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TÜRKİYE’DEN HABERLER

• Taşyapı, Kadıköylü’nün Parasına da Göz Dikti

Kadıköy’deki Meteoroloji arsasına ayrıca-
lıklı imar kullanarak 4 tane gökdelen yapan 
Taşyapı’nın kamusal alanlara yönelik talanı sürü-
yor.  Kadıköy Belediyesi’ne “inşaatı hukuka aykı-
rı ve keyfi eylemlerle” durdurarak kendisini za-
rara uğrattığı gerekçesiyle 5 milyon TL maddi, 1 
milyon TL de manevi tazminat davası açan Taş-
yapı, İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahke-
mesi kararıyla davayı kazandı.

Kadıköylülerin tüm itirazlarına rağmen Me-
teoroloji arsası olarak bilinen araziye 4 gökdelen 
yapan Taşyapı,  Kadıköy Belediyesi’ne   “inşaat ve 
yasal işlemlerin davalının haksız, hukuka aykırı, 
keyfi eylem ve gecikmeleri neticesinde zarara uğ-
radığını” iddia ederek dava açmıştı.

İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde açılan davada görevlendirilen bi-
lirkişi ise ilginç bir rapora imza atarak rekor bir 
zarar belirledi. Bilirkişi raporuna göre 2007 ve 
2010 yılları arasında 30 aylık süre içinde inşaatın 
tamamlanamamasından Kadıköy Belediye Baş-
kanlığı sorumlu tutuldu.

Taşyapı’nın imara aykırı plan değişikliklerini 
onaylamayan ve kamu adına dava açan Kadıköy 
Belediyesi’nin yaptırımları bilirkişi tarafından 
“zarara uğratmak” olarak belirtilirken aynı ra-
porda Taşyapı’nın “basında çıkan olumsuz yazılar 
nedeniyle satış yapamadığı” belirtildi.

Bilirkişi raporuna itiraz eden ve yeni bir heyet-
ten yeni bir rapor ya da ek rapor alınmasını ta-
lep eden Kadıköy Belediyesi’nin bu talebi mah-
keme tarafından reddedildi. 08.11.2016 tarihinde 
görülen davada Taşyapı’nın imara aykırı bir şe-
kilde kaçak bina yaptığını belirten Kadıköy Be-
lediyesi avukatları karşı itirazların değerlendiri-
lip ek rapor alınmadığını da hatırlatarak, açılan 
davanın görev ve esas yönünden reddini talep 
etti. Avukatların itirazlarını reddeden İstanbul 
Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi Kadıköy 
Belediyesi'nin 101.859.043,16 TL maddi tazminat 
ödemesine karar verdi.

Kadıköy Belediyesi’nin 2017 tahmini bütçesi 
526 milyon. Taşyapı’ya ödenmesi istenen tazmi-
nat Kadıköy Belediyesi 2017 bütçesinin beşte bi-
rini oluşturuyor.

Nuhoğlu: Karar Kabul Edilemez
Karara ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Baş-

kanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Bu karar 
hukuk açısından içler acısı bir karardır. Kamu 
haklarının, kamu iradesinin yok sayıldığı bu ka-
rarı kabul etmemiz mümkün değil. Hem kamu-
ya ait olan yeşil alanı alacak ve buraya ayrıcalıklı 
imar kullanarak yapı yapacaksın. Hem bunda da 
tatmin olmayacak dokuz bin metrekareye yakın 
fazla inşaat yapacaksın hem de seni kamu adına 
uyaran bir belediyeye tazminat davası açacaksın. 
Böyle bir şey kabul edilemez.

“Kaçak İnşaat Maliyetini Kamuya Yüklüyorlar”
Mahkemenin böyle bir karar vermesi akıl tu-

tulmasından başka bir şey değil. Ayrıca mahke-
mece hükmedilen tazminat miktarı; soruşturma 
sürecinde bilirkişi raporlarında belirtilmeyen bir 
miktar. Taşyapı duruşmadan üç gün önce tazmi-
nat tutarını biliyormuş gibi bu miktar üzerinden 
dava harcı yatırıyor. Firma mahkemenin belirle-
diği tazminat tutarını dava süreci tamamlanma-
dan nasıl bilebilir? Bu şaibeli bir durumdur.

“Susmayacağız”
Bu karar kaçak inşaat maliyetini Kadıköy hal-

kına misliyle yüklemektir. Firmaya yasal süreçler 
dışında hiçbir gecikme uygulamamıştır. Tazmi-
nat davası ile kamu çalışanlarını korkutmaya bas-
kı altına almaya çalışıyorlar. Buna izin vermeye-
ceğiz. Bu ceza sadece Kadıköy Belediyesi’ne değil 
tüm Kadıköylülere verilmiş bir cezadır. Bizden 
kamu adına konuşmamamızı, kamunun hakları-
nı savunmamamızı istiyorlar. Bizden susmamızı 
istiyorlar. Susmayacağız. Kadıköy için Kadıköy-
lülerle birlikte mücadele edeceğiz.”

(Kadikoy.Bel.Tr)

Kadıköy’ün önemli yeşil alanlarından Mete-
oroloji arsasına 4 adet gökdelen inşa eden 
Taşyapı, Kadıköy Belediyesi’ne açtığı taz-
minat davasını bilirkişi raporuyla kazandı

http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/tasyapi-kadikoylunun-parasina-da-goz-dikti
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• Moda İskelesi’nde Gecikmeli Restorasyon
Geçtiğimiz yıl mülkiyeti İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi’nde bulunan (İBB) tarihi Moda 
İskelesi’nde hatalı restorasyon yapıldığı orta-
ya çıkmıştı. TMMOB Mimarlar Odası ve Kadı-
köy Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim 
Bürosu’nun (KUDEP) yaptığı itirazlar sonrasın-
da iskelede yürütülen yenileme durdurulup ge-
rekli incelemeler yapılmıştı. İstanbul 5 Numa-
ralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
uzmanlarının yaptığı işlemler sonucunda; Moda 
İskelesi’nin 6 ay içinde aslına uygun haline geti-
rilmesine karar vermişti. Koruma Kurulu’nun ka-
rarına göre geçtiğimiz haziran ayına kadar aslına 
uygun restorasyonun yapılması gerekiyordu. Mi-
marlar Odası ve Kadıköy Belediyesi’nin ayrı ayrı 
yaptıkları incelemeler sonucunda, binaya maddi 
hasar verildiğini, terasın kapalı alanla birleştiril-
diğini, yolcu giriş kapılarının kapatıldığını, ahşap 
doğramaların PVC ve yekpare cama dönüştürül-
düğünü, çatıya çinko mutfak bacası eklendiğini, 
cepheye klimalar konduğunu saptamıştı.

“Eski Haline Dönmesi Zor”
Mimarlar Odası Kadıköy Şube Başkanı Saltuk 

Yüceer konuyla ilgili Gazete Kadıköy’e açıkla-
ma yaptı. Anıtlar Kurulu’na yapılan itiraz sonra-
sında iskelenin 6 ay içinde 2000 yılındaki haline 
döndürülmesi kararını hatırlatan Yüceer, “Bizim 
yaptığımız şikâyet sonrasında Anıtlar Kurulu uz-
manları gerekli incelemeleri yaptılar ve restoras-
yonun hatalı olduğunu tespit ettiler. 6 ay içinde 
de aslına uygun restorasyon yapılmasına karar 
verdiler. Ancak Kurul kararı gerçekleşmedi. Ara-
dan 6 aydan fazla zaman geçmesine rağmen çalış-
malar henüz yeni başladı” diye konuştu. 

Tarihi Moda İskelesi’nin eski haline döndürü-

lemeyeceğinin altını çizen Yüceer şöyle konuş-
tu; “Bu iskelede bir kez de olsa hatalı bir resto-
rasyon yapıldı. Tarihi doku bozularak iskeleye 
zarar verildi. Şimdi ne kadar uğraşırlarsa uğraş-
sınlar iskele eski haline döndürülemez.” İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hak-
kında şikâyetçi olduklarını söyleyen Yüceer, İçiş-
leri Bakanlığı’nın Topbaş’ın yargılanmasına izin 
vermediği bilgisini de paylaştı. Anıtlar ve tarihi 
eserler ile ilgili davaların ağır cezada görüldüğü-
nü belirten Yüceer, “Anıtlar Kurulu’nun kararına 
göre; burada bir suç işlendi. Bu suç tarihi bir ese-
re zarar verilmesi. Bu çok açık ortadayken Kadir 
Topbaş’ın yargılanmasının önüne geçildi. Böy-
le bir suçu biz işlesek Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanırız” dedi (Gazete Kadıköy).

• Denizin Ortasındaki Kazıklar Şaşırttı

Kabataş'ta denizin ortasına yan yana dikilen 
kazıklar görenleri şaşırttı. Denizin açıklarında 
yan yana dizilen kazıkların ‘Martı Projesi’ne ait 
olduğu ortaya çıktı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)  
Kabataş'ta yapmaya başladığı Kabataş Transfer 
Merkezi Projesi, kamuoyunda bilinen adıyla Mar-
tı Projesinin ‘kanatları açık bir martı’ şeklinde ta-
sarlandığı açıklanmıştı. Proje nedeniyle Ağustos 
ayında Kabataş’ta bulunan iskeleler kapanmış, in-
şaat nedeniyle Kabataş’ın 2 yıl deniz trafiğine ka-
panacağı duyurulmuştu. Karadan yürütülen çalış-
maların yanı sıra, denize çakılan kazıklarla Martı 
projesinin dolgu ayağına da başlanmış oldu.

(Hürriyet)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9454
http://www.hurriyet.com.tr/denizin-ortasindaki-kaziklar-vatandasi-sasirtti-40273894
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• İstanbul, 'Yaşam Memnuniyeti'nde 
Sonuncu Oldu

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa 
Komisyonu'na bağlı Kentsel Politika ve İletişim 
Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılında, Avrupa'da 
83 kentte gerçekleştirdiği ve yeni açıklanan ya-
şam memnuniyeti anketine Türkiye'den 4 il 
alındı. Londra, Paris, Roma, Madrid, Amster-
dam, Zürih, Berlin, Barcelona gibi kentlerin de 
bulunduğu 'Avrupa Şehirlerinde Yaşam Kalitesi 
(2015)' başlıklı araştırmaya, Türkiye'den İstan-
bul, Ankara, Antalya ve Diyarbakır alındı. Kent-
te yaşam, kentin çeşitli imkan ve hizmetlerinin 
memnuniyet derecesinin ölçüldüğü araştırmaya 
Türkiye'den katılan 4 il arasında yaşam memnu-
niyeti en yüksek il Antalya oldu.

Araştırmada yaşanılan kentten duyulan mem-
nuniyet oranı Antalya'da yüzde 92, Diyarbakır'da 
yüzde 86, Ankara'da yüzde 83, İstanbul'da ise 
yüzde 65 çıktı. 83 Avrupa kenti arasında Antalya 

48'inci olurken, İstanbul ise yaşam memnuniyeti 
açısından 83'üncü sırada yer aldı.

Memnuniyet Anketinde Baz Alınan Kriterler:
Yaşanılan kentten duyulan memnuniyet, alış-

veriş imkanları, güvenli hissetme, yeşil alanlar, 
pazar, yürüme yerleri, kentin temizliği, hava ka-
litesi, ailenin maddi durumundan memnuniyet, 
komşulara güven, hastane, doktor, sağlık hizmet-
lerinin yeterliliği, kamu kurumlarına güven, iş 
durumundan memnuniyet, kamu kurumları, ida-
ri kurumların halka etkin yardım edip etmediği, 
konser salonu, tiyatro, müze, kütüphane sayısı, 
gürültü düzeyi, okul ve diğer eğitim imkanları, iş 
bulma kolaylığı, kentteki insanları güvenilir bul-
ma, uygun fiyata iyi bir ev bulma, ailenin maddi 
durumundan memnuniyet (Dünya).

Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği 
Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nin ikinci gününde 
afet yönetimi ve Marmara faylarının deprem po-
tansiyeli konuşuldu.

Afet yönetimi (İklim Risk Yönetimi) oturu-
munda, İstanbul Teknik Üniversitesi profesörleri 
sunumlarıyla deprem öncesi ve sonrasına ilişkin 
önemli bilgiler verirken yapılması gereken hazır-
lıklar ele alındı.

15 bin kilometrenin üzerinde sismik veriyi 
yaklaşık 5 yılda inceleyip haritalandırdıklarını 
söyleyen Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Marmara Böl-
gesi’ndeki fay tek bir fay değil. Üç ana kol var. 
‘Tek fay’ ya da ‘çek ayır parçalı fay’ değil, ‘at kuy-
ruğu örgü fay sistemi’ dediğimiz bir yapı söz ko-
nusu. Güneydeki hat İmralı Adası-Tuzla, hemen 
üzerinde yer alan hat Bandırma-Behramkale is-
tikametinde uzanıyor. Asıl hat Kuzey Anadolu 
Fay Hattı dediğimiz ve Marmara Denizi’nden ge-
çen hat. Bu hatta yerin 25 kilometre altında yılda 
19 milimetrelik bir hareket söz konusu. Bu fay-
lar denizin tabanında çukurlar ve sırtlar meyda-
na getiriyorlar. Dolayısıyla her biri bir diğerini 
tetikliyor. Aynı yerde arka arkaya depremler olu-
yor ve bütün depremler Doğu’ya doğru göç edi-

yor. Bir domino etkisi söz konusu” dedi.
Kayda girmiş ve literatüre geçmiş kataloglar-

daki deprem sayısının Marmara Bölgesi’nde 329 
olduğunu kaydeden Yaltırak, “Bu depremlerin 
yüzde 87’si kuzey, yüzde 8’i güney, yüzde 5’i orta 
kolun geçtiği alanları etkileyen depremlerdir. 
Bahsi geçen deprem meydana geldiği takdirde 
Marmara Denizi’nde kıyısı olan yerlerde birden 
fazla merkezi yıkacaktır’’ diye konuştu.

1509 depremi öncesindeki stresle şu an oluşan 
stresin aynı olduğunu belirten Yaltırak 1509’da 
meydana gelen Kıyamet-i Suğra’nın (Küçük Kı-
yamet) aynısının meydana geleceğini, nüfusun 
yüzde 10’u ve şehirlerin yüzde 30’unun yok ola-
cağını ileri sürdü.

‘Afet Müdürü Yetmez’
Depremle mücadelenin depremden çok önce 

başlaması gerektiğini, olan olduktan sonra çadır 
kurup çorba dağıtmanın depremle mücadele ol-
madığını ve belediyelerin 100 lirası varsa bunun 
en az 70 lirasını depremle mücadele için harca-
ması gerektiğini belirten Kadıoğlu, “Afet müdürü 
atamakla iş çözülmez, her bir birimin görevleri 
önceden belli olmalı” şeklinde konuştu.

(Yapi.Com.Tr)

• İstanbul için Korkutan Uyarı!

http://www.dunya.com/gundem/istanbul-yasam-memnuniyetinde-sonuncu-oldu-haberi-337185
http://www.dunya.com/gundem/istanbul-yasam-memnuniyetinde-sonuncu-oldu-haberi-337185
http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-icin-korkutan-uyari_151802.html
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Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm alanı ilan edi-
len Esenler Havaalanı Mahallesi’ne inşa edilen 
Emlak konutlarına yerleşen hak sahipleri, yeni 
evlerine alışmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ma-
yıs ayında açılışını yaptığı Esenler Havaalanı Ma-
hallesi Kentsel Dönüşüm Konutları'nda yaşam 
başladı. Kötü yapı stoğu, plansız sokakları ve yo-
ğun nüfusu ile Türkiye’nin ilk kentsel dönüşümü 
olarak ilan edilen projede ilk kazma 2012 yılında 
vurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak 
Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Esen-
ler Belediyesi ve Eskon İnşaat işbirliğiyle inşa 
edilen projede 1.403 konut inşa edildi ve hak sa-
hiplerine teslim edildi. Projenin finansmanı sağ-
layacak 2. etapta ise henüz yerleşime açılmamış, 
yapımı bitmek üzere olan 970 daire bulunuyor.

“Ortak Alanımız 4 Tane Bank”
Projenin ilk etabında evi bulunan Levent Kı-

zılkaya, her iki etaptaki konutlarda büyüklük ve 
kullanılan malzeme açısından farklılıklar olduğu-
nu söyledi. Kızılkaya, "İkinci etapta bir dairenin 
1 milyona satıldığı söyleniyor. Ama bizim birinci 
etapta konutlar 430 bin liraya satılamıyor. Hatta 
94 metrekare büyüklüğündeki dairelerimizi 300 
bin liraya satamıyoruz” dedi.

Yeniden inşa edilen Havaalanı Mahallesi'nde 
bu konutlarda yaklaşık 4500 kişinin yaşadığını 

• Dönüşüm Sancılı Başladı:

“Ortak Alanımız 4 Tane Bank”
söyleyen Kızılkaya “Projenin başlangıcında bize 
verilen kamelya sözleri, sosyal donatı alanları 
yok. 3 tane ortak alan var. 72 dönüm içinde 3-4 
bin metrekare yeşil alan bile yok. Ortak alanımız 
4 tane bank” dedi. Evlerini kiralamakta zorlan-
dıklarını anlatan Tevfik Danacıoğlu ise, “94 met-
rekare dairenin neti 58 metrekare. Kiracılar ge-
lip bakıyor, dairenin içine girince ‘bu daire değil. 
Ben bin liraya bu paraya oturmam’ diyor, çekip 
gidiyor” şeklinde konuştu.

“3 Misafirim Gelse Birisi Kapıda Kalır”
Eski mahallesinde düğün salonu sahibi olduğu-

nu günleri anlatan Yusuf Duman, kentsel dönü-
şümle teslim edilen evlerin küçüklüğünü, “3 mi-
safirim gelse birisi kapıda kalır. Kendim sığmam 
ki misafir ağırlayayım. 2+1 diyorlar ama burası 
1+1 bile değil” sözleriyle anlattı.

“Neye Elimizi Atsak Elimizde Kalmaya Başladı”
160 lira aidat ödedikleri halde hizmet alama-

dıklarından yakınan Gülşah Öncel ise “Temelleri 
depreme dayanıklı, dediler ama evde neye elimi-
zi atsak elimizde kalmaya başladı. Proje öncesin-
de bize anlatılanlar farklıydı. Ben bu mahallede 
büyüdüm, çocuklarımı yine bu mahallede büyü-
tüyorum. Ama çok berbat. Eski mahallemi özlü-
yorum” diye konuştu. Bir diğer mahalle sakini 
ise “Eskiden dairem küçüktü ama bahçem vardı. 
Kendi evim eskiydi ama daha iyiydi” dedi.

Öte yandan Mahalle sakinlerinden oluşan bir 
grup, sorunlarına çözüm aramak için ‘Havaala-
nı Mahallesi Emlak Konutları Sosyal Dayanışma 
Derneği’ni kurdu (Yapi.Com.Tr / DHA).

• Amasra'ya Termik İçin Çevre Düzeni Planlarını Değiştirdiler
UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer 

alan Amasra'ya yapılmak istenen HEMA Termik 
Santrali için Çevre Düzeni Planlarını değiştirdiler.

Amasra'da Gömü ve Tarlaağzı köyleri sınırın-
daki Çapak Koyu'nda yapılması planlanan 1320 
megavat gücündeki termik santral, kalker oca-
ğı ve kül depolama sahası ile liman projeleri için 
verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
olumlu" kararı ardından, çevre düzeni planların-
da da değişiklikler yapıldı. Çevre düzeni değişik-
liği kararları Çevre ve Şehircilik İlk Müdürlüğü 
internet sitesinde yayınlandı.

Sitede yer alan açıklamada söz konusu proje-
lerle ilgili 'Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planla-
ma Alt Bölgesi 1/25 bin Ölçekli Çevre Düzeni 

Planı'nda da değişiklik yapıldığı belirtildi.
Termik santral ve bağlantı projelerine karşı yü-

rütmeyi durdurma kararı aldırmak için 6 bin nü-
fusluk ilçede 2 bin kişiyle Türkiye'nin en büyük 
çevre davasını açan Bartın Platformu'nun, plan 
değişiklikleriyle ilgili daha sonra açıklama yapa-
cağı belirtildi (Evrensel).

http://www.yapi.com.tr/haberler/donusum-sancili-basladi-ortak-alanimiz-4-tane-bank_151845.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/donusum-sancili-basladi-ortak-alanimiz-4-tane-bank_151845.html
https://www.evrensel.net/haber/295167/amasraya-termik-icin-cevre-duzeni-planlarini-degistirdiler
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• Deprem Sonrası Alternatif Bir Konut Üretim Pratiği:

Düzce Umut Evleri
99'da Düzce'de evlerini kaybeden kiracı dep-

remzedeler, yıllardır sürdürdükleri konut mü-
cadelesini sonuçlandırıyor. Katılımcı ve daya-
nışmacı planlama pratiğiyle hayata geçirilen 
Düzce Umut Evleri, kiracıların en büyük derdi 
olan konut sorunu için alternatif bir üretim biçi-
mi sunuyor.

Kiracı Depremzedelerin Hak Mücadelesi...
99 Depremi'nde Düzce'de evlerini kaybeden 

kiracıların hak arama mücadelesinin uzun bir 
geçmişi var. Deprem sonrasında evi hasar gören 
ev sahiplerinin konut ihtiyaçları karşılanırken 
kiracılar prefabik yapılarda yaşamaya mahkum 
bırakılmış ve kalıcı bir çözüm üretilmemişti.

Depremde en büyük mağduriyeti yaşayan ki-
racılar seslerini duyurabilmek için imza kam-
panyaları başlatmış, mitingler yapmış ancak ça-
baları Düzce'den dışarıya ulaşamamış. Bunun 
üzerine Ankara'ya gitme kararı alan kiracılar, 
devlet yetkililerine dertlerini anlatmak için bü-
yük çaba harcamış ancak Türkiye bürokrasisin-
den yılıp vazgeçerler düşüncesiyle defalarca geri 
çevrilmelerine rağmen Düzceliler çabalamaktan 
vazgeçmemiş. Kooperatifin, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ile başlayan süreci yetkilerin TOKİ'ye 
devredilmesiyle TOKİ'yle devam etmiş. Sonunda 
Düzce'nin Beyköy ilçesindeki bir arazinin koope-
ratife bedelli devrini TOKİ onaylamış ve kiracılar 
2 yıl boyunca arazinin master planının yapılması 
için beklemiş. 

Katılımcı, Dayanışmacı Planlama Pratiği
Bir Umut Derneği gönüllülerinin desteğiyle 

yıllarca süren bu mücadelede hedefe ulaşılması-
nın ardından 234 aileye konut inşa etme süreci 
başlıyor. Tam bu noktada, Bir Umut Derneği-Da-
yanışmacı Atölye'nin çağrısıyla farklı disiplin-
lerden akademisyen, öğrenci ve gönüllülerin bir 

araya gelmesiyle oluşan Umut Atölyesi devreye 
giriyor.

"Türkiye'de başka türlü bir konut üretim pratiği 
mümkün" düşüncesiyle yola çıkan ekip, Düzceli-
lerle birlikte, farklı yöntemler deneyerek tasarım 
sürecini başlatıyor. Katılımcı yöntemlerle, kulla-
nıcı farklılıklarını ve ortaklıklarını göz önünde 
bulundurarak ekonomik ve doğayla bütünleşik 
bir yerleşim alanı üretmek için işe koyulan Düz-
ce Umut Atölyesi, katılım için yeni yöntemlerin 
keşfine çıkmış; bu anlamda hem Düzceliler'i işin 
içine dahil ederek onlara bu tasarımın bir parça-
sı olduklarını sürekli hatırlatmış hem de kullanı-
cı odaklı tasarımları üretebilmek adına üyelerin 
yaşayış biçimlerini, isteklerini anlamaya çalış-
mışlar. Örneğin, talepleri belirlemek adına bir 
"oyun" kurgulamışlar. Büyük heyecanla hayata 
geçirilen bu oyunda, bir mahalle maketini koope-
ratif üyelerinin şekillendirmesi beklenmiş. "2, 3, 
4 katlı ev mi istiyorsunuz diye sorabilirdik, ama 
kütleleri alıp üst üste koymaya başlayınca yaşa-
dıkları yeri hayal etmeye başladılar" diye oyunun 
önemini anlatan atölye üyeleri, bu oyun sayesin-
de kooperatif üyelerinin hem arazinin sınırlarını 
görerek gerçekçi öngörüler geliştirebileceklerini 
hem de mimari proje ve kamusal mekanlara yö-
nelik önerilerin belirlenebileceğini düşünmüşler. 
İnsanların kalıplaşmış konut anlayışlarını kır-
mak kolay olmamış ama atölye gönüllüleri, çe-
şitli oyunlarla kullanıcıyı işin içine dahil ederek 
konutların tasarımından yerleşim tercihine ka-
dar sürecin mantığını kullanıcıların kavramasını 
sağlamış.

Şu an inşaatı devam eden ve toplam 29 blok 
evin subasman seviyesine getirildiği yerleşimde 
hayvanlar için barınak yapılması, yenilenebilir 
yöntemlerle enerji üretim sistemlerinin kurul-
ması da hedefleniyor. İnşaat süreci, yine koope-
ratif üyelerinin bilfiil çalışmasıyla ve gönüllüle-
rin desteğiyle hızla devam ediyor (Arkitera).

http://www.arkitera.com/haber/27875/duzce-umut-evleri1
http://www.arkitera.com/haber/27875/duzce-umut-evleri1
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Son yıllarda Türkiye ekonomisi, inşaat sek-
törünü esas alan bir politikayla yönetiliyor. İs-
tanbul örneğinde çok çarpıcı şekilde görüldüğü 
gibi nüfusun katlanarak artması ve aynı zamanda 
plansız ve saldırgan bir yapılaşma riski bu politi-
kanın dolaysız sonuçları olarak beliriyor. Doğu-
batı ekseninde büyümesini tamamlayan İstanbul 
uzun bir zamandır, kuzey ormanlarını ve su hav-
zalarını yapılaşmaya açma pahasına kuzeye doğ-
ru da büyüyor.

İstanbul bir taraftan yeni yerleşim alanları 
üzerinden büyürken bir taraftan da mevcut yer-
leşim bölgelerinde kentsel dönüşüme uğruyor. 
İstanbul’un mevcut yapı stokunun büyük oranda 
dönüşmesi gerektiğine dair kanıyı birçok kesim 
paylaşırken, bu dönüşümün nasıl gerçekleşece-
ği konusunda ise temel fikir ayrılıkları bulunu-
yor. En genel tabiriyle bu ayrılık, yapılması ge-
reken dönüşümün planlama ilkeleriyle uyumlu 
bir şekilde, kamu yararı gözetilerek ve kentsel 
problemlerin çözümüne odaklanılarak yapılma-
sı gerektiği üzerine yoğunlaşıyor. Ancak mevcut 
uygulamalar hem planlama ilkeleriyle uyuşmu-
yor hem de kamudan çok özel şahıs ve şirketlerin 
çıkarlarını gözetecek bir çerçevede ilerliyor.

Ayrıcalıklı imar hakları elde eden firmala-
rın yüksek rantlar sağlamasının yanı sıra, bu 
dönüşümlerin üst ölçekli plan kararlarına bağ-
lı kalmaksızın ve olası çevresel etkileri hesap 
edilmeksizin yürütülüyor olması yaşanan dönü-
şümlerin en büyük sıkıntılarının başında geliyor. 
Örnek vermek gerekirse, 2009 yılında kabul edi-
len ve İstanbul’un Anayasası denilen Çevre Du-
rum Planı’na aykırı birçok plan kararı alınabili-
yor. Diğer taraftan, kentsel dönüşüm neticesinde 
dönüşüm bölgesinde yaşayan insanların kentin 
farklı noktalarına ve çoğunlukla çeperlerine doğ-
ru itildiği gözlemleniyor. Dönüşüm bölgesindeki 
konut sahipleri dönüşüm sonrası oluşan ranttan 
pay alsa da kiracı konumunda olanların aynı böl-
gede yaşama ihtimali ortadan kalkıyor.

Özetle belirtmek gerekirse, yaşadığımız kent-
sel dönüşüm süreci büyük oranda imar artışına 
dayanan ve bu artıştan elde edilen rantın payla-

şılmasına dayanan bir motivasyonla yapılıyor ve 
bu süreçte çevresel etki, sosyal donatı alanlarının 
yeterliliği, yeşil alanların korunması ve sürdürü-
lebilir bir kentin inşası gibi ilkeler gözetilmiyor.

6306 Yoluyla Dönüşüm
Büyük bir şantiye görünümündeki İstanbul’da 

farklı yasal gerekçelere dayanarak inşaatlar yük-
seliyor. Dayanaklardan biri de 2012 yılında kabul 
edilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun. 6306 sayılı ka-
nuna dayanarak İstanbul ölçeğinde Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı şimdiye kadar birçok bölgede 
riski alan ilan etmiş durumda. Bunların bazıları 
şöyle:

Gaziosmanpaşa (393 ha), Sarıyer (169 ha), Ka-
dıköy (134 ha), Bağcılar (31 ha), Esenler (28 ha), 
Bayrampaşa (23 ha), Sultangazi (18 ha). İstan-
bul genelinde toplam 890 hektarlık bir alan, yani 
8.900.000 m²’lik bir alan riskli alan durumunda.

6306 sayılı kanun kapsamında belirlenen ris-
ki alanların gerçekten riskli yapılaşmaların oldu-
ğu bölgelerle ne ölçüde çakıştığı meselesi bilim 
insanları tarafından çokça eleştirilirken yeni bir 
gelişme yaşandı ve 27 Ekim itibarıyla 6306 sayılı 
kanunun yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yö-
netmelik değişikliğinin birçok sonucu olmakla 
birlikte sürecin yönetilme mantığını göstermesi 
açısından şu değişikliklere bakmak yeterli:

Devamını okumak için burayı tıklayınız.

(Kadıköy Belediyesi Akademi / Aras Aladağ)

• 6306 Değişti:
Dönüşüm Hızlanacak, Problemler Büyüyecek

http://www.kadikoyakademi.org/6306-degisti-donusum-hizlanacak-problemler-buyuyecek/
http://www.kadikoyakademi.org/6306-degisti-donusum-hizlanacak-problemler-buyuyecek/
http://www.kadikoyakademi.org/6306-degisti-donusum-hizlanacak-problemler-buyuyecek/
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hazırlayacak ve zengin bir deneyim kazanmanı-
zı sağlayacak. Bu nedenlerle, iyi eğitim almanı-
zı çok önemsiyor, çocuk belediyesinde sizler için 
çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca çok önem-
sediğimiz bir konu da sizlerin dünya vatandaşı 
olarak yetişmesi. Bu konuda da sizleri Avrupa’da 
ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan yaşıtları-
nızla buluşturacağız. Birlikte yapacağımız çok iş 
var. Görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Bundan böyle çocuklar, haftada bir gün Seferi-
hisar Belediyesi binasında toplantılara katılacak, 
bağlı oldukları müdürlüklerle birlikte çalışmalar-
da yer alacak. Ayrıca haftanın her günü kendile-
rine ait olan Çocuk Belediyesi Binası’nda toplan-
tılar ve etkinlikler düzenleyecek.

(Seferihisar.Bel.Tr)

28 Ekim Cuma günü gerçekleşen Seferihisar 
Çocuk Belediyesi 4. dönem Belediye Başkanlığı 
seçiminde rakiplerini geride bırakarak Çocuk Be-
lediye Başkanı seçilen Selin Ada, çocuk belediye-
sini oluşturacak arkadaşlarıyla birlikte belediye 
içerisindeki ilk mesailerini yaptı.

İlk toplantılarını Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’le gerçekleştiren çocuklar, yapacakları ça-
lışmalar, nasıl bir Seferihisar hayal ettikleri gibi 
düşüncelerini Başkan Soyer’le paylaştı. Başkan 
Soyer; “Dünyada hiçbir kentte olmayan bir ay-
rıcalığa sahipsiniz. Belediyenin yaptığı çalışma-
larda artık doğrudan söz sahibi oluyorsunuz. Siz-
leri sadece yarının büyükleri olarak değil aynı 
zamanda bugünün bireyleri olarak görüp, yaşa-
dığınız kente katkı sağlamanızı istiyoruz. Umu-
yorum bir önceki çocuk belediyemiz gibi başarı-
lı işlere imza atarsınız ve bu kentin değişimine 
katkı koyarsınız. Çocuk Belediyesi bir yandan da 
gelecekte seçeceğiniz meslekler konusunda sizi 

• Çocuk Belediyesi Göreve Başladı

• “Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz”
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet site-

sinden yayınlanan haberde opera binası için 15 
Aralık'ta yapım ihalesine çıkılacağı açıklandı.

Sağlıklı ve iklim dostu bir kent yaratmak için 
Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne 
taraf olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, karbon-
dioksit salınımını 2020 yılına kadar yüzde 20 
azaltma taahhüdünü yerine getirebilmek için ey-
lem planı hazırladı. Belediye’deki birimlerin yö-
neticileri için düzenlenen “Sürdürülebilir Enerji 
Eylem Planı” bilgilendirme toplantısında konu-
şan Başkan Aziz Kocaoğlu, bürokratlarına hedef 
gösterdi, “Daha temiz bir İzmir için hedefimiz 
kendi enerjimizi kendimiz üretmek olmalı. Plan-
larınızı buna göre yapın” dedi.

Söz verdik, başaracağız
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapı-

lan “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bilgilen-
dirme Toplantısı”nda konuşan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Avrupa Birli-
ği Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf olarak 
verdikleri karbon ayak izini yüzde 20 oranında 
azaltma taahatünü yerine getirme konusunda-
ki zorluklara dikkat çekerek, “Herşeye rağmen 

bu sözü verdik çünkü başaracağımızı biliyorum. 
Daha sağlıklı, temiz bir çevreye sahip, iklim dos-
tu bir kent yaratmayı ve gelecek kuşaklara çevre 
standartları daha da yüksek bir İzmir bırakmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu. 

Raylı system ve elektrikli otobüs yatırımları 
ile ihtiyaç duyulan enerjiyi sürdürülebilir kay-
naklardan elde edilmesi yolundaki çalışmalarla 
karbondioksit salınımını azaltacaklarını belirten 
Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz, çok ciddi kaynak ayırarak kendi enerji-
mizi sürdürülebilir kaynaklardan sağlamalıyız. 
Bunu yapınca, karbon ayak izini de azaltmış ola-
cağız. Aynı zamanda kurum olarak en büyük gi-
der kalemimiz olan enerjiyi sıfır maliyet ile elde 
etmiş olacağız. Böylece hem temiz bir İzmir he-
define büyük bir katkı sağlayacak hem de bele-
diyemize kaynak yaratacağız. Yükselen mali ya-
pımız ile de kentimizin ihtiyacı olan yatırımları 
yaparak İzmir'i geliştireceğiz. Geri dönüşü olan 
böylesi yatırımları dış finansman ile yapabiliriz. 
Hedef, kendi elektriğimizi kendimizin üretme-
sidir. Tüm arkadaşlarımız plan ve programlarını 
buna göre yapmalı.” (İzmir.Bel.Tr).

http://seferihisar.bel.tr/cocuk-belediyesi-goreve-basladi/
http://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/21974/tr
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DÜNYADAN HABERLER • Paris-Marakeş Rallisi:
Fosil Kafalar İklimi Kurtarır Mı?

Bugünlerde (7-18 Kasım 2016) Fas’ın Marakeş kentinde 197 ülkenin katılımıyla toplanan 
COP22, küresel iklim değişikliğinin önüne geçme ve seragazı salımlarının azaltılması konu-
sunda kısa vadede etkili olmayı hedefliyor. Ne kadar başarılı olunur, ayrı tartışma, ama başta 
kömür olmak üzere fosil enerji kaynaklarının terkedilmesi yolunda giderek yaygınlaşan kü-
resel eğilimin Türkiye’deki karşılığını bu zirve sayesinde daha net görmek mümkün. Özet, de-
mokrasi maceramız gibi: Herkes gider Mersin’e, biz gideriz tersine...

Yine yılın o vakti geldi çattı. 1992’den beri, yani 
24 yıldır müzakereleri devam eden BM İklim De-
ğişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) ta-
rafı olan 197 ülkenin temsilcileri, sivil toplum 
örgütleri, farklı çıkar grupları ve uluslararası ku-
ruluşlardan oluşan binlerce kişilik bir kadro 7-18 
Kasım 2016 tarihleri itibariyle Fas’ın Marakeş 
kentinde COP22 (22. Taraflar Konferansı) için 
buluşuyor.

Kömüre Veda (Ama Nasıl?)
Mevcut haliyle Paris Antlaşması’nın küre-

sel sıcaklık artışını 1,5-2 derece eşiğinde sınır-
lamak için yetersiz olduğunu biliyoruz. Ülkele-
rin mevcut seragazı azaltım taahhütlerine (NDC) 
sıkı sıkıya uyması halinde bile yüzyılın sonunda 
2,7-3,7 derece daha sıcak bir gezegende yaşıyor 
olacağız. Bu sebeple de küresel ekonomik dönü-
şümün sıfır karbonlu bir gelecek için acilen baş-
laması ve öngörülenden çok daha hızlı yol alması 
şart. Bununla beraber, özellikle enerji sektöründe 
bir dönüşümün izlerini görmeye başladığımız da 
söylenebilir. (...)

Küresel birincil enerji talebinin yüzde 29’unu 
karşılayan kömür, 2013 verilerine göre karbon-
dioksit emisyonlarının yüzde 46’sından sorum-
lu. Paris sonrası kömür sektöründe olan bitenler, 
tam da bu nedenle kritik. Seragazı azaltım hedef-
leri, hava kirliliğiyle mücadele, ekonomik yapıda 
değişim ve kayagazının dünya enerji piyasalarını 
hallaç pamuğu gibi atması gibi sebeplerle ABD, 
Avrupa Birliği ve Çin’de kömür tüketimi azalı-
yor. ABD’de 2016 yılının ilk çeyreğindeki kömür 
üretimi 1981 yılından bu yana en düşük seviye-
de gerçekleşirken, 2010 yılı sonundan bu yana 
ABD’deki en büyük dört kömür üreticisinin top-
lam piyasa değeri yüzde 99 oranında azaldı. (...)

Türkiye, kömür piyasalarındaki gidişata istis-
na teşkil eden birkaç ülkeden birisi. Yerli kömür 
kaynaklarının tümünün ekonomiye kazandırıl-
ması, 2009 yılından bu yana enerji arz güvenliği 
stratejisinin ana sacayaklarından birisi. Bu amaç 

uğruna 2012 yılı “kömür yılı” ilan edilmişti. Buna 
rağmen, 2009–2015 yılları arasında inşa edilen 
yeni elektrik kurulu gücünün sadece yüzde 2’si 
yerli kömüre (ekseriyetle çok düşük kaliteli lin-
yite) dayalıydı.

COP22 Yolunda Türkiye’de Değişmeyen İşler
Türkiye’nin COP21 sonrası nasıl bir yol izleye-

ceği aslında Paris’e gitmeden önce sunduğu ulu-
sal katkıyla çoktan belli olmuştu. Her ne kadar 
bağlayıcılığı olmayan bu niyet belgesinde seraga-
zı salımlarının 2030 yılına kadar referans senar-
yoya göre yüzde 21’e kadar azaltılmasının plan-
landığı belirtilse de, aslında Türkiye 2030’a kadar 
seragazı salımlarını yüzde 116’dan fazla artırma-
yı planlıyordu. Bu artıştan indirim senaryosuna 
göre aslında Türkiye seragazı emisyonlarının ar-
tış hızında bile bir artış öngörmüştü. (...)

11 Ocak 2016’da TOBB başkanı Rıfat Hisarcık-
lıoğlu Paris Antlaşması’nın Türkiye için sıkın-
tı yaratabileceğinden ve gelişmiş ülkeler gibi se-
ragazı azaltım yükümlülüğü getirebileceğinden 
bahsediyordu. Bu konuşmadan yaklaşık bir haf-
ta sonra Anadolu Ajansı’nın “sektör temsilcileri-
ne” dayandırdığı haberde kömüre alım beklen-
tisi olduğundan, Paris Anlaşması sonrası termik 
santral yatırımlarına engeller geleceğinden ve 
Türkiye’nin 4 yıl içinde linyit yataklarının tama-
mını değerlendirmesinin mümkün olduğundan 
bahsediliyordu. Yani dört yıl içinde bu kömürü 
yaktık yaktık, sonra işimiz zor mesajı veriliyordu.

New York’ta 22 Nisan’da düzenlenen imza se-
remonisine Türkiye’den eski Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Fatma Güldemet Sarı katıldı katılmasına 
da, ertesi günü ayağının tozuyla Adana’da, bizzat 
kendi memleketinde, Sabancı Holding’in Tufan-
beyli Termik Santrali’nin açılışına koştu. Yani bir 
gün önce Paris Antlaşması’nı imzalayıp hemen 
ertesi gün kömürlü termik santral açmak da bu 
dönemeçte Türkiye’ye nasip oldu. (...)

(Yazının tamamı için başlığı tıklayınız)
(BirdirBir.Org)

http://birdirbir.org/paris-marakes-rallisi-fosil-kafalar-iklimi-kurtarir-mi/
http://birdirbir.org/paris-marakes-rallisi-fosil-kafalar-iklimi-kurtarir-mi/
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• Türkiye İklim Zirvesi'nde Günün
Fosili Ödülü'ne Layık Görüldü

Türkiye, Marakeş İklim Zirvesi'nin ilk günün-
de, İklim Eylem Ağı tarafından Günün Fosili 
ödülüne layık görüldü.

İklim zirvelerinde sivil toplum kuruluşlarının 
en önemli etkinlikleri arasında gösterilen Günün 
Fosili ödülleri, 1999 yılından beri veriliyor.

950’den fazla uluslararası sivil toplum kurulu-
şunun üye olduğu Uluslararası İklim Eylem Ağı 
(CAN), Günün Fosili ödüllerini iklim müzakere-
lerini tıkayan ülkelere ve kuruluşlara müzakere-
ler boyunca her gün veriyor.

CAN, yaptığı açıklamada Türkiye’nin, müza-
kerelerin açılış oturumunda söz alarak; müzakere 
gündemine Türkiye’nin iklim finansmanına eri-
şimi meselesinin eklenmesini önerdiğini belirtti.

“Türkiye’nin bir yandan kömürlü termik sant-
ralleri açılışı yaparken diğer bir yandan iklim de-
ğişikliği ile mücadele için fonlardan yararlanmak 
istemesi, uluslararası sivil toplum kuruluşları ta-

rafından tepki ile karşılandı.”
Ayrıca, ödül töreninde Türkiye’nin Paris İklim 

Konferansı öncesinde sunmuş olduğu Ulusal Kat-
kı Niyet Beyanı (INDC) belgesi de eleştirildi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ile 
çok daha etkin bir iklim eylem planı hazırlaya-
bileceğinin belirtildiği törende, 2020 COP’una 
aday olan Türkiye’nin öncelikle Paris İklim 
Anlaşması’nı onaylaması ve halihazırda zayıf bu-
lunan INDC’sini daha iddialı hedeflerle güncelle-
mesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye daha önce de birçok kez Günün Fosili 
seçilmişti (Bianet).

• Japonya da Paris İklim Anlaşması'nı 
Onayladı

Japonya meclisi 8 Kasım’da Paris İklim 
Anlaşması’nı onayladı. Böylelikle anlaşmayı mec-
lislerinde onaylayarak yürürlüğe sokan ülke sayı-
sı 102’ye ulaşırken, bu ülkelerin küresel sera gazı 
emisyonlarındaki payı ise yüzde 70’i aştı.

Japonya’nın 2015 yılı küresel karbondioksit sa-
lımlarındaki payı yüzde 3,6 idi ve ülke bu alandaki 
dünya sıralamasında beşinci sırada bulunuyordu.

Geçen yılın Aralık ayında 193 ülke tarafından 
kabul edilen anlaşmanın yürürlüğe girmesi için 
küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 55’inden 
sorumlu 55 ülke meclisi tarafından onaylanması 
gerekiyordu. Bu şart 5 Ekim 2016 tarihinde an-
laşmayı ulusal meclislerinde onaylayan ülke sa-
yısının 72’ye, bu ülkelerin küresel sera gazı emis-
yonlarındaki payının ise yüzde 56,75’e ulaşması 
ile sağlanmış oldu. Böylelikle anlaşma bu tarihten 
30 gün sonra, 4 Kasım 2016 tarihinde kabul edil-
miş oldu. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti 
henüz anlaşmayı onaylayan ülkeler arasında bu-
lunmuyor. Anlaşmanın TBMM gündemine gelip 
gelmeyeceğine dair herhangi resmi bir açıklama 
da bulunmuyor (Yeşil Gazete).

• Petrol Tüketimi 2030'da Dibi Görecek
Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz 

Enstitüsü’nün (IEEFA), Fas Marakeş’te başlayan 
COP22’nin açılışı öncesi paylaştığı rapor, 2016 
yılında küresel enerji piyasalarında yaşanan kilit 
olayları inceliyor. Rapor ayrıca yaşanmakta olan 
küresel değişimin çarpıcı hızını ortaya koyuyor.

Raporda yer alan bazı çarpıcı bulgular şu şekil-
de: #Tüm göstergeler, kömüre dayalı enerji üre-
timinin geleceğinin sınırlı olduğuna ve kömürlü 
termik santral maliyetlerinin arttığına işaret edi-
yor. #Finansman teşviklerinin eksikliğinin sü-
rekliliği ve tüm dışsallıkları göz önünde bulun-
durulduğunda, ithal kömürle çalışan yeni termik 
santralların kıyaslanabilir yenilenebilir enerji 
teknolojilerinden önemli ölçüde daha pahalı ol-
maya devam edeceği aşikardır. #Düşük karbon-
lu bir finans piyasasında kömür yatırımlarının 
devam etmesi varlıkların atıl durumda kalma-
sı riskini ve kömür madenciliğine bağımlı ulusal 
ekonomilerin zarara uğraması olasılığını taşımak-
tadır. #Elektrikli araçlarda yaşanan, enerji verim-
liliği ve yenilenebilir enerjide görülen sürekli 
katsal büyüme sayesinde akaryakıt tüketimi 2030 
yılına kadar yakın bir gelecekte en düşük noktaya 
ulaşacaktır (BirGün).

http://bianet.org/bianet/toplum/180510-turkiye-iklim-zirvesi-nde-gunun-fosili-odulu-ne-layik-goruldu?bia_source=rss
http://bianet.org/bianet/toplum/180510-turkiye-iklim-zirvesi-nde-gunun-fosili-odulu-ne-layik-goruldu?bia_source=rss
https://yesilgazete.org/blog/2016/11/10/japonya-da-paris-iklim-anlasmasini-onayladi/
https://yesilgazete.org/blog/2016/11/10/japonya-da-paris-iklim-anlasmasini-onayladi/
http://www.birgun.net/haber-detay/petrol-tuketimi-2030-da-dibi-gorecek-134661.html
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• Ağaçların Hakimiyetindeki Otopark
Mimarlar Ignacio Borrego ve Felipe Samarán, 

Madrid'teki Francisco de Vitoria Üniversite-
si için tasarladıkları açık otoparkı, orada bulu-
nan mevcut ve yeni dikilecek bitkilerin yerleri-
ni koruyarak, onların kapladıkları alanlara göre 
şekillendirdi.

Mimarlar Ignacio Borrego ve Felipe Samarán, 
Francisco de Vitoria Üniversitesi'nin kampü-
sünde, antropolog Marc Augé'nin "Yok-mekan" 
(Non-place) olarak tanımladığı alanlara farklı bir 
bakış açısı getiren bir otopark tasarladılar. Yok-
mekan terimi, Augé'ye göre bir "mekan" olabil-
mesi için gerekli özellikleri barındırmayan, ano-
nim, geçici yerleri tarifliyor. Augé bu mekanlara; 
otobanları, otel odalarını, alışveriş merkezleri-
ni örnek gösteriyor. Borrego ve Samarán, bir çe-
şit yok-mekan olarak tanımladıkları otopark için 
yaptıkları tasarımı şöyle anlatıyor: "Araç parkı 
için yapılan asfalt yüzeyler genellikle tabula rasa 
olarak kabul edilirler. Yani en basit anlamıyla, 

mekanda önceden mevcut olan bütün izler tama-
men silinir. Bu kez, araç park alanlarının dağılı-
mı, mevcut ağaçlara ve yeni dikilenlerin kapla-
dıkları alanlara göre yapıldı."

Park alanından üniversiteye yürüyen yayalar 
için, gelip geçenlerin tahmini izlerine göre park 
içi yaya yolları tasarlanmış. Bu yollar da yine 
mevcut ve yeni dikilecek bitkilerin yerlerine 
göre konumlandırılmış.

(Arkitera)

• IKEA Mağazasında Bir Suriye Evi

IKEA, Norveç’teki mağazanındaki sergi alanla-
rından birini, misafirlerine güçlü bir mesaj ver-
mek için yeniden düzenledi.

Bir pop-up ev hazırlayan şirket, müşterileri-
ne bir Suriye evinin iç mekanını oda ölçeğinde 
deneyimletmeyi amaçlıyor. ”25 m2 Syria”  isimli 
mekan düzenlemesi, IKEA’da alışkın olduğumuz 
fotojenik ve mükemmel düzenlenmiş küçük me-
kanlardan biri değil. Bunun aksine Damascus‘un 
biraz dışında kalan ve Rana adlı bir kadınla 9 ki-
şilik ailesinin yaşadığı alanın replikası.

POL reklam ajansıyla birlikte geliştirilen proje-
de tasvir edilen ev, tuğlaları kalmış duvarlardan, 
az miktarda mobilya ve temel elektrikli ev aletle-
rinden oluşuyor. IKEA’nın duvarlara dekor ola-
rak astığı çerçevelerde aile arşivinden fotoğraflar, 
fiyat etiketlerinde ise ev sakinlerinin hikayeleri 
yer alıyor. Ailenin yeme içme ve barınma için ge-
rekli temel ihtiyaç stoğunu etiketlerde müşterile-
rine sunan şirket, başlatılan bağış kampanyasına 
katılımcıların nasıl dahil olabileceğine dair bilgi-
lendirme de yapıyor.

(Kot0)

http://www.arkitera.com/haber/27858/parking-angel-oak
http://kot0.com/ikea-magazasinda-bir-suriye-evi/
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• Evsizler İçin Kent Mobilyaları

• Edebiyat Trafiğe Karşı

Kent mobilyaları gündüzleri her kentli tarafın-
dan kullanılırken geceleri ise çoğunlukla evsiz-
ler tarafından kullanılmakta. Spring Advertising, 
RainCity Housing projesiyle, geceleri yağmurdan 
koruyan birer uyku alanına dönüşen çok fonksi-
yonlu kent mobilyaları tasarladı.

Proje kapsamında Vancouver‘ın kamusal alan-
larındaki kent mobilyaları bir aylığına dönüştü-
rülmüş. Proje evsizlere, uyumak için daha uygun 
alanlar yaratmanın yanı sıra, kentlilere yönelik 
de farkındalık yaratma amacı taşıyor.

Luzinterruptus olarak bilinen bir grup İspan-
yol sanatçı topluluğu Toronto'da şehrin işlek cad-
delerinden birini kirlilik, gürültü ve trafik soru-
nuna dikkat çekmek amacıyla binlerce kitapla 
doldurdu.

Gönüllülerin yardımlarıyla düzenlenen inte-
raktif ışık enstalasyonu, normalde araçlara ayrıl-
mış caddenin bir kitap nehrine dönüştürülmesiy-
le oluşmuş sembolik bir hareket.

Ekip, edebiyat severlere alan yaratmak için, 
kısa süreliğine devraldıkları kamusal mekanlara 
"Edebiyat VS Trafik" adını verdikleri enstalasyo-
nu kuruyorlar.

(Arkitera)

İki farklı banktan biri geceleri yağmurdan ko-
ruyan bir çatıya sahip olurken, diğerinde gün-
düzleri okunan "Bu bir bank” yazısı, geceleri "Bu 
bir yatak odası” yazısına dönüşüyor (Kot0).

http://kot0.com/evsizler-icin-kent-mobilyalari/
http://www.arkitera.com/haber/27782/edebiyat-vs-trafik
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