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geçilmiş, üyelere sunulmak üzere dijital anket
denemeleri tamamlanmıştır.
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ŞUBE GÜNCESİ
Anadolu Kentsel Dönüşümü Konuşuyor
Paneli'ndeydik
04 Mart tarihinde "Anadolu Yakası Kentsel
Dönüşümü Konuşuyor" başlıklı etkinliğe
davetli konuşmacı olarak katılan Şube
Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Kıvanç
Kutluca; Şube görüşlerimizi paylaşmış ve
kentsel dönüşüm konusunda kamuoyu
bilgilendirmesi yapmıştır.
EMBARQ Sürdürülebilir Ulaşım Derneği
Şubemizi Ziyaret Etti
06 Mart tarihinde "EMBARQ1: Sürdürülebilir
Ulaşım Derneği" Şubemizi ziyaret etmiş,
Şubemiz çalışmaları hakkında Akif Burak Atlar
tarafından bilgilendirilmişlerdir.

Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları
Komisyonu Toplantıları Devam Ediyor
Şubemiz Çalışma ve Özlük Hakları Komisyonu
çalışmalarına devam etmekte olup; "Çalışma
Yaşamı Kitapçığı" basım hazırlık sürecine
EMBARQ Türkiye - Sürdürülebilir Ulaşım Derneği
(SUD), çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha
fazla tehdit eden kent içi ulaşım sorunlarına
sürdürülebilir çözümler üreterek kentlerimize yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kurulmuş, kâr amacı
gütmeyen,
araştırma
ve
uygulama
konularına
odaklanmış bir sivil toplum kuruluşudur.

III. Kent Sempozyumu Hazırlık
Toplantıları Devam Ediyor
Sekreteryasını İstanbul İKK ile Şubemizin
yürüttüğü III. Kent Sempozyumu hazırlık
toplantıları devam etmekte olup, Şubemizi
temsilen
Gürkan
Akgün
katılım
göstermektedir. Danışma Kurulu'nda yer
almak üzere Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz
Süleyman Balyemez, Ahmet Kıvanç Kutluca ile
değerli akademisyenlerimiz Cenk Yaşar Şahin,
Fuat Ercan, Hatice Kurtuluş, Pelin Pınar
Özden, Sırma Turgut, Şükrü Aslan önerilmiş
ve kabul edilmiştir. Etkinliğin 2013 yılı teması
"Yaşanabilirlik"
olarak
belirlenmiş,
sempozyum öncesinde "Yaşanabilir Bir
İstanbul" teması kapsamında her biri farklı
meslek odaları tarafından üstlenilen ve buna
bağlı olarak farklı tartışma konularının
geliştirileceği etkinlikler dizisi düzenlenmesine
karar verilmiştir. Bu bağlamda ilk etkinlik
"Kentsel Dönüşüm ve İmar Sorunları" başlığı
ile
18
Nisan
tarihinde
Esenyurt'ta
gerçekleştirilmiştir.
Şubemiz İTÜ Şehir Planlama
Öğrencilerini Ziyaret Etti
07 Mart tarihinde Şubemiz İTÜ ŞPB
öğrencilerini ziyaret etmiş, ziyarete Akif Burak
Atlar, Tuba İnal Çekiç, Çare Olgun Çalışkan ve
Sezi Zaman katılmıştır. Ziyarete öğrencilerin
ilgisi yoğun olup, Şubemiz temsilcileri
tarafından öğrenciler İstanbul Şube Öğrenci
Komisyonu ile Şubemizin öğrencilere yönelik
etkinlikleri hakkında bilgilendirilmiştir.
İstanbul Buluşmaları Düzenleme Kurulu
Toplantıları Başladı

1

2013 yılında 7.si düzenlenecek olan İstanbul
Buluşmaları'na ev sahipliğini Mimar Sinan
Üniversitesi yapacak olup; İstanbul Teknik
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni

Şubemiz katkılarıyla hazırlık toplantıları
başlamıştır. Bu yılki etkinlik başlığının
“İstanbul: Alt-Üst” olmasına karar verilirken,
etkinlik
öncesinde
bir
çalıştay
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İKK Toplantılarına Katılımımız Devam
Ediyor
İstanbul İKK olağan toplantıları devam
etmekte olup, Şubemiz toplantılarda temsil
edilmeye devam etmekte olup, Şube Yönetim
Kurulu üyemiz Aysun Koca ile Engin
Bozkurt'un toplantılara katılım göstermektedir.
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Tayfun Kahraman, Akif Burak Atlar, Tuba İnal
Çekiç ve Av. İnan Soydan katılım göstermiştir.

Fatih Sultan Mehmet Mahalle
Toplantısı'ndaydık
21 Mart tarihinde gerçekleştirilen Fatih Sultan
Mehmet Mahalle Toplantısı'na Şubemizi
temsilen Tayfun Kahraman, Gürkan Akgün,
Kumru Çılgın ve Av. İnan Soydan katılım
göstermiştir. Mahalleli kentsel dönüşüm süreci
hakkında
bilgilendirilmiş
ve
içinde
bulundukları
kentsel
dönüşüm
süreci
içerisinde yapabilecekleri görüşülmüştür.

Beşiktaş Belediye Başkan Aday Adayı
Hakan Atalay Şubemizi Ziyaret Etti

ÖDP Kentsel Dönüşüm Paneli'ndeydik

12 Mart tarihinde CHP Beşiktaş Belediye
Başkan Aday Adayı Hakan Atalay ve ekibi
Şubemizi ziyaret etmiş, toplantıya Tayfun
Kahraman, Akif Burak Atlar, Kıvanç Kutluca ve
Tuba
İnal
Çekiç
katılmış,
karşılıklı
bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.

24 Mart tarihinde ÖDP tarafından Sarıyer'de
gerçekleştirilen kentsel dönüşüm paneline
davetli konuşmacı olarak Şubemizi temsilen
Gürkan Akgün katılım göstermiş, Sarıyer
mahallelilerine Şubemiz çalışmaları ve kentsel
dönüşüm
hakkında
bilgilendirme
gerçekleştirmiştir.

D-100 Karayolu Cephe Rehabilitasyonu
Tasarım Rehberi Ortak Akıl Konferansı
15-17 Mart tarihlerinde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "D-100
Karayolu Cephe Rehabilitasyonu Tasarım
Rehberi Ortak Akıl Konferansı"na Şubemizi
temsilen Nuray Çolak katılım göstermiştir. D100 Karayolu'na cephesi olan binalara yönelik
kentsel tasarım rehberi oluşturmak üzere
çalıştay gerçekleştirilmiş ve etkinlik ardından
sonuç raporu paylaşılmıştır.

Denge Platformu Şubemizi Ziyaret Etti

19 Mart tarihinde Denge Platformu Şubemizi
ziyaret etmiş, kişisel gelişim konusunda
çalışmalar gerçekleştiren platform Şubemizi
yaptıkları hakkında bilgilendirmiştir. Toplantıya

Mekansal Dönüşümlerin Çevre ve Kent
Estetiğine Etkileri Konferansındaydık
27 Mart
tarihinde Okan Üniversitesi
tarafından 5.si gerçekleştirilen "Mekansal
Dönüşümlerin Çevre ve Kent Estetiğine
Etkileri Konferansı"na Şubemizi temsilen Akif
Burak Atlar katılım göstermiş ve Şubemiz
çalışmaları ile İstanbul'da yaşanan güncel
sıkıntılar üzerine bilgilendirme yapmıştır.
İKK Öğrenci Komisyonu Toplantılarına
Katılımımız Devam Ediyor
İKK Öğrenci Komisyonu toplantıları devam
etmekte olup, Şubemiz öğrenci üyesi
MSGSÜ'lü
Bilge
Martan
aktif
katılım
göstermekte ve takip etmektedir. Mart-Nisan
aylarında
gerçekleştirilen
toplantılar
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sonucunda
TMMOB Öğrenci
Kortejinin
oluşturulmasına karar verilmiş ve Bilge
Martan
öncülüğünde
afiş
hazırlanarak
üniversitelere duyuru gerçekleştirilmiştir.
Taksim Dayanışması Toplantılarına
Katılımımız Devam Ediyor
Sekretaryasını
yürüttüğümüz
Taksim
Dayanışması toplantıları devam etmekte olup,
Şubemizi temsilen Akif Burak Atlar katılım
göstermektedir.
Dayanışma
bileşenleri
temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantılarda
Yüksek Koruma Kurulu'nun Topçu Kışlasına
dair vermiş olduğu kararın dava edilmesi ile
13
Nisan'da
Gezi
Parkı
Festivali'nin
gerçekleştirilmesi konuları görüşülmüştür.
MSGSÜ-Berlin TU Workshop Hazırlık
Toplantısı'ndaydık

26 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında MSGSÜ
tarafından
Berlin’de
gerçekleştirilecek
“Yeniden
İşlevlendirme”
temalı
atölye
çalışmasında Şube Sekreterimiz Akif Burak
Atlar görevlendirilmiş olup, atölye öncesinde
30 Mart tarihinde gerçekleştirilen hazırlık
toplantısında yeniden işlevlendirme örnekleri
hakkında Almanya'dan gelen akademisyen ve
öğrencilere bir sunum yapmıştır.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Çalışma
Toplantısı
03 Nisan tarihinde Yalova Kaymakamlığı
tarafından gerçekleştirilen Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı "2014-2023 Bölge Planı
Çalışma Toplantısı"na Şubemizi temsilen Müge
Yorgancı katılmıştır. "Çevre ve Kentlileşme"
başlıklı tematik masasında yer alan Müge
Yorgancı, ilgili çalışmada Şube görüşlerimizi
paylaşmıştır.
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İşte Çözüm Toplantısı’ndaydık
07 Nisan tarihinde Sarıyer Mahalle Dernekleri
ve Kooperatifleri tarafından M. Kemal Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilen "İşte Çözüm"
toplantısına Tayfun Kahraman, Gürkan Akgün
ve Kumru Çılgın katılmıştır. Beklenenin
üzerinde katılım gözlenen toplantıda, yerleşim
alanlarının hukuki güvenceye kavuşturulması
için mücadele eden mahalle dernekleri ve
kooperatifler kendi çözümlerini paylaşmış ve
etkinlik ulusal basında geniş yer almıştır.
Karşılaşmalar Tiyatro Gösterisi
08 Nisan tarihinde Garaj İstanbul'da gösterimi
gerçekleşen
Boğaziçi
Gösteri
sanatları
Topluluğu'nun "Karşılaşmalar" adlı tiyatro
oyununu birlikte izlemek amacı ile bilet
satışları İstanbul İKK tarafından organize
edilmiş, Şubemizi temsilen oyunu izlemeye
Çare Olgun Çalışkan ve Gürkan Akgün katılım
göstermiştir.
II. Danışma Kurulu Toplantısı
09 Nisan tarihinde, Yönetim Kurulumuzun
geçmiş
1
yıllık
görev
süresinin
değerlendirildiği ve Odamız 27. Olağan Genel
Kurulunda kabul edilen "Geçiş Dönemi
Mesleki Etik, Kural ve İlkeleri"ne ilişkin
üyelerimizin değerlendirme ve önerilerinin
alındığı XII. Dönem II. Danışma Kurulu
Toplantısı
üyelerimizin
katılımı
ile
gerçekleştirilmiştir. Şube Sekreterimiz Akif
Burak Atlar tarafından Şubemiz tarafından
gerçekleştirilen etkinlikler, açılan davalar ve
yapılan itirazlar hakkında bir sunum
gerçekleştirilmiştir.
Güvercintepe Kentsel Dönüşüm
Toplantısı
18
Nisan
tarihinde
Güvercintepe'de
gerçekleştirilen kamuoyunu bilgilendirme
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amaçlı kentsel dönüşüm toplantısına Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman davet üzere
katılım göstermiş ve süreç hakkında
bilgilendirme yapmıştır.
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Dayanışması'nın kayıtlarına göre 40 bin kişinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

ŞPO Öğrenci Komisyonu Toplantısı
Ahşap Tarihi Eserlerin Korunması
Etkinliği'ndeydik
18 Nisan tarihinde Orman Mühendisleri Odası
tarafından gerçekleştirilen Ahşap Tarihi
Eserlerin Korunması konulu panele Şube
Sekreterimiz Akif Burak Atlar katılım
göstermiştir. İstanbul ve kentsel dönüşüm
üzerinden bilgilendirme yapılmıştır.
Bakırköy- Kentsel Dönüşüm Sohbetleri
11 Nisan tarihinde Bakırköy İş Adamları
Derneği'nde
Bumerang
Organizasyon
tarafından gerçekleştirilen "İlçe İlçe Kentsel
Dönüşüm Sohbetleri" toplantısında davet
üzere Ahmet Kıvanç Kutluca konuşmacı olarak
sunum gerçekleştirmiş, Şubemiz çalışmaları
ve Afet Yasası özelinde bilgilendirme
yapmıştır.
ArkiPARC etkinlikleri-Afet Yasası
Çalıştayı
11 Nisan tarihinde ArkiPARC etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilen çalıştayın Afet
Yasası başlıklı masasında Şubemizi temsilen
Tayfun Kahraman katılım göstermiştir.
Taksim Gezi Parkı Festival

13 Nisan tarihinde Taksim Gezi Parkı'nı
Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği tarafından,
Taksim Dayanışması'nın da desteği ile
organize edilen "Ayağa Kalk" kampanyası
kapsamında gerçekleştirilen festivale Şube
Sekreterimiz Akif Burak Atlar ile Şube
üyelerimizin büyük bir bölümü katılım
göstermiştir. Yoğun ilgi gören festival; polis
kayıtlarına
göre
25
bin,
Taksim

25 Nisan tarihinde Şubemizde, 1 Mayıs
gündemi ile ŞPO Öğrenci Komisyonu
Toplantısı gerçekleştirilmiş, TMMOB Öğrenci
Komisyonu’nun TMMOB kortejine katılmasına
karar
verilmiştir.
Toplantıda
öğrenci
üyelerimizin Mühendislik ve Şehircilik Günleri
etkinliğine dair memnuniyetleri ile buna
benzer her yıl Şubemiz bünyesinde Şehircilik
Günleri etkinliