıdere’nin Kenarına 
12 Katlı Otel Yapılacak!

Yaydığı kötü koku ve sağlıksız ortam nedeniy-
le Kadıköylüleri isyan ettiren Kurbağalıdere’nin 
hemen yanına yapılmak istenen 12 katlı otel için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onay verdi.

Bakanlığın onayladığı otel inşaatı, Kadıköy Salı 
pazarı olarak bilinen ancak şu anda Kurbağalıde-
re ıslah çalışmalarının merkezi konumundaki ara-
ziyle, Fenerbahçe stadı arasında bulunan 3 bin 
metrekarelik alana yapılacak. Onaylanan imar pla-
nı değişikliklerine, 26 Temmuz’a ikadar tiraz edi-
lebilecek. Kadıköy Belediyesi yaptığı açıklamayla, 
onaylanan imar planına itiraz edeceklerini bildirdi.

(Diken)

Osman Gazi adı verilen İzmit Körfez Geçiş Köp-
rüsü, 42 ay süren inşaatın ardından açıldı. İzmit 
Körfezi’nin Dilovası Dil Burnu ile Altınova’nın Her-
sek Burnu’nu bağlayan köprü, günlük 40.000 aracı 
taşıyabilecek kapasiteye sahip.

İstanbul ve İzmir arasındaki 409 kilometre uzun-
luğundaki otoyol inşaatının bir parçası olan Geb-
ze ve İzmir arasındaki yeni otoyol, Karayolları Ge-
nel Müdürlüğü (KGM) tarafından görevlendirilen 
“Otoyol YATIRIM ve İŞLETME A.Ş” (Nurol-Özaltin-
Maykol-Astaldi-Yüksel-Göcay), tarafından 22 yıllık 
bir süre için Yap-İşlet-Devret sözleşmesi şartlarına 
uygun olarak yönetilecek (Arkitera).

• İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Açıldı

http://www.diken.com.tr/geziye-topcu-kislasini-birak-kasimpasaya-bak-osmanli-kislasi-sessiz-sedasiz-yikildi/
http://www.diken.com.tr/geziye-topcu-kislasini-birak-kasimpasaya-bak-osmanli-kislasi-sessiz-sedasiz-yikildi/
http://www.hurriyet.com.tr/baskentray-sil-bastan-40122465
http://www.diken.com.tr/zehir-sacan-kurbagaliderenin-kenarina-12-katli-otel-yapilacak-bakanlik-onay-verdi/
http://www.diken.com.tr/zehir-sacan-kurbagaliderenin-kenarina-12-katli-otel-yapilacak-bakanlik-onay-verdi/
http://www.arkitera.com/haber/27233/izmit-korfez-gecis-koprusu-acildi
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki altı mahal-
le içerisinde bulunan bazı yerlerin riskli alan ilan 
edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe, Kaptan-
paşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulak-
sız mahalleleri içerisinde bulunan bazı yerlerin 
riskli alan ilan edilmesi, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının ilgili yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kındaki Kanunun 2. maddesi ve ek 1. madde-
lerine göre Bakanlar Kurulunda 13 Haziran 
2016’da kararlaştırılmıştı. Söz konusu karar, bu-
günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi.

• Beyoğlu İlçesinde Riskli Alan Kararı

 Google Earth Sur’un sokağa çıkma yasağından 
sonraki uydu görüntülerini yayınladı. Sur’un eski 
uydu görüntüsü ile sokağa çıkma yasağı sonra-
sındaki uydu görüntüsünde yaşanan yıkım göz-
ler önüne serildi. TMMOB Şehir Plancıları Odası ta-
rafından uydu görüntüleri karşılaştırılarak, yıkılan 
bina ve tescilli yapılarla ilgili açıklama yapıldı.  Kar-
şılaştırma sonucunda kentte bin 312 yapının ye-
rinde olmadığı tespit edildi. Bunlardan 56’sı tes-
cilli sivil mimarlık örneği, 68’i ise Çevresel Değerli 
Yapı (Haberdar.Com).

İstanbul’da deniz toplu ulaşım ve taşımacı-
lık ihtiyacını karşılamak üzere kurulan 165 yıldır 
Boğaz’ın iki yakası arasında milyonlarca yolcu ta-
şıyan İstanbul Şehir Hatları İşletmeleri, Marmaray 
Projesi hayata geçtikten sonra sürekli zarar etme-
ye başlayınca sermaye azalttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sermayesine 
yüzde 90 oranında iştirak ettiği şirketin 4 Nisan’da 
yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, serma-
yenin yeterliliğini sağlamak için, sermayenin üçte 
biri ile yetinme (sermaye azaltılması) tedbirinin 
alınmasına karar verildi. Genel Kurul kararı doğ-
rultusunda, şirketin 196 milyon 900 bin 835 TL 
olan sermayesi, 131 milyon 267 bin 223 TL azaltı-
larak, 65 milyon 633 bin 612 liraya düşürüldü.

177 milyon 210 bin 750 TL tutarındaki İBB pa-
yının, 59 milyon 70 bin 252 TL tutarına indirilmesi 
de İBB Meclisi’nde onaylandı (Hürriyet).

• Sur’un Yeni Ve Eski Uydu
Görüntüleri Karşılaştırıldı

• Deniz Hattını Marmaray Kesti

Belediye “Champs-Elysées Yapacağız” Demişti
Söz konusu 6 mahalleyle ilgili daha önce Be-

yoğlu Belediyesi ile semt halkı ve Okmeydanı 
Çevre Koruma Derneği arasında mahkeme sü-
reci yaşanmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ah-
met Misbah Demircan, bu mahalleleri içeren 
projesi için “Okmeydanı’nı Champs-Elysées ya-
pacağız” demişti. Demircan, bu mahallelerde-
ki 30 ayrı ada üzerinde büyük bir uzlaşmayla 
kentsel dönüşüm projesine start vereceklerini 
açıklamıştı. Ancak mahallelerin sakinleri ile be-
lediye arasında tapu sıkıntısı yaşanınca, nazım 
imar planı dernek tarafından mahkemeye ta-
şınmış ve iptal edilmişti.

(Milliyet - Yapi.Com.Tr).

http://www.yapi.com.tr/haberler/beyoglu-ilcesinde-riskli-alan-karari_145399.html
http://www.haberdar.com/gundem/sur-un-yeni-ve-eski-uydu-goruntuleri-karsilastirildi-h33866.html
http://www.haberdar.com/gundem/sur-un-yeni-ve-eski-uydu-goruntuleri-karsilastirildi-h33866.html
http://www.hurriyet.com.tr/deniz-hattini-marmaray-kesti-40120060 


6

TÜRKİYE’DEN HABERLER Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Türkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin son yıllar-
da ciddi tartışmalara neden olan ‘Konut pazarında 
fiyat balonu varlığı’ gündemdeki yerini koruyor. 
Cushman & Wakefield, ilkini 2014 yılında yayımla-
dığı “Türkiye Konut Sektörü: Konut Balonu” anali-
zini IMF ve OECD verileri ile genişletti. Global ve-
rilerle yeni bir perspektif kazanan raporda kentsel 
dönüşüm süreci ile birlikte yeniden gündeme ge-
len konutta fiyat balonu konusu bir kez daha ma-
saya yatırıldı.

Raporda, küresel piyasalarda konut fiyat balo-
nu göstergesi olarak kabul edilen fiyat/kira ve fi-
yat/gelir oranları araştırılarak, konut fiyatları, ko-
nut satış hacmi gibi veriler inşaat maliyetleri, faiz 
oranı ve enflasyon ile karşılaştırılarak Türkiye’nin 
makroekonomik verileri ışığında değerlendirildi. 
Raporda, Türkiye genelindeki konut fiyatları iller, 
İstanbul ise ilçeler bazında yorumlanarak araştır-
manın içeriği daha da zenginleştirildi.

2010 yılı başlangıç kabul edilerek yapılan ana-
lizde konut satış ve kira fiyatlarının sürekli artış 
göstermesine karşın, 2013 yılından sonra bu ar-
tışın daha net olduğu ifade ediliyor. Konut fiyat-
larının son yıllardaki artışında yasal düzenlemele-
rin etkili olduğu hatırlatılırken, bu düzenlemeler 
2013 yılında yürürlüğe giren KDV değişikliği ve 
özellikle Mayıs 2012’de yürürlüğe giren 6306 sayı-
lı Kentsel Dönüşüm yasası olarak sıralanıyor.

Konutta Geri Dönüş Süresi
16 Yıldan 18 Yıla Yükseldi

Raporda bir konut yatırımının ortalama geri dö-
nüş süresinin 18 yıla, konut yatırım değerinin ise 
8,6 yıllık ortalama gelire eşit olduğu saptanırken, 
iki yıl önceki raporda geri dönüşüm süresinin 16 
yıl, yatırım değerinin ise 7 yıllık ortalama gelire 
eşit olduğu açıklanmıştı.

Raporda, Türkiye’nin verileri IMF verileri ile kı-
yaslandı ve Türkiye en yüksek fiyat artışlarının ya-
şandığı ülkeler arasında yer aldı. Ayrıca fiyat/gelir 
makasının da en hızlı açıldığı ülkelerden biri ola-
rak lanse edildi.

Türkiye Konut Fiyatları Artışında 6. Sırada

2015 yılı sonu itibariyle IMF verilerine göre, Tür-
kiye yıllık olarak en fazla konut fiyat artışı görü-
len 6. ülke oldu. Listenin başındaki ülkeler Katar, 
Yeni Zelanda ve Hong Kong olurken, Rusya, Birle-
şik Arap Emirlikleri ve Ukrayna’da ise konut fiyatla-
rında yüzde 30’ları aşan düşüşler meydana geldi.

Türkiye’de konut fiyatları en fazla yükselen iller 
sırasıyla İstanbul, Adana, Yalova ve Antalya oldu. 
Konut satış fiyatları ile kira artış oranı arasındaki 
en büyük farkların olduğu iller arasında ise Ispar-
ta, Kahramanmaraş ve Sinop bulunuyor.

Fiyat Artışında Kadıköy Lider

2012 yılından günümüze kadar değerlendir-
me yapıldığında İstanbul’un neredeyse tüm ilçe-
lerinde yüzde 100’den fazla artış var. Bu listede 
zirvedeki ilçeler ise Kadıköy, Sarıyer, Zeytinburnu, 
Maltepe ve Fatih şeklinde sıralandı. Artışların ya-
şandığı ilçelerin birçoğunda kentsel dönüşüm fa-
aliyetlerinin önemli bir payı bulunuyor.

(Yapi.Com.Tr)

• Konutta Geri Dönüş 
Süresi Yükseldi

Son yıllarda konut sektöründe sık sık dile 
getirilmeye başlanan ‘fiyat balonu oluş-
tu mu’ sorusu artan fiyatlarla birlikte ye-
niden gündeme gelmeye başladı. 2014 
yılında ilk hazırladığı rapor ile bu soruya 
yanıt veren uluslararası ticari gayrimen-
kul danışmanlık şirket Cushman & Wake-
field, ikinci raporunu yayınladı.

http://www.yapi.com.tr/haberler/konutta-geri-donus-suresi-yukseldi_145440.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/konutta-geri-donus-suresi-yukseldi_145440.html
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Osmaniye sınırları içerisinde bulunan büyük 
memeli hayvan türlerinin ve popülasyon yoğun-
luklarının fotokapan yöntemi ile tespit edilme-
sine yönelik çalışmalarda, Amanoslar’da olduğu 
söylenen ancak bugüne kadar hiç görüntülene-
meyen vaşak, fotokapana düştü. Hayvanların ge-
çiş güzergahları arasında bulunan 14 noktaya yer-
leştirilen sensörlü ve gece görüş özelliğine sahip 
fotokapanlardan biri tarafından Çardak Yaylası 
mevkisinde kaydedilen vaşak, söylentilerin doğru 
olduğunu gösterdi (DHA).

• Amanoslar’da ilk kez ‘Vaşak’ görüntülendi • HES, Köprüçay’ı Balık Mezarı Yaptı

• Avrupa’nın İstemediği Ölüm Gemisi 
Türkiye’ye Girdi

İklim ve enerji uzmanı Önder Algedik’in, Tür-
kiye’deki enerji politikalarını, yatırımlarını ve 
kömürlü termik santrallerini inceleyerek hazır-
ladığı ‘Kömür ve İklim Değişikliği 2016’ raporu 
açıklandı. Türkiye’nin 1990 yılından beri yaptı-
ğı yatırımları ve tüketim verilerinin incelendiği 
raporda, kömür ithalatının 2014 yılı itibari ile, 
1990 yılındaki verilerin 6 katına çıktığı ifade edil-
di. Ömer Algedik, hazırladığı raporla ilgili olarak, 
“2002’den beri AKP döneminde her geçen gün 
kömüre bağımlı hale geliniyor” dedi. Raporun 
tamamı için tıklayın (T24.Com).

• ‘Kömür ve İklim Değişikliği 2016’ Raporu 
Açıklandı

Antalya Manavgat’a bağlı, Yukarı Köprü Çayı 
havzasına inşa edilen Değirmenözü HES inşaatı 
çalışmaları balık ölümlerine sebep oldu.

Çevrecilerin tüm itirazlarına rağmen Köprülü 
Kanyon Milli Parkı yakınlarına yapılan hidroelekt-
rik santrali (HES) için yapılan yol çalışmasında kul-
lanılan patlayıcıların, Köprülü Çay’da balık ölüm-
lerine sebep olduğu iddia edildi.

Toplu balık ölümleri ardından, yetkililer Çay’dan 
su ve balık numuneleri aldı. Numune sonuçlarını 
ise açıklanmayarak, ölümlerin üstü kapatılmaya 
çalışıldı (BirGün).

Avrupa’da tehlikeli madde içerdiği gerekçesi ile 
söküm işlemi yaptırılmayan likit doğalgaz tankeri 
söküm için Aliağa’ya getirildi. Çevre Mühendisle-
ri Odası Fransa’da geri dönüşüm kararı verilen ve 
tehlikeli olduğu için Avrupa’nın kabul etmediği 
geminin önce Malta’ya, ardından Türkiye’ye gön-
derilmesine tepki gösterdi. Çevreciler yeni bir “Ku-
ito Vakası” ile karşı karşıya olunduğu belirtilerek, 
ozon tabakasını incelten maddeler içeren, sıvılaş-
tırılmış doğalgaz tankerinin sökülmesinin insan 
ve çevre sağlığı açısından büyük tehlike yarattığı-
nı açıkladı (Sözcü).

http://www.dha.com.tr/amanoslarda-ilk-kez-vasak-goruntulendi_1259732.html
http://www.birgun.net/haber-detay/hes-koprucay-i-balik-mezari-yapti-116192.html 
http://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/avrupanin-istemedigi-olum-gemisi-turkiyeye-girdi-1283105/ 
http://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/avrupanin-istemedigi-olum-gemisi-turkiyeye-girdi-1283105/ 
http://www.onderalgedik.com/wp-content/uploads/2016/06/Komur-2016.pdf
http://t24.com.tr/haber/enerjide-disa-bagimlilik-artiyor-akp-doneminde-komur-ithalati-6-katina-cikti,345571
http://t24.com.tr/haber/enerjide-disa-bagimlilik-artiyor-akp-doneminde-komur-ithalati-6-katina-cikti,345571
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Doğal Kaynaklar ve Ekoloji

• Çevrecilerden Elektrik Yasasına Tepki: 
Doğa Talan Edilecek

Ekoloji örgütleri, geçtiğimiz günlerde çıkan 
elektrik yasası hakkında ortak bir açıklama yayın-
ladı. Yaşam alanlarının enerji yatırımı kılıfıyla tah-
ribata uğrayacağının ve nükleer enerjinin önünün 
açılacağının ifade edildiği açıklamada, Elektrik Pi-
yasası Yasası’nda yapılan değişikliğin yaratacağı 
tehlikeler, madde madde şöyle sıralandı:

• Nükleer santral ve yenilenebilir enerji kaynak 
alanı olarak belirlenecek kamu ve hazine taşınmaz-
ları ile özel mülkiyet taşınmazlarında, yenilenebi-
lir enerji kaynak alanı olarak kullanımını ve verim-
liliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek.

• Nükleer santral projeleri kapsamında ya-
pılması öngörülen tesis ve faaliyetler hakkında, 
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılma-
sı Hakkında Kanun’un sınırlayıcı hükümleri uygu-
lanmayacak. Yani nükleer santraller için var olan 
‘engeller’ ortadan kaldırılacak, zeytinlikler talana 
açılacak.

• Askeri bölgelerde dahil olmak üzere tüm ülke 

toprağı kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurut-
ma yoluyla kazanılan araziler rafineri, petrokim-
ya tesisleri ile nükleer santraller için sınırsız talana 
açılıyor.

• Özel mülkiyet taşınmazların yenilenebilir 
enerji kaynak alanı olarak belirlenmesi halinde, bu 
alanlar üzerinde acele kamulaştırma yapılabile-
cek. Böylece acele kamulaştırma konusunda dava 
açması yasayla engellenen, yerini vermek isteme-
yen vatandaşın malına ‘zorla’ el konulabilecek.

