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Boğaz’da Tek Yetkili Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bir çok kurum ve kuruluşun yasası lağvedilirken; bunlardan en dikkat çekeni, Boğaziçi İmar Kurulu oldu.
Boğaziçi’nde özellikle “sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi” olarak adlandırılan ve
Boğaziçi’nin korunması amacı taşıyan bölgede,
şimdiye kadarki tüm imar kararları, Büyükşehir Belediyesi’nin kararı, Boğaziçi İmar Yüksek
Kurulu’nun onayı ile hayata geçiriliyordu. Boğaziçi İmar Kurulu, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı veya bir devlet bakanı
başkanlığında Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Tarım Orman
ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından oluşturulmuştu. Son kararname ile bu
kurul kaldırıldı.
Bu kurulun görevleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yerel Yönetim Politikaları
Kurulu’na verildi. Cumhurbaşkanı’nin atayacağı
isimlerden oluşacak bu kurul, boğaz bölgesinin
korunması için alınacak kararlarda tek yetkili olacak. Kurul kararları, Cumhurbaşkanı onayıyla hayata geçirilecek. Kurul’un kuruluş amacı
Boğaziçi imar uygulamaları gereği, kamu yatırımlarının planlanması olarak açıklandı. Çalışma
sistemine ilişkin ayrıntılı kararname yayınlanması, özellikle “sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi” olarak tanımlanan ve yapılaşmanın önlenmesi için korunan alanların geleceğinin ne olacağı
merakla bekleniyor.

İhale istisnası

Öte yandan aynı kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı için bazı hizmet ve mal alımları Kamu
İhale Yasası kapsamı dışına çıkartıldı. Düzenlemenin bu bölümleri, “Cumhurbaşkanlığına bağlı
ofisler ve başkanlıklarda, Türkiye’nin tanıtımı,
ülkedeki yatırım veya finans kaynaklarının artırılması veya dijital dönüşüm teknolojik gelişimin
sağlanması amacıyla yaptıkları mal ve hizmet
alımları” istisna tutuldu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde savunma ve güvenlik gerekçeli tüm alımlar, pazarlık usulüyle yapılacak.
(Hürriyet)

Milli Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na
Bağlandı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne
dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
Resmi Gazetede yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve
yetkileri arasında yerleşmeye, çevreye ve
yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev
alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve
standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak yer alıyor. Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Hazinenin
özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin
yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile iş birliği yaparak
yürütecek. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin
kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen
hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini
yapacak. / Yapı.com.tr
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Küçükçekmece Gölü’nün Etrafındaki 200 Hektar Alan İmara Açıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü’nün etrafındaki 200 hektar alanı imara açtı

İBB

'nin önceki dönem CHP'li Meclis üyesi olan İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan konuyla ilgili olarak “Söz konusu alanla ilgili
İstanbul çevre düzeni planlarında da tadilat yapılarak plan ilkeleri hiçe sayıldı. Zira 1/100 000
ölçekli plan kentin anayasası olarak kabul edilmişti. Yaklaşık 200 hektar olarak planlanan bu
alan Çekmece Gölü’nün batı kısmında bulunmakta ve göle komşudur. Yapılacak yeni yapılaşma ile göldeki doğal yaşam da yok olacak ve
çevredeki mevcut 1. ve 2. derece doğal sit alanları zarar görecektir” dedi. Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan planın Küçükçekmece Gölü’nün doğal yapısına zarar vereceği
gibi bölgedeki derelere ve korunması gereken sit
alanlarına büyük bir tahribat verebileceğini söyleyerek şunları ekledi:
Çekmece Gölü’nün çevresi mevcut 1/100.000
ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda kentin bütününe hizmet eden, halkın eğlenme ve
dinlenme gereksinimlerini karşılayan kentsel
ve bölgesel yeşil ve spor alanlarının büyük bir
kısmı yeşil koridorlar halinde tasarlanmıştır.
Küçükçekmece Gölü ve çevresinin ekolojik
sürdürülebilirliğinin ve denize açılımların sağ-

lanması için göl kıyısı kentsel ve bölgesel yeşil
ve spor alanı olarak gösterilmiştir. 1/100.000
ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre kentsel ve bölgesel yeşil ve
spor alanları kentin bütününe hizmet eden,
halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini
karşılamaya yönelik aktif ve pasif yeşil alanlar
ile spor alanlarıdır. Ayrıca olası afet ve buna
bağlı kriz durumlarında toplanma ihtiyacının
karşılanması amacıyla da kullanılabilir şekilde
tasarlanacak bölge parkları yer alabilecek şekilde düzenlenmiştir.

“Yeni bir betonlama dalgası getirilecektir”

Yapılacak plan tadilatı ile birlikte yeni bir
kent oluşturularak İstanbul’un sorunlarına ilave sorunlar ekleneceğini söyleyen Doğan şunları
kaydetti:
Yeni bir yapı yoğunluğu ve nüfus artışı getirilecektir. Var olan sorunlar ile birlikte kentin
yaşam alanları, kıyıları ve sit alanları yok olacaktır. Yeni bir betonlama dalgası getirilecektir. Merkezi hükümet ve kendisine bağlı Çevre
ve Şehircilik Bakanı bu kente ihanet etmeye
devam ediyor. Zira yapılan planlar yasalara
ve imar ilkelerine aykırıdır. Kamu yararı taşımayan bu rant planları derhal iptal edilmeli ve geri çekilmelidir. TOKİ’ ye devri yapılan
yaklaşık 200 hektarlık bu alanda yapılan plan
ile; Ticaret + konut alanı, konut alanı, 3 adet
(13.940m2) camii alanı, özel lise, ilkokul, özel
kültürel alan, sağlık alanı, yüksek öğrenim alanı, idari hizmet binası, meydan (13.592 m2),
rekreasyon alanı, spor alanı vs. fonksiyonları
verilerek düzenleme yapılmıştır.
Sendika.org
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Santralı mi yiyeceğiz?
Kırklareli’nin tarım arazilerine termik santral kurulması planlanıyor. Uzmanlar ‘tarıma dayalı ithalat artar’ diye uyarıyor

T

ekirdağ Çerkezköy’de meşe ormanlarına yapılması planlanan termik santrala karşı mücadele sürerken Trakya yeni bir termik santral tehdidiyle daha karşı karşıya. Kırklareli’nin
tarım arazilerine kömürlü termik santral yapılması planlanıyor. Şirket, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na başvurarak proje için Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. Projeye itiraz edeceklerini belirten Kırklareli Kent
Konseyi ve Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem
"Trakya, Tekirdağ ve Kırklareli’de su, hava ve
atık kirliliği var. Yeni kirleticiler eklenmemelidir" dedi.

Yılda 2 milyon 506 bin ton kömür yakılacak

Madencilik şirketi geçen nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Kırklareli Merkez
ilçesine bağlı Tekkeşeyhler ve Dokuzhöyük’te
çoğunluğu tarım arazisi olan alana kömürlü termik santral kurmak için başvuru yaptı. ÇED
süreci başlayan projenin dosyası bakanlıkta 27
Haziran’da askıya çıktı. ÇED başvuru dosyasında termik santralin yılda 7 bin saat çalışacağı belirtilerek iki ünitede saatte toplam 358 ton yerli
kömür tüketimi olacağı ifade edildi. Yani yılda
2 milyon 506 bin ton kömür yakılacak. Proje sahası; Kırklareli İl merkezine 19,5 km, Ulukonak
Mahallesi’ne 700 m, Dokuzhüyük Mahallesi’ne
1,8 km, Karahalil Mahallesi’ne 3 km, Bostanlı Mahallesi’ne 5,3 km uzaklıkta. Alanın santral
yapılması planlanan 417.021 metrekarelik kısmı
tarım arazilerinden (yüzde 84), 83.020 metrekarelik kısmı ise orman alanlarından (yüzde 16)
oluşuyor.

Yeri değiştirilmişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni bir KHK
ile İstanbul - Silivri , Tekirdağ - Çerkezköy ve
Kırklareli Vize’de tarım ve orman alanı iki bölgeyi "Enerji Üretim Alanı" ilan ederek, termik
santral yapılmasının önünü açmıştı. Bölge halkı
ve çevre aktivistleri karara itiraz etmişti. İtiraz
üzerine santralların yeri kaydırılmıştı. Şu anda
da Çerkezköy’de meşe ormanlarını tehdit ediyor.
Bölge sakinleri ve Greenpeace’in santrala karşı
açtığı dava sürüyor.

Ormansızlaştırır

Kırklareli Kent Konseyi ve Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem “Trakya, Tekirdağ ve
Kırklareli’de su, hava ve atık kirliliği vardır.
Yeni kirleticiler eklenmemelidir. Termik santrallar hava, toprak ve su kirliliğine yol açar.
Santrallar gezegenin baş belası küresel ısınma
ve iklim değişikliğine korkunç katkılarda bulunacaktır. Özellikle fosil yakıt kullanan termik
santralların küresel ısınmadaki yeri kesin olarak
bilinmektedir. Ek olarak ormansızlaşma da küresel ısınmanın bir kaynağı olup planlanan santral
ile ormansızlaşmaya da yol açılacaktır. Kırklareli
Kent Konseyi olarak, hem bugün bölgede yaşayan ve gelecekte yaşayacak olan canlıların varlığını sürdürmesi açısından ÇED sürecinin sonlandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Tarım alanlarını yok etmeyin

Projeye itiraz edeceklerine dikkat çeken Kırklareli Kent Konseyi ve Çevre Meclisi Başkanı
Göksal Çidem şöyle konuştu: "Tarım alanlarının
yok edilerek termik santral kurulmasında kamu
yararı yoktur. Tarım alanlarının yok edilmesi,
tarıma dayalı ithalatın artması demektir."
Cumhuriyet
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Yurttaşlar İçin ÇED Süreci Takip Rehberi
Yurttaşların Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine katılımını kolaylaştırma ve bu süreçlerin yurttaş denetimine girmesindeki güçlükleri azaltma hedefiyle kaleme alınan Yurttaşlar
için ÇED Süreci Takip Rehberi kitabı Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlandı.

Kuzey Ormanları’na şimdi de film platosu
kuruyorlar!

E

Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi,
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine dair temel kavramları ve ÇED sürecinin aşamalarını
basitçe anlattığı gibi, ÇED süreçlerine idari başvuru yaparak veya dava yoluyla katılmak isteyen
yurttaşlara da yol gösteriyor.
Rehberde,
• Hangi projelerin ÇED sürecine tabi olduğu,
• ÇED kapsamı dışında kalan projeler,
• İvedi Yargılama Usulünün ÇED süreçlerinde nasıl işletildiği,
• Hangi projeler için hangi tarihli ÇED Yönetmeliğinin işletileceği
gibi bilgiler bulunurken,
• ÇED Başvuru dosyasının Bakanlığa sunulmasından itibaren ÇED sürecinin aşamaları,
• ÇED sürecine katılmak isteyen yurttaşların
bilmesi gereken temel bilgiler,
• ÇED süreçlerine katılımda bilgi edinme hakkının nasıl kullanılabileceği,
de örneklerle aktarılıyor.
Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi
bunlara ek olarak, ÇED süreçlerine idari başvuru veya dava yoluyla katılmak isteyen yurttaşlar için, denetlemek veya dava etmek istedikleri projeye göre uyarlayabilecekleri idari başvuru
dilekçeleri, dava dilekçeleri ve bilgi edinme dilekçeleri içeriyor.
[Kitaba erişmek için burayı tıklayınız.]
EkolojiKolektifi.Org

yüpsultan Belediyesi'nin Kuzey ormanlarını tahrip edecek film platosu projesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11
Temmuz tarihli meclis oturumunda gündeme geldi. Oya sunulan teklifte Eyüpsultan Belediyesi'nin sınırları içindeki Ağaçlı,
Çiftalan ve Odayeri köylerine ilişkin imar
planlarına “ilgili kurumlardan görüş alınmak kaydıyla başkanlık tarafından verilecek
izinle film platosu yapılabilir. Kapalı stüdyo
yapılması halinde planda belirlenen fonksiyona ait yapılaşma koşulları aşılamaz” notunun eklenmesi istendi. Plan değişikliğinin
gerekçesi “İstanbul'un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün geçmişte
olduğu gibi gelecekte de Eyüp'te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile film
sektörünün taleplerine cevap verebilecek
şekilde imar planlarına ait plan notlarında
değişikliğe gidilmiştir” olarak açıklandı.

Kuzey ormanları tahrip olacak

Teklife ilişkin yapılan oylama öncesinde
CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu
söz alarak film platosu kurulacak köylerin
tamamının Kuzey Ormanları sınırları içinde
kaldığına dikkat çekti. Hacıalioğlu “Bu köylere 2 bin metrekareden başlayarak stüdyolar kurulacak. Bu yeni bir ticaret alanı.
İstanbul'un tanıtımı, film sektörünün gelişimi önemli ama bu platoları Kuzey ormanlarının içine kurmak doğru değil. İBB olarak
gerekirse İstanbul dışında yer göstererek
bir çözüm bulmalı. Film platoları Kuzey
Ormanları’nda ciddi bir tahribat yaratacak”
uyarısında bulundu. Eleştirilere karşın İmar
ve Bayındırlık Komisyonu ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu tarafından uygun bulunan teklif İBB Meclisi'nde
oy çokluğu ile kabul edildi. / Sözcü
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Kadıköy'de Çocuk Tiyatro Festivali Devam Ediyor
17. Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali
devam ediyor. Çocuklar yıldızlar altında tiyatro
izlemenin keyfini yaşıyor.
Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen Çocuk
Tiyatro Festivali 11 Temmuz Çarşamba günü
başladı. Bu yıl 17.’si düzenlenen festival 25 Temmuz Çarşamba akşamı son bulacak.
Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık
havada oyun seyretme keyfini yaşatan festivalde, her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz
izlenebilecek.

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük
Parkı Anfi Tiyatro’da yapılan Çocuk Tiyatro
Festivali’ndeki oyunlar her akşam saat 21.00’de
başlıyor.
[Festival programı için burayı tıklayabilirsiniz.]
Kadikoy.Bel.Tr

Müşterek Mekân: Müşterekler Olarak Şehir
Sel Yayıncılık, daha önce "Kentsel Heterotopya" kitabıyla tanıdığımız Stavros Stavrides'in
"Müşterek Mekan" adlı çalışmasını yayınladı.
Kitabın tanıtım bülteninde ise şu ifadelere yer
verildi:
"Hem kent üzerine akademik araştırmalara
imza atan hem de kentsel müşterekleşme hareketleri içinde aktivist olarak rol alan Stavros
Stavrides, mekânı bir meta, çitlenmiş bir yer ya
da devletin idaresindeki bir alan olarak değil,
başka bir dünyaya ilişkin potansiyeller ve ipuçları barındıran müşterekler olarak ele alıyor.
Stavrides, ülkemizde de Gezi isyanıyla yaşanan ve pek çok kişinin hayatında silinmez izler
bırakan mekânsal müşterekleşme deneyimlerinin teorik zeminini kurmaya girişiyor ve niteliklerini koruyarak süreklileşecek müşterek
mekânların varlık koşullarını sorguluyor."

Özgün Adı: Common Space The City as
Commons
Yazar: Stavros Stavrides
Çeviren: Cenk Saraçoğlu
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İrlanda fosil yakıtlardan yatırımını geri çeken ilk ülke oldu
İrlanda Cumhuriyeti, millet meclisinin aldığı
ve tüm partilerin destek verdiği bir karar ile tarihte yakıt şirketlerinden tüm yatırımını geri çeken ilk ülke oldu.
Ülkenin 8 milyar euro (45 milyar Türk lirası)
değerindeki yatırım fonunun; kömür, petrol, doğal gaz ve turba kömürü (turf) olmak üzere 150
kadar şirkette yaklaşık 318 milyon euroluk (~1,8
milyar Türk lirası) yatırımı var. Kararın millet
meclisinden sonra senatodan da hızla geçerek
yasalaşması ve yatırımların 5 yıl içerisinde satılması bekleniyor.
Son yıllarda giderek güçlenen divestment (yatırımını geri çek) hareketi, başta eğitim kurum-

ları ve hükumetler olmak üzere kurumların
yatırımlarını fosil yakıt sektöründen başka sektörlere yönlendirmesini savunuyor.
Divestment hareketi ile şu ana kadar yüzlerce
kurum, fosil yakıt şirketlerinden 6 trilyon dolarlık (~29 tirlyon Türk lirası) yatırımını geri çekme kararı aldı. Bunlardan en büyüğü Norveç’in 1
trilyon dolarlık (4,85 trilyon Türk lirası) değerindeki yatırım fonu oldu. Norveç, kömür şirketlerinden yatırımını çekmeye başladı, şimdi ise
petrol ve doğalgaz şirketlerindeki yatırımlarını
satmak için adımlar atıyor.
Yeşilist

Dünyanın Büyük Şehirleri, Fosil Yakıtları Durdurmanın Anahtarını Ellerinde Tutuyor
Fosil yakıtların ulusal kullanımını azaltmak
ve iklim değişikliğini sınırlandırmak için kaygılanan hükümetler şimdi nereden başlamaları gerektiğini biliyorlar: büyük şehirlerden.
Yeni araştırmalar, geçmiş bilgi ve tecrübelerden
yararlanıldığında aşikar olması gerekeni, yani
%54’ü şehirlerde yaşayan insanlığın şu anda küresel enerji kullanımının %70’inden fazlasından
şehirlerin sorumlu olduğunu teyit etti.
Dünyanın 13,000 kentsel bölgesinde ‘‘karbon ayak izi’’ olarak adlandırılan olguyla ilgili yeni bir çalışma, başlangıç için en etkili yerleri belirledi. Norveç Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi’nden Daniel Moran, “Dünya çapında ilk 100 en yüksek ayak izi şehrinin, küresel
karbon ayak izinin yaklaşık %20’sinin sorumlusu” olduğunu söylüyor.

“Küçük bir sayıdaki belediye başkanı ve
yerel yönetimin birlikte yürüttükleri eylem, ulusal karbon ayak izlerini önemli
derecede azaltabilir.’’

Global Gridded Model of Carbon Footprints
(GGMCF) projesi kapsamında yapılan araştırmada karbon ayak izi bakımından İstanbul ilk
100 şehir içinde 26. sırada, Ankara ise 80. sırada
yer alıyor. Araştırmanın internet sitesine ve site
içinde yer alan interaktif haritaya ulaşmak için
tıklayınız.
350.Org
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Estonya'da Ücretsiz Ulaşım Devri

Estonya vatandaşları, 1 Temmuz tarihi itibariyle ülke çapında hiçbir ücret ödemeden seyahat edecekler.

Huffington Post'un bildirdiğine göre, uygulama Estonya'nın başkenti Tallinn'de 2013 yılında hayata geçirildi. Tüm toplu taşıma araçları;
tramvay, otobüs, troleybüs ve tren gibi, şehir sakinlerinin ücretsiz kullanımına sunuldu. Ancak,
belediye her yıl vatandaşların gelir vergisinden
1000 € 'luk pay aldı.
Guardian'a göre, bu ücretsiz ulaşım projesinin
sorunsuz bir şekilde çalıştığı söylendi. Bununla
birlikte, Estonya hükümeti, küçük çapta başlayacak ve birkaç sınırla uygulamaya devam edecek
olsa da, şimdi bütün ülkede ücretsiz ulaşım programını kullanıma sunmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük ulusal ücretsiz toplu taşıma projesi sayılan program, daha düşük gelirli
insanların ülke çapında daha iyi iş fırsatları bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış.
Tallinn AB Ofisi başkanı Allan Alaküla, “İnsanlara arabalarını daha az kullanma hatta iş
günlerinde arabalarını hiç kullanmama imkanı veriyoruz” dedi ve ekledi: “Tallinn'de ücretsiz toplu taşıma araçlarıyla birlikte araba kullanımını azaltmak için çeşitli önlemler aldık; özel
otobüs şeritleri, bisiklet sürmeyi teşvik için daha
fazla bisiklet yolu ve ayrıca cadde üstü azaltılmış
park ücretleri ve yerleri" gibi. / BirGün

Almanya’dan Hava Kirliliğine Karşı Toplu Ulaşımı Ücretsiz Hale Getirme Planı
Almanya rüzgar ve güneş enerjisinde küresel
bir lider konumunda, ancak ülkedeki hava kirliliği seviyeleri öyle kötü bir hal aldı ki, Avrupa Birliği Almanya’nın hızlı bir şekilde harekete
geçip yaşamı tehdit eden bu sorunu çözmeye yönelik adımlar atmaması durumunda, ülkeyi ağır
bir ceza yaptırımı ile uyarıyor.
Alman Hükümeti, AB’nin kararına karşı savaş açmak yerine ücretsiz toplu taşıma hizmeti
getirerek atmosferi temizlemeyi hedefliyor. Alman Hükümeti bakanları, Avrupa Komisyonu’na
gönderdiği mektup ile mücadele planının ana
hatlarını açıklıyor.
Mektup, “Mevcut hususi araç sayısını azaltmak için ücretsiz toplu taşıma fikrini değerlendiriyoruz.” diyor ve “Almanya için en büyük öncelik, daha fazla gereksiz gecikme olmadan hava

kirliliğiyle etkili bir mücadele yoluna gitmektir.”
diye ekliyor.
Guardian’ın haberine göre, Almanya, diğer
AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında, hali hazırda
ucuz toplu taşımaya sahip olmasına rağmen yeni
tasarı, trenle ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirmeyi planlıyor. Tasarının öncelikle Bonn, Essen ve Mannheim dahil olmak üzere ülkenin batısında bulunan beş şehirde yürürlüğe konulması
bekleniyor.
Almanya’nın hava kirliliğini azaltmaya yönelik planı, otobüs ve taksilerin salımını azaltmak,
düşük salımlı alanlar yaratmak ve araba paylaşımı programlarını içeriyor. Biletsiz tren yolculukları ise bu planının merkezinde yer alıyor.
Yeşil Gazete

DÜNYADAN HABERLER

Polonya’daki Tersane Bölgesi Yeniden Canlandırılıyor
Polonya’nın Gdansk kentindeki tersane bölgesi canlandırılarak, alanda çevreye ve insanlara dönük yaşam
alanları oluşturuluyor.
Henning Larsen Architects tarafından hazırlanan projede büyük ölçekli bir kalkınma hedefleniyor. Eskiden bir sanayi bölgesi olan ve günümüzde tersaneler bölgesi olarak devamlılığını
sürdüren 4.3 milyon metrekarelik alanda, yaya
ve bisiklet dostu mekanlar yaratılarak liman
kentindeki yaşam alanları güçlendirilecek.
Tarih içerisinde bu bölgede düzenlenen işçi
eylemlerinden ötürü bu bölge, kent sakinleri
için büyük önem taşıyor. Tarihi binalar ile ilişki kuran ve İmparatorluk Tersanesi'nin eşsiz tarihini vurgulayan projede bu nedenden ötürü
halkın kıyıya erişiminin sağlanabilmesi amacı
ile yaya ve bisiklet dostu çeşitli bağlantı yolları
oluşturuldu.
Meydan, Park ve Rıhtım olarak üç kentsel
mekan ile desteklenen öneri, konser, buz pateni
gibi sosyal aktivitelere de imkan tanıyacak. Park
bölgesi, “yemyeşil bir kentsel orman” vurgusu ile öne çıkarken; kentin merkezinde yer alan
Rıhtım bölgesi ise bu yenileme projesinin kalbini oluşturacak. / Arkitera

Uluslararası Enerji Ajansı Temiz Enerji Teknolojilerinde İlerleme Raporunu Paylaştı
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yayınladığı yeni Temiz Enerji Gelişim Takibi ile küresel
temiz enerji dönüşümü için kritik öneme sahip
tüm enerji teknolojilerini ve sektörleri kapsamlı
ve titiz bir şekilde değerlendirdi.
IEA’nın çalışmasına göre özellikle fotovoltaik,
LED ve elektrikli araç sektörüne yönelik teknolojiler 2017’de büyük ilerleme kaydetti, ancak
tablonun geneli ne yazık ki belirlenen dönüşüm
için yeterli performası göstermiyor.
Temiz teknoloji alanında ilerleme kaydedemeyen birçok teknoloji alanı ve bunlara bağlı olarak birçok sektör bulunuyor, bunlardan en
dikkat çekenleri ise: jeotermal, konsantre güneş
enerjisi, havacılık ve bina yalıtım sektörleri.

Küresel enerji sisteminde hızlı bir dönüşüm

IEA’nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu,
enerji sektörü için hızlı ancak ulaşılabilir bir dö-

nüşüm görünümü sunuyor. Uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinin karşılanması için, daha
fazla enerji verimliliğine sahip binalar, sanayi ve
taşımacılık ile daha yenilenebilir ve esnek enerjinin iddialı bir kombinasyonunun gerektiği vurgulanıyor. IEA Yeni Politika Senaryosu’nda yer
alan mevcut ve duyurulan politikalara göre dünya bu hedeflere ulaşmak için oldukça yavaş ilerliyor. / Yeşil Gazete
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