(BirGün/Uğur Şahin)

• İklim Değişikliği 2016 Yılında 7 Adet Rekor Kırdı

1) Kuzey kutbunda bulunan buzullar öyle bir 
hızda erimekte ki Eylül ayına kadar 2012’de yaşa-
nan küçülmeden daha büyük bir küçülme görece-
ğimiz analiz ediliyor. Bu kış buzulların genişliği en 
düşük seviyelerdeyken, Mayıs ayındaki buzul ge-
nişliği de ortalamanın 500 bin km2 daha az şekil-
de olmak üzere en düşük seviyesine ulaştı.

2) Bu yılın her ayı, şimdiye kadar ölçülen en sı-
cak ay oldu. NASA’nın analizleri Şubat ayının küre-
sel yüzey sıcaklıkları bakımından en gayritabi öl-
çümlere sahip olduğunu belirtiyor.

3) 19 Mayıs’ta Hindistan tarihinin en sıcak gü-
nünü yaşadı. Termometreler, Rajistanın Phalodi 
bölgesinde 51C’ye ulaştı, ülkedeki kuraklık 300 
milyon kişiyi etkiledi, suları çalınmasın diye baraj 
ve su depoları kolluk kuvvetleri tarafından koru-
ma altına alındı.

4) Kuzey kutbuna çok uzak olmayan Alaska da 
tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Her ne kadar 
ortalama sıcaklık 0 derece olsa da, ortalama sıcak-
lıktan 5.5 C daha yüksek bir seviyede olan Alaska  

da tarhinin en sıcak baharını yaşadı.
5) Uzun zamandır karbondioksit seviyeleri za-

ten rekor kırmakta. 2016 yılı da karbondioksit 
seviyesiyle tarihe adını yazdırdı. 400 ppm’e ula-
şan karbondioksit seviyeleri en son 3,6 milyon yıl 
önce bu seviyelerde idi (Güvenli seviye 350 ppm). 
Böyle giderse 2020 yılına kalmadan 450 ppm sevi-
yesini görebileceğimiz belirtiliyor.

6) Ekvator kemerinin altında ise rekor kırmaya 
çok da yabancı olmayan Avustralya en sıcak son-
baharını yaşıyor. Ortalama sıcaklıklar ilk defa nere-
deyse 2 dereceden daha fazla bir fark yarattı.

7) Dünyanın en büyük mercan resifi ve Dünya 
mirası bölgelerinden biri olan Büyük Set Resifi’nin 
sadece %7’sinin su asitliğinden etkilenmediği be-
lirtiliyor. Tüm su canlılarının %25’ini içinde barındı-
ran bu kadar büyük bir ekolojik alanın kaybolması 
ile “dünya mirası” tanımını yeniden sorgulamamız 
gerekebilir (Yeşilist/Görkem Gömeç).

http://www.birgun.net/haber-detay/cevrecilerden-elektrik-yasasina-tepki-doga-talan-edilecek-117109.html
http://www.birgun.net/haber-detay/cevrecilerden-elektrik-yasasina-tepki-doga-talan-edilecek-117109.html
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2579
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Yerel Yönetimler

• Diyarbakır’da Madde Bağımlılığına Karşı 
‘Ayık Ol’ Etkinliği

• Belediyeden Albatros Parkı Açıklaması
Büyükçekmece Belediyesi Albatros Parkı ile il-

gili haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Par-
kın hazırlanan projede imara açılmadığını belirten 
Büyükçekmece Belediyesi şunlara değindi;

“Bazı medya kuruluşlarında yer aldığı gibi Bü-
yükçekmece Albatros Parkı’nın imara açılması ke-
sinlikle söz konusu değildir. 170 bin metrekarelik 
Albatros Parkı imara açılmadığı gibi bundan sonra 
da açılmayacaktır. Büyükçekmece 516 ada 5 nolu 
parselde (eski 3 ve 4 nolu parseller) iddia edildi-
ği gibi park alanı değil, belediyenin kuruluşundan 
beri Büyükçekmece Belediyesi’nin tapulu ve imar-
lı mülküdür.

Söz konusu olan şey bu mülkün yapılaşma ora-
nında yapılan değişikliktir. 516 ada 5 parselin ya-
pılaşma koşulu yüzde 60 turizm , yüzde 40 ticaret-
konut oranı değişikliği yapılmıştır. Yani haberlerde 
yazıldığı gibi yeşil alanının imara açılması söz ko-
nusu değildir” (Yapi.Com.Tr).

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı Hevra Danışmanlık ve 
Destek Merkezi’nin madde bağımlılığına karşı 
başlattığı ‘Ayık ol’ etkinlikleri kapsamında vatan-
daşlara broşürler dağıtılıp, kentin değişik noktala-
rına standlar kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dai-
re Başkanlığı Hevra Danışmanlık ve Destek Mer-
kezi, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve 
Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında kent-
te 25 bin el broşürü ve 2 bin afiş dağıtılırken, 81 
billboard afişi asılıp, standlar kuruldu. Merkezi Ko-
ordinatörü Fırat Düzgün, billboard, raket, afiş ve 
el broşürleri hazırlandığını, dört merkez ilçede 
vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan 
alışveriş merkezleri ve farklı noktalarda stantlar 
açıldığını, böylece halkta farkındalık yaratılmaya 
çalışıldığını dile getirdi (Hürriyet).

• Sokak Toplayıcıları Sorununa İnsan Odaklı Çözüm

Türkiye genelinde bir milyona yakın, Ankara’da 
ise sayıları 150 bini bulan, kimselerin görmek iste-
mediği, dokunmak istemediği ekonomik ve sos-
yolojik vakaların yarattığı sokak toplayıcılarının 
sorununa, Çankaya Belediyesi çözüm üretti. So-
kak toplayıcıları, Çankaya Belediyesi çatısında si-
gortalı işçi olarak çalışmaya başladılar.

İlk pilot bölge çalışması için Bahçelievler’i seç-
tiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper 
Taşdelen, “Bahçelievler eğitim seviyesi yüksek ve 
çevre duyarlılığı vatandaşlarımızın ikamet etti-
ği bir semt. Yaptığımız çalışmanın olumlu-olum-
suz geri dönüşünü sağlıklı bir şekilde alacağımı-
zı düşünüyoruz” dedi. Taşdelen, pilot çalışmanın 

6 ay boyunca devam edeceğini, bölgede olumlu 
sonuçlar alınması halinde çalışmanın genele yay-
gınlaştırılacağını kaydetti (Cankaya.Bel.Tr).

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/diyarbakir-haberleri/diyarbakir-da-madde-bagimliligina-karsi-ayik-o_300715/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/diyarbakir-haberleri/diyarbakir-da-madde-bagimliligina-karsi-ayik-o_300715/
http://www.yapi.com.tr/haberler/belediyeden-albatros-parki-aciklamasi_145283.html
http://www.cankaya.bel.tr/project/4223/Sokak-Toplayicilari-Sorununa-Cozum-Cankayadan/
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Yerel Yönetimler

• Büyükşehir, Kent Merkezine 54 Kilometre 
Bisiklet Yolu Yapıyor

Gaziantep’te artan nüfusla beraber ulaşım nok-
tasında yaşanan sıkıntıları gidermek için kent 
merkezinde bisiklet yolları yapılmaya başlandı. İlk 
etapta 56060 ile 56092 Nolu Cadde (1,6 km) ve Al-
leben Göleti Piknik Alanı yoluna (2,6 km ) toplam-
da 4,6 km bisiklet yolu yapıldı.

Öte yandan Yeşilvadi Parkı’na da yaklaşık 18,7 
kilometre bisiklet yolu yapılıyor. Ayrıca, Akkent-
Karataş arasına da yaklaşık 14,5 kilometre bisiklet 
yolu yapılması planlanıyor. Genel olarak şehir içe-
risine yaklaşık olarak 54 km bisiklet yolu yapılması 
planlanan proje kapsamında, ayrıca bisiklet park-
larının olacağı aktarma merkezleri ve istasyonlar 
kurulacak.  

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının da yapı-
lacağı projede, bisikleti olan vatandaşlar bu istas-
yonları kullanabilecek ve ayrıca bisikleti olmayan 
vatandaşlar da Kart27 ile bisiklet kiralayarak bu 
hizmetten yararlanabilecekler (Gantep.Bel.Tr).

• “İzmir’in Akciğeri” Geleceğe Hazırlanıyor
 İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve 

simgesel mekanlarından Kültürpark’ı yeniden 
tasarlayarak geleceğe taşıyacak çalışmalarında 
önemli bir adım daha attı. Ege Üniversitesi Zira-
at Fakültesi ile “alandaki yeşil dokunun koruna-
rak geliştirilmesi” hedefi doğrultusunda başlatılan 
“Kültürpark Alanındaki Materyallerin Tanımlan-
ması, Korunması, Sürdürülebilirlik Açısından Öne-
rilerin Hazırlanması Ortak Projesi’nin sonuçları ka-
muoyuyla paylaşıldı.

1,5 yıl önce imzalanan protokolle start alan pro-
je çalışmaları kapsamında, alandaki bitki varlığı 
detaylı bir şekilde incelendi; bitkisel materyal ta-
nımlanarak bitki rölövesi çıkarıldı. Çalışmalarda 
Kültürpark içinde 7709 adet ağaç sisteme kay-
dedilirken, karantina zararlısı barındıran ve diğer 
ağaçlar için de tehlike arz eden 42 ağacın kaldırıl-
ması öngörüldü. Büyükşehir Belediyesi, buna kar-
şılık Kültürpark’a 633 adet yeni ağacın daha dikil-
mesini kararlaştırdı (İzmir.Bel.Tr).

• Mültecilerin Gözünden Kendi Hayatları
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi 

Dünya Mülteciler Günü’nde “Mültecilerin Türki-
ye’deki Yaşamı” sergisine ev sahipliği yaptı.

 Dünya Mülteciler Günü Ankara’da Suriyeli 
gençlerin objektifinden yansıyan karelerin yer al-
dığı sergi ile kutlandı. Çankaya Belediyesi Toplum 
Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Birleşmiş Milletler Nü-
fus Fonu (UNFPA) ortaklığıyla gerçekleştirilen et-
kinliğe, BM UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, 
TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan katıldı.

Genç Mültecileri Destekleme Projesi kapsamın-
da açılan sergide, 5 Suriyeli gencin Hatay’da çek-
tikleri fotoğraflar yer aldı. Suriyeli gençlerde savaş 

sonrası oluşan travmaları silmek için gençleri güç-
lendirmek amaçlı gerçekleştirilen projede, 18-30 
yaş arası gençler 400’e yakın fotoğraf çekti, eserle-
rin 80’i sergide yer aldı (Cankaya.Bel.Tr).

https://gantep.bel.tr/haber/buyuksehir-kent-merkezine-54-kilometre-bisiklet-yolu-yapiyor-4717.html
https://gantep.bel.tr/haber/buyuksehir-kent-merkezine-54-kilometre-bisiklet-yolu-yapiyor-4717.html
http://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/19589/tr?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
http://www.cankaya.bel.tr/news/4230/Multecilerin-Gozunden-Kendi-Hayatlari/
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Kent Tasarım ve Planlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşık 4 
milyon kayıtlı aracın bulunduğu İstanbul’da tra-
fik sorununa çözüm bulmak için, İspanya’nın baş-
kenti Madrid ile Barselona kentlerini model alıp, 
araçları yeraltına taşıma kararı aldı.

Toplam 6 tüneli kapsayan “dal-çık” yöntemiy-
le yapılacak yol, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcı-
lar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Ka-
ğıthane ve Sarıyer Kilyos’tan geçecek ve 300 bin 
araç yeraltına alınacak. İBB’de oyçokluğuyla ka-
bul edilen plan değişikliği teklifine konu alanın 
çoğunlukla yapılaşmış, çok az bir kısmının boş 

• İstanbul Trafiğine
İspanyol Modeli

olduğu belirtildi. Yapımı planlanan 6 tünel, TEM 
otoyolu ile D 100 karayolunu bağlayacak. Proje 
güzergâhının bir bölümü afet riskli alan kapsa-
mında, bir kısmı da plansız alan sınırları içerisinde 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde.

AK Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı 
Mahmut Yeter ise toplam 23 kilometre uzunlu-
ğunda öngörülen tünellerin her birinden günde 
yaklaşık 150 bin olmak üzere günde toplam 300 
bin araç geçeceğini belirtti ve tünellerin toplamı-
nın 2.5 milyar liraya mâl olmasının öngörüldüğü-
nü söyledi (Hürriyet).

• “İçerde Çocuk Var” • Mülteciler İçin Tasarladılar
Yaşar Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarı-

mı Bölümü öğrencileri;  mülteciler, depremzede-
ler ve evsiz bireylere yönelik modüler konteyner 
konutlar tasarladı. Öğrenciler, insancıl, yaşanabilir, 
hızlı ve ekonomik konut konseptlerinin geliştiril-
mesi için hazırladıkları projeleri beğeniye sundu. 
Öğretim üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice koordinatör-
lüğündeki İç Mekan Tasarım Stüdyosu dersinde, 
insancıl koşullarda yaşamayı temel alan konsept 
konteyner konutlar geliştirildi. Konteynerlerin iç 
ve dış mekanları da ‘En az alan kullanarak en ve-
rimli ve insancıl nasıl yapılır’ ilkesiyle düzenlendi.

(Yasar.Edu.Tr)

Nord mimarlık-tasarım ofisi, “İçerde Çocuk Var” 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadın ceza-
evlerindeki anaokullarını, anneleriyle birlikte ya-
şamlarını cezaevinde sürdüren çocukların içeride-
ki eğitim imkanlarını iyileştirmek için yeniliyor.

Proje kapsamında kadın veya karma cezaevle-
rinde bulunan mevcut anaokulu yapılarının dö-
nüştürülmesi ve günümüz koşullarında eğitime 
uygun hale getirilmesi ve gerekli koşullarda yeni 
bir eğitim yapısıyla bu katkının sağlanması planla-
nıyor. Projeye destek olmak isteyenler gerekli bil-
gilere bu linkten ulaşabilirler.

(Arkitera)

http://www.hurriyet.com.tr/istanbul-trafigine-ispanyol-modeli-40119677 
http://www.hurriyet.com.tr/istanbul-trafigine-ispanyol-modeli-40119677 
http://www.arkitera.com/haber/27148/iceride-cocuk-var-projesi
http://haber.yasar.edu.tr/genel/multeciler-icin-tasarladilar.html
http://www.icerdecocukvar.com/
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Yerel Mücadeleler

Mamaklılar, daha önce afet bölgesi ilan edilen 
ve yapılan imar planıyla yeşil alan ve park olma-
sı gereken eski çöplüğün imar planındaki deği-
şiklikle rant alanına çevrilmesine karşı Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi önündeydi. Plan değişikliği ile 
yeşil alan olması gereken yere EGO garajının ta-
şınmasına ve alana akaryakıt istasyonu yapılma-
sının planlanmasına tepki gösteren Mamaklılar, 
Gökçek’e “Yeşilime, parkıma, mahalleme dokun-
ma” diye seslendi. Yapılan açıklamanın ardından 
5 bin 700 dilekçe muhtarlar, belediye meclis üye-
leri ve mahalle temsilcileri tarafından Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim edildi (Sendika10.Org).

Kuzey Ormanları Savunması’nın 5 Haziran Dün-
ya Çevre Günü’nde Fatih Ormanı’ndaki “Faili Vey-
sel” mesajlı taş ocağı eylemine Orman ve Şu İşleri 
Bakanlığı hemen ertesi gün bir açıklamayla kar-
şılık vermişti. Açıklamada madencilik faaliyetleri-
nin tamamlanması akabinde rehabilitasyon çalış-
malarına başlandığı söylenmekteydi. Bu açıklama 
üzerine Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri 
Yeniköy’de bu kez “Rehabilitasyon Bu mu Veysel” 
pankartı açarak eylem yaptı. Yeniköy ve genel ola-
rak İstanbul’un Karadeniz kıyı hattı 1970ler’den 
bu yana kömür çıkarma faaliyeti için kullanılıyor.

(KuzeyOrmanlari.Org)

• Rehabilitasyon Bu mu Veysel?• “Yeşilime, Parkıma, Mahalleme Dokunma

İstanbul’un en önemli ulaşım merkezlerinden 
biri olan Kabataş’ta “Doldurulmuş Martı” projesi ile 
yeni bir şantiye alanının yaratılmasına ve ulaşımın 
felç olmasına karşı imza kampanyası başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Kabataş’ta transfer merkezi yapmak amacıyla 
“Martı Projesi” adı verilen yeni bir proje hazırlan-
mıştı. Proje kapsamında denizin içi doldurularak 
martı şeklinde bir yapı ve 10 bin metrekarelik be-
ton meydan yapılmak isteniyor.

İstanbul’un en önemli ulaşım merkezlerinden 
biri olan Kabataş her gün binlerce insanın deniz 
ulaşımını, raylı sistemleri, toplu taşıma araçlarını 
kullandığı bir merkez. “Kabataş’taki ‘Doldurulmuş 
Martı’ projesini durdur!” adıyla başlatılan imza 
kampanyası; bu alana dair kullanıcıların fikirleri-
nin önemsenmemesi ve yaratılacak yeni bir şan-
tiye alanının her gün bu alanı kullanan insanla-
rın hayatını olumsuz yönde etkileyeceği üzerinde 
duruyor. Kabataş İskelesi ve meydanının İBB’nin 

oldubitti rant projesine kurban edilmemesi için 
başlatılan imza kampanyasını Beyoğlu Kent Sa-
vunması ve İstanbul Kent Savunması yürütüyor.

(Politeknik.Org)

• Martı Projesi’ne Karşı İmza Kampanyası

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/06/25/kuzey-ormanlari-savunmasi-ormankirana-sordu-rehabilitasyon-bu-mu-veysel/
http://sendika10.org/2016/06/mamaklilar-gokcekin-kapisinda-yesilime-parkima-mahalleme-dokunma/ 
http://politeknik.org.tr/hayati-kabusa-cevirecek-kabatastaki-rant-projesine-karsi-imza-kampanyasi/


13

DÜNYADAN HABERLER

• Uluslararası Enerji Ajansı Raporuna Göre
6,5 Milyon İnsan Hava KirliliğindenHayatını Kaybetti

• Berlin, Batıda Fosil Yakıtları Terk Eden
7. Kent Oluyor

• İsveç Sıfır Karbondioksit İçin Elektrikli Yollar Yapıyor

• Norveç, 2025 Yılından İtibaren Benzinli 
Araç Satışlarını Yasaklıyor

Paris’teki Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 
yayınlanan raporda, hava kirliliğinin önemli bir 
kamu sağlığı krizine dönüştüğü ve dünyada her 
yıl yaklaşık 6,5 milyon insanın ölümüne neden ol-
duğu ortaya kondu. İcra Direktörü Fatih Birol’un 
yönetiminde, çalışma ve ilgi alanını genişleterek 
hava kirliliği etkileri üzerine araştırma yürüten 
ajansın yayınladığı rapora göre, hava kirliliğinin 
bu denli ölümcül bir seviyeye ulaşmasının altında 
yatan temel sebep enerji endüstrisi (Planetizen)

15 Haziran’da fosil yakıtların kullanımını tama-
men terk edeceğini açıklayan Stockholm’den son-
ra Almanya’nın Berlin kenti de daha önce Paris, Ko-
penhag, Oslo, Seattle, Portland ve Melbourne’un 
dâhil olduğu “terk edenler” kervanına katılmış 
olacak. Kömür karşıtı hareketten aktivist Chris-
toph Meyer, gelişmeyi şu sözlerle değerlendiriyor: 
“Berlin’in fosil yakıt kullanan şirketleri kara listeye 
alma yönündeki bu kararı, terk etme hareketinin 
yeni zaferlerinden biri. Bu sayede, iş modelleri bizi 
iklim felaketine sürükleyen şirketler artık sosyal li-
sans alamıyor olacak.” Şimdiye kadar 500’den fazla 
kuruluş, fosil yakıt kullanan şirketlere yatırım yap-
mama taahhüdünde bulundu.

(ICLEI Blog)

İsveç’in Sandviken şehrinde iki kilometrelik bir 
test parkurunda hazırlıkları süren uygulama, ha-
fif metroların çalışma sisteminden ilham alıyor. 
Karayolundaki ağır taşıtları özel bir yoldan ve ta-
mamen elektrikle götürme amacı güden proje, 
İsveç’in 2030 yılına kadar yollarda fosil yakıt tüke-
ten araç kalmaması hedefini destekliyor. Projede, 
ağır taşıtlar için yolların tamamı elektrikli olana 
dek yer yer elektrikli olacak ve bazen araçlar nor-
mal araç yoluna çıkacak. Bu noktada da herhan-
gi bir hibrit araç gibi hareket edecekler. Elektrikli 

Norveç’te iktidar partilerinden İlerleme Parti-
si de dahil olmak üzere tüm siyasi partiler, doğa 
dostu çözümü ile 2025 yılından itibaren benzinli 
araçları yürürlükten kaldırmaya yönelik yasa tasa-
rısında büyük ölçüde anlaştılar. Kanun tasarısının 
yürürlüğe girmesi durumunda, 2025 yılından iti-
baren Norveç genelinde benzinle çalışan araç kul-
lanılmayacak ve üretimi yapılmayacak. Elektrikli 
otomobil üretiminde dünyanın ilk sıralarında yer 
alan Tesla Motors’un CEO’su Elon Musk, Norveç’in 
bu tutumuna karşılık “Ne harika bir ülke. Mükem-
melsiniz” tweeti’ni attı. Hollanda’da da 2025’den 
sonra ithal otomobiller de dahil olmak üzere saf 
motorlu araç (hibridler hariç) üretimine ve satışına 
son verilmesi konusunda anlaşmaya varılmış du-
rumda (Gaia Dergi).

yolda ise pantograf yardımıyla güç hattına bağla-
nacaklar. Bu sayede hem temiz enerji kullanılmış, 
hem de sürekli olarak tekrar şarj etme gerekliliği 
ortadan kaldırılmış olacak. Firma yetkililerinin ifa-
delerine göre elektrik kullanımı yakıt tüketimini 
çok ciddi oranda azaltacak. 2018 yılına dek süre-
cek teste İsveç’in enerji ve sürdürülebilir büyüme 
üzerine çalışan kurumları destek olurken Scania 
ve Siemens de geliştirilen teknoloji için çalışma-
larına devam ederek bu konuda yatırımlarını ger-
çekleştirecek (Nolm.Us).

http://www.planetizen.com/node/87112/energy-agency-finds-annual-death-toll-air-pollution-be-65-million
http://www.planetizen.com/node/87112/energy-agency-finds-annual-death-toll-air-pollution-be-65-million
http://www.iclei.org/details/article/berlin-becomes-7th-western-city-to-divest-from-fossil-fuels.html
http://www.iclei.org/details/article/berlin-becomes-7th-western-city-to-divest-from-fossil-fuels.html
http://www.nolm.us/isvec-sifir-karbondioksit-icin-elektrikli-yollar-yapiyor/
https://gaiadergi.com/norvec-benzinli-arac-satislarini-yasakliyor/
https://gaiadergi.com/norvec-benzinli-arac-satislarini-yasakliyor/
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• Los Angeles Yurttaşlara Bedava Geri
Dönüştürülmüş Su Dağıtmaya Başladı 

• Katlanabilir Kentsel Oyun Alanları 

• Yeni Bir Mobil Uygulamayla Erişilebilir Kentin Haritası Çıkarılacak

ABD’nin Kaliforniya eyaleti sakinleri ve yerel 
yönetimleri, Kaliforniya’da yaşanan kuraklık ve 
su sıkıntısı nedeniyle su muhafazası pratiklerini 
gündelik hayatın bir parçası haline getirdiler. Los 
Angeles Belediyesi’nin Su ve Enerji Birimi’nin ge-
liştirdiği yeni bir program da bu pratikleri destek-
ler nitelikte. 21 Haziran tarihinden itibaren Los 
Angeles sakinleri, Salı sabahları kendi su depo-
larını getirerek, yerel atık sulardan geri dönüştü-
rülmüş kullanma suyunun ücretsiz dağıtımından 
faydalanabiliyor. Dağıtılan su içilmiyor ancak bah-
çe suyu veya araba/ev eşyası yıkama gibi amaç-
larla kullanılabiliyor. Suyu almak ve depolamak 
ücretsiz ancak yurttaşlar kullanmaya başlamadan 
önce su kullanımı konusunda saha ekibi tarafın-
dan bilgilendiriliyor (CityLab).

“Undefined Playground” adı verilen taşınabilir 
spor alanı, kentlerin açık alanlarında, klasik oyun 
alanı oyunlarının oynanabilmesine olanak sağla-
mak üzere tasarlanmış, modifiye edilebilir bir kent 
mobilyası. Modüler mekân açılarak basketbol, fut-
bol, frizbi ve tenis gibi spor oyunları oynanabili-
yor. Toplamda 14,6 metrekarelik katlanabilir alan, 
aynı zamanda oturma alanı ve ekipman (örn. bi-
siklet) kiralama alanı gibi işlevler de kazanabiliyor.

(Pop-Up City)

Washington Üniversitesi Taskar Erişilebilir Tek-
noloji Merkezi’nden araştırmacı Anat Caspi ve 
Washington Üniversitesi’nden bir ekip geliştirici, 
Seattle için “AccessMap Seattle” adlı yeni bir et-
kileşimli haritanın pilot sürüm testlerini gerçek-
leştirmeye başladı. Caspi, söz konusu haritanın 
alanında bir ilk olduğunu belirtiyor. Haritanın en 
önemli özelliklerinden biri, kent alanındaki kal-
dırımların yüksekliğinin, kamusal bilgileri kulla-
narak haritalandırılması olarak belirtiliyor. Hari-
tayı kullanmak çok kolay: Belirli bir caddenin adı 
aratılıyor ve üç renk gösteriliyor. Kırmızı renk dik 

bir yokuşu, sarı daha düşük bir yüksekliği ve yeşil 
de nispeten çok düşük bir yüksekliği ifade ediyor. 
Caspi ve ekibi, mobil uygulamayı indirenler için 
rota çıkarmaya yardımcı olacak bir özellik üzerin-
de çalışıyor. Haritada ayrıca otobüs duraklarının, 
rampaların, genel kullanıma açık asansörlerin ve 
yeni inşaat alanlarının yeri belirtiliyor. Caspi’ye 
göre bu henüz başlangıç aşaması ve “Open Street 
Map” ile yapılacak bir ortaklıkla, yalnızca yayaların 
kullanabileceği bilgileri içeren bir veri katmanı uy-
gulamada yer alacak.

(NextCity)

http://www.citylab.com/cityfixer/2016/06/los-angeles-brings-free-recycled-water-to-its-residents/488936/?utm_source=feed
http://www.citylab.com/cityfixer/2016/06/los-angeles-brings-free-recycled-water-to-its-residents/488936/?utm_source=feed
http://popupcity.net/fold-up-playgrounds-for-limitless-fun/ 
https://nextcity.org/daily/entry/app-map-cities-accessibility-city-planning-mobility
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• Barselona’nın Tarihi Artık 26 Farklı Etkileşimli Haritayla Görüntülenebiliyor 

Barselona için hazırlanan yeni bir etki-
leşimli haritalandırma projesiyle Barselo-
na kent tarihinin önemli tarihi dönemle-
ri arasında hızlı bir gezinti yapmak artık 
mümkün. Katalonya başkentinin MS 150 
yılından 2010 yılına uzanan tarihini yan-
sıtan etkileşimli (interaktif ) haritalar, 
“300.000 Km/s” adı verilen bir şehir plan-
cılığı ve veri görselleştirme (data viz veya 
data visualization) kolektifi tarafından 
hazırlandı.

(CityLab)

• Massachusetts Newton Belediye
Başkanı’ndan İddialı Konut Planı

• New Orleans Belediye Başkanı’ndan Beş 
Yıllık Düşük Maliyetli Konut Planı 

• Rotterdam’da Yerel Girişimciliği
Destekleyen Afrikaanderwijk Kooperatifi 

Belediye Başkanı Setti Warren’ın planına göre, 
kentin farklı bölgelerindeki 70 alan, farklı fiyat 
aralıklarındaki konutlar için potansiyel geliştirme 
sahası olarak belirlenmiş durumda. Belediye Baş-
kanı Warren’ın konut planı, giderek artan konut fi-
yatlarına bir cevap niteliğinde geliştirildi. Tek bir 
ailenin yaşayabileceği türden konutların ortala-
ma değerinin 2013’ten bu yana 800 bin dolar ci-
varından, 1,1 milyon dolara çıktığı ve kentin tama-
mında da yalnızca 4 adet kiralanabilir konut birimi 
kaldığı belirtiliyor (Planetizen).

Giderek artan sayıdaki New Orleans sakininin 
gelirlerinin yüzde 50’den fazlasını barınma ihtiya-
cına harcamak zorunda kaldığı bir ortamda, New 
Orleans Belediye Başkanı Mitch Landrieu, 2018 yı-
lına dek 4000 ve toplamda da 2021 yılına dek 7500 
adet düşük maliyetli konut biriminin inşa edilece-
ğini veya dönüştürüleceğini açıkladı. Belediye bu 
amaçla mülk ve arazı alımına gitmeyi planlıyor.

(Planetizen)

Rotterdam’ın Afrikaanderwijk semtinde, 2013 
yılından bu yana “Afrikaanderwijk Coöperatie” 
adlı kooperatif girişimi yerel girişimcilerle birlikte 
çalışarak semtte yaşayanları ekonomik olarak des-
tekliyor ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yar-
dımcı oluyor. Afrikaanderwijk Coöperatie, yerel 
girişimciliği odağına alıyor. Çevrimiçi bir platform-
da, yerel atölyeler, girişimciler, üreticiler ve diğer 
sosyal örgütlenmeler bir araya getiriliyor. Mevcut-
taki 60 öncü üye, toplamda yüzden fazla iş olanağı 
yaratmış durumda. Yapılan işler arasında, yerel öl-
çekte gıda üretimi, kıyafet tasarımı ve moda tasa-
rımı öğretimi, yerel ölçekte üretilmiş el işi ürün ve 
tasarımların satışı ve temizlik hizmetleri yer alıyor. 

Semtteki azınlıklar ve kadınlar kooperatif sayesin-
de hem yeteneklerini ortaya çıkarabiliyor hem de 
istihdam olanağı bulabiliyor (Pop-Up City).

http://www.citylab.com/housing/2016/06/the-history-of-barcelona-in-26-interactive-maps/488933/?utm_source=feed
http://www.planetizen.com/node/87049/mayor-proposes-ambitious-housing-plan-newton-massachusetts
http://www.planetizen.com/node/87049/mayor-proposes-ambitious-housing-plan-newton-massachusetts
http://www.planetizen.com/node/87011/new-orleans-mayor-announces-five-year-affordable-housing-plan
http://www.planetizen.com/node/87011/new-orleans-mayor-announces-five-year-affordable-housing-plan
http://popupcity.net/empowering-local-entrepreneurship-in-rotterdams-afrikaanderwijk/
http://popupcity.net/empowering-local-entrepreneurship-in-rotterdams-afrikaanderwijk/
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2010 yılında başlayan ve Hindistan’ın en büyük 
sivil hareketlerinden biri haline gelen The Ugly 
Indian’ın tek gündemi mahallelerdeki çöplük hali-
ne gelmiş pis ve döküntü yerleri iyileştirmek. Ken-
di mahallelerinin reklam afişleri ve çöp yığınlarıy-
la dolu sokak ve köşelerini görmekten yorulan bir 
grup vatandaş, taleplerine belediyeden ya da on-
ların anlaşmalı olduğu özel bir kurumdan cevap 
beklememeye karar verdi. Yaptıkları, nispeten dü-
şük maliyetli, uygulanması kolay ve tekrar edilebi-
lir uygulamalar. Temizlikle birlikte düzenlemeler, 
çiçek saksıları, çöp kovası ve susuz tuvalet kurulu-
munu da içeriyor. “Sadece çalış, konuşma,” olarak 
özetledikleri felsefeleri gönüllüğü teşvik ediyor. 
Ahlak dersi yok, aktivizm yok, kendini beğenmiş-
lik yok, tartışma yok ve çalışmalarını daha efektif 
hale getirecek broşürler yok… Son derece orga-
nize olmalarına rağmen, kamusal alanda anonim 
kalma konusunda ısrarcılar. Bu da hareketi, cinsi-
yet, kast, sınıf, ekonomik ve sosyal statü, din ve yaş 
bariyerlerinden bağımsız kılarak isteyen herkesin 
katılımına olanak sağlıyor (Rotka.Org).

Sosyal hizmetleri güçlü bir kuzeybatı Ameri-
ka kenti olan Portland’ın bu nedenle evsizler için 
bir çekim merkezi olduğu iddia ediliyor. Portland, 
kentin dışından gelen evsizler için yeni bir strate-
ji oluşturdu. Belediye, evsizlerin geldiği yere geri 
dönmeleri halinde yol paralarını ödeyeceğini du-
yurdu. Mayıs ayında başlayan uygulamaya göre, 
başka bir yerde ev bulan evsizlerin tüm dönüş yolu 
masrafları karşılanacak. Eve Dönüş adı verilen bu 
pilot projenin başlangıç bütçesi 30 bin dolar ve bu 
proje, Belediye Başkanı Charlie Hale’in 2.75 milyon 
dolarlık evsizlikle mücadele planının bir parçası. 
Projeden faydalananlar Portland’dan ayrıldıktan 
sonraki üç ay boyunca, görevliler tarafından ta-
kip edilerek uyum süreçleri izleniyor. Yeniden ev-
siz kalmaları halinde, yurttaşların dönüş yaptıkla-
rı memleketlerindeki sosyal hizmet kurumlarına 
yönlendirilmeleri sağlanacak (Citiscope).

• Singapur’dan 50 Yıllık Kent Planı

• Hindistan Sokaklarında Bir Güzellik Hareketi

Singapur’un ilk uzun vadeli kentsel planı 
1971’de yapılmış ve kent içi hareketliliği (mobi-
lity) kolaylaştırmak üzere ekspres yolların yapıl-
masının önünü açılmıştı. Güneydoğu Asyalı kent 
devleti Singapur’un önümüzdeki 50 yıl için yeni 
vizyonu ise, toplu taşımaya, yürümeye ve bisiklet 
kullanımına öncelik vermek üzerine kurulu. Singa-
pur ayrıca sürücüsüz araçların kullanımı konusu-
nu da ciddiye alıyor. Singapur’un Kentsel Yeniden 
Geliştirme İdaresi sözcüsü Peter Quek, en büyük 
sıkıntının arazi kısıtlılığı olduğunu belirtiyor. Sin-
gapur daha önce trafik yoğunluğuna dayalı ge-
çişlerin hesaplanmasıyla belirlenen vergi ücret-
lendirmesiyle trafik karşıtı önlemler konusunda 

öncü olmuştu. Yenilikçi ücretlendirme planına ve 
dünyanın en gelişmiş metrosuna sahip olması-
na rağmen, 5,5 milyonluk kent, muazzam bir tra-
fik yoğunluğuna sahip. Singapur’un yeni planın-
daki bir diğer önceliği ise yaşlanan nüfusu. Quek, 
bu konuda, yaşlılara yönelik hizmetlerin yaşlıla-
rın yaşadıkları yerlere yakın ve erişilebilir kılın-
masına daha fazla dikkat edileceğini ifade ediyor. 
Singapur’un bir sonraki 50 yıllık planı, 1971’de hiç 
akıllara gelmemiş unsurlara da sahip. Bunlar ara-
sında, plancıların projeleri görselleştirmesine yar-
dımcı olacak biçimde, Singapur’un üç boyutlu bir 
modellemesi, veri analitikleri ve arttırılmış gerçek-
lik (augmented reality) de bulunuyor (Citiscope).

• Portland Evsizlerin Bilet Paralarını Ödüyor

http://citiscope.org/citisignals/2016/singapore-looks-ahead-next-50-years
http://www.rotka.org/hindistan-sokaklarinda-bir-guzellik-hareketi/
http://citiscope.org/citisignals/2016/portland-buys-homeless-ticket-out-town
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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın yaptığı açıklamaya göre, 
Londra’ya esaslı bir hava kirliliği uyarı sistemi getirilmesi planla-
nıyor. Khan, elektronik ekran ve yazılı uyarı levhaları kullanılarak 
kötü hava kalitesi konusunda yurttaşları uyarmanın yeni yöntem-
lerini bulma sözü verdi. Planın doğru bir zamanlamasının olduğu, 
zira son dönemde emisyonların azaltılması konusunda yerel yöne-
timin gösterdiği çabalara rağmen kamusal bilincin bu konuda dü-
şük kaldığı belirtiliyor (CityLab).

Madrid’in kuzeyinde yer alan tarihi Chamberí bölgesinde 50 
km/s olan motorlu taşıt hız limiti 30 km/s düzeyine indirildi. Söz 
konusu bölgenin tamamında araçların hızlı giden bir bisikletten 
daha hızlı gitmesi artık yasak. Chamberí’de uygulanan bu yeni ku-
rallar, bir pilot projenin parçası olarak uygulanıyor. Projenin başarı-
lı olması halinde, uygulama Madrid’in tamamına yayılacak.

(CityLab)

Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF,  2016 yılı için Yeryüzü Saati 
Başkenti unvanına Paris’in layık görüldüğünü açıkladı. Paris, iddialı 
vizyonu, yenilikçi önlemleri ve iş dünyası, sivil toplum ve dünyanın 
diğer yerel yönetimleriyle kurduğu başarılı bağlar nedeniyle iklim 
eylemliliği konusunda bir rol model olarak bu ödüle layık görül-
dü. Paris, geçtiğimiz yıl küresel iklim zirvesine ev sahipliği yapmış 
ve diğer yerel yönetimlere çeşitli biçimlerde örnek olmuştu. Etkin 
ve merkezi bir İklim Birimi kurmakla kalmayan Paris, aynı zamanda 
doğa dostu araçların kullanımını, toplu taşımayı ve atıkların yakıta 
dönüştürülmesini destekliyor. Paris aynı zamanda, sürdürülebilir-
lik hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını takip etmek için bir gözden 
geçirme süreci de benimsedi.

(ICLEI Blog) 

New York Eyaleti, tarihindeki ilk geniş kapsamlı yaya güvenliği 
planını oluşturma aşamasında. 110 milyon dolarlık inisiyatifin he-
defi, New York kenti dışında kalan bölgeler ve önümüzdeki beş yıl 
içinde bu yönde atılacak adımlar arasında altyapı iyileştirmeleri, 
eğitim programları ve uygulama kampanyası yer alıyor.

(NextCity)

• Londra’dan Hava Kirliliği Uyarı Sistemi Planı 

• New York’tan Yaya Güvenliğine 110 Milyon dolarlık Yatırım 

• Paris “2016 Global Yeryüzü Saati Başkenti” Unvanını Kazandı 

• Madrid Hız Limitlerini Aşağı Çekiyor,
Polislere de Bisiklet Verilecek 

• New York 
Belediye Başkanı’ndan
Düşük Tarifeli
Deniz Motoru Planı 

New York Belediye Baş-
kanı Bill de Blasio, deniz 
motoru hizmetlerinin kap-
samını tren, otobüs ve tak-
silere alternatif olabilecek, 
düşük ücretli bir toplu ta-
şıma yöntemi haline gele-
cek şekilde genişletmeyi 
düşünüyor. Başkan de Bla-
sio, “taşımada eşitlik” viz-
yonuna uygun bir biçimde, 
deniz motorları ağına 325 
milyon dolarlık bir yatırım 
yapmayı planlıyor.

(Citiscope)

http://www.citylab.com/cityfixer/2016/06/londons-plan-for-a-pollution-warning-system/488399/?utm_source=feed
https://nextcity.org/daily/entry/new-york-state-pedestrian-safey-initiative-cuomo
http://www.iclei.org/details/article/paris-takes-global-earth-hour-capital-2016-title.html
http://www.citylab.com/commute/2016/06/madrid-is-cutting-car-speed-building-cycle-paths-and-putting-cops-on-bikes/487391/?utm_source=feed
http://www.citylab.com/commute/2016/06/madrid-is-cutting-car-speed-building-cycle-paths-and-putting-cops-on-bikes/487391/?utm_source=feed
http://citiscope.org/citisignals/2016/nyc-mayor-floats-low-fare-ferry-service-plan
http://citiscope.org/citisignals/2016/nyc-mayor-floats-low-fare-ferry-service-plan
http://citiscope.org/citisignals/2016/nyc-mayor-floats-low-fare-ferry-service-plan
http://citiscope.org/citisignals/2016/nyc-mayor-floats-low-fare-ferry-service-plan
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• Yerel Yönetimler AİDS Virüsü ile
Mücadele Ediyor

• Yunan Belediye Başkanı Terk Edilmiş Tatil 
Köyünü Suriyeli Mültecilere Açtı

• Estonya’da Eski Bir Sovyet Hava Üssü
Ulusal Müzeye Dönüştürülüyor

Bilim insanları, klinik uzmanlar, sivil toplum ör-
gütleri ve önde gelen halk temsilcileriyle birlik-
te çalışan Paris Belediyesi, AİDS virüsüyle yeni-
likçi çözümler yoluyla mücadele etme konusuna 
odaklı güvenilir bir ortam oluşturmuş durumda. 
Yöntemler arasında maruz kalma öncesi tedavi 
(pre-exposure treatment - PrEP), HIV kapma riski 
bulunan bireyler için günlük hap tedavisi ve kişi-
lerin kendi kendilerine uygulayabilecekleri test-
ler dâhil olmak üzere bir dizi test aracı yer alıyor. 
Paris Belediyesi’nin stratejisi bir önleyici tedbirler 
bütününe odaklanıyor. Tedbirler, sürekli bilgi akı-
şı, test, tedavi ve bunların önleyici etkinliği konu-
sunda net bilgi iletimi; prezervatif kullanımının ve 
PrEP’in teşvik edilmesi, cinsel yolla bulaşan enfek-

siyonların denetim altına alınması ve HIV hastası 
bireylerin kapsamlı olarak bakımı olarak tanım-
lanıyor. Benzer yöntemlerin Amsterdam, Londra, 
New York, San Francisco ve Vancouver gibi kent-
lerde de kullanıldığı ve başarılı sonuçlar verdiği 
belirtiliyor (The Guardian).

57 bin 460 mülteciye kalacak yer arayışındaki 
Yunan hükümeti, tek tek yerel yönetimlerden me-
kan tahsis etmesini isterken Andravida-Kyllini be-
lediyesi beklenmedik bir öneriyle geldi. Belediye 
başkanı Nabil-Josef Morad kalacak yer olarak 5 yılı 
aşkın zamandır terk edilmiş durumda olan kıyıda-
ki tatil merkezini önerdi. LM Village ismindeki ta-
til yeri mültecilerin kaldığı çoğu kamp alanından 
çok daha iyi imkanlar sunan, geçici de olsa, herkes 
için umut ve ilham verici bir merkeze dönüştü-
rüldü. Suriye kökenli Yunan belediye başkanının 
mültecileri mutlu eden hareketiyle 38 bungalov 
evin her biri iki aileyi ağırlarken yerleşim alanında 
toplam 320 mülteci yaşamaya başladı. Yunan Sa-
vunma Bakanlığı’nın çalışmaları ve orada yaşayan 
Suriyelilerin desteğiyle tatil merkezi tekrar yaşa-

nabilir hale getirildi. Yıllar sonra elektrik ve temiz 
içme suyu tekrar bölgeye getirildi. Binalar boyan-
dı. Geleneksel yemeklerin pişirilebileceği özel bir 
alan yaratıldı. Çoğu kamptan daha konforlu ve 
neredeyse tatildeymiş gibi hissettiren bir yerde 
olmaktan memnun olduğunu ifade eden mülte-
cilerin yine de özellikle vurguladığı bir nokta var. 
Onlar kalıcı, “evim” diyebilecekleri yerlere artık bir 
an önce yerleşmek istiyor (Nolm.Us).

Estonya’nın yeni ulusal müzesi olarak dönüştü-
rülecek bina 1940 yılında, Sovyetlere ait bir hava 
üssü olarak kullanılıyordu. Paris menşeli tasarım 
firması Dorell Ghotmeh Tane (DGT) tarafından ta-
sarlanan bina, önümüzdeki yılın Ekim ayında açı-
lacak ve galeri alanları, konferans salonu, halk kü-
tüphanesi, oditoryumlar ve atölye alanlarından 
oluşacak (Inhabitat).

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/16/cities-fighting-aids-new-york-paris-improve-testing-treatment
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/16/cities-fighting-aids-new-york-paris-improve-testing-treatment
http://www.nolm.us/yunan-belediye-baskani-terk-edilmis-tatil-koyunu-suriyeli-multecilere-acti/
http://www.nolm.us/yunan-belediye-baskani-terk-edilmis-tatil-koyunu-suriyeli-multecilere-acti/
http://inhabitat.com/estonias-new-sloping-national-museum-replaces-an-old-soviet-air-base-near-tartu/
http://inhabitat.com/estonias-new-sloping-national-museum-replaces-an-old-soviet-air-base-near-tartu/
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İtalya’da 19 Haziran’da ikinci turu yapılan kısmi 
yerel seçimlerde başkent Roma’da belediye baş-
kanlığına muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi’nin ada-
yı Virginia Raggi seçildi. Roma’nın ilk kadın bele-
diye başkanı olan Raggi zaferini “Bugün Romalılar 
kazandı” sözleriyle ilan etti. İlk turda en fazla oyu 
alan iki adayın karşı karşıya geldiği ikinci turda 
Roma’da Virginia Raggi, yüzde 67 oy alarak net 
bir zafer kazandı. İktidardaki Demokratik Parti’nin 
(PD) adayı Roberto Giachetti ise yüzde 32’de kaldı. 
Roma’yı kaybeden iktidar partisi PD’ye bir büyük 
darbe de kazanmasına neredeyse kesin gözüy-
le bakılan Torino’dan geldi. Torino’da da 5 Yıldız 
Hareketi’nden Chiara Appendino, PD’nin adayı Pi-
ero Fassino’yu yüzde 54’e yüzde 45 oy oranıyla ge-
ride bıraktı. PD, Milano ve Bologna’da ise mevcut 
belediye başkanlarını yeniden seçtirmeyi başardı. 

(BBC Türkçe)

• Roma ve Torino’da Muhalif Kadınların Zaferi

• Birleşik Krallık’ta Ab’den Çıkma Kararı:
Brexit Az Farkla Kazandı

• Gökyüzünden Çekilen Fotoğraflarla
Zengin-Fakir Uçurumunun En Somut Hali

Dünya üzerindeki sayısız problemin belki de en 
büyüklerinden ve rahatsız edici olanlarından biri 
zenginle fakir arasındaki korkunç uçurum. Gittik-
çe genişleyen ve iki tarafı birbirinden uzaklaştı-
ran düzenin içerisinde bunu git gide daha somut 
halde hissediyor, orta sınıfın yok oluşuna birlik-
te tanık oluyoruz. Her geçen gün havuzlu, spor 
merkezli sitelerin gecekondu mahallelerinin yanı 
başında inşa edildiğini; yüksek duvarlarla ve sayı-
sız güvenlik görevlisiyle “korunduğunu” yakından 
izliyoruz. Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’lı 
sanatçı Johnny Miller zengin-fakir uçurumunun 
en somut halini gökyüzünden fotoğraflamaya ka-
rar vererek “Unequal Scenes” (Eşit olmayan sah-
neler) isimli bir projeye imza attı ve gökyüzüne 
yükselttiği drone’u sayesinde kimi zaman yerden 
görünmeyeni yukarıdan fotoğraflayarak özgün 

Birleşik Krallık’ta 23 Haziran’da gerçekleşen 
referandum sonucunda %52’lik oranla Avrupa 
Birliği’nden çıkma yönünde oy kullanıldı. Refe-
randumda İngiltere ve Galler ayrılma yönünde oy 
kullanırken İskoçya ve Kuzey İrlanda’da AB’de kal-
ma yanlıları ağırlıktaydı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn seçmenin ka-
rarına saygı duyulması gerektiğini belirterek, 
İngiltere’nin AB’den çıkışının yasal zeminini oluş-
turan Lizbon anlaşmasının 50. maddesinin derhal 
devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Brexit sonrasında bir açıklama ya-
pan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan şunları 
ifade etti: “Londra’da yaşayan ve kentimize mu-
azzam bir katkı sağlayan yaklaşık 1 milyon Avru-
pa vatandaşına özellikle söylemek istediğim şu ki, 
burada size her zaman yer olacak. Kentimiz için 
yaptığınız önemli katkı bizim için değerli ve bu du-
rum referandum sonrasında da değişmeyecektir.” 

(CityMetric - Yeşil Gazete)

bir çalışma ortaya koydu.  Miller, projesiyle ilgi-
li olarak “İnsanların hayatlarındaki farklılıkları ba-
zen yeryüzünden görmesi zordur. Uçmanın güzel-
liği bir şeyleri farklı bir perspektiften görebilmeye 
dayanıyor. Bir şeyleri gerçekten oldukları gibi gör-
meye… Yüzlerce metre yukarıdan aşağı bakınca 
farklılığın kendini gösterdiği inanılmaz sahnelere 
tanık oluyorsunuz” diyor (Nolm.Us).

• Ülke Dışından Gelenler İçin En Pahalı Şehirler

Hong Kong ve Angola’nın başkenti Luanda, yer-
lisi olmayanlar için dünyada yaşanabilecek en pa-
halı kentlerden ilk ikisi. Danışmanlık firması Mer-
cer tarafından yayımlanan yerli olmayanlar için 
yaşanabilecek en pahalı kentler listesinde, Zürih, 
Singapur ve Tokyo gibi kentler de bulunuyor. Fir-
manın oluşturduğu listede İstanbul 101. sırada 
yer alıyor (BBC Türkçe).

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160620_italya_secimler
https://yesilgazete.org/blog/2016/06/24/birlesik-krallikta-abden-cikma-karari-brexit-az-farkla-kazandi/
https://yesilgazete.org/blog/2016/06/24/birlesik-krallikta-abden-cikma-karari-brexit-az-farkla-kazandi/
http://www.nolm.us/gokyuzunden-cekilen-fotograflarla-zengin-fakir-ucurumunun-en-somut-hali/
http://www.nolm.us/gokyuzunden-cekilen-fotograflarla-zengin-fakir-ucurumunun-en-somut-hali/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160622_pahali_sehirler
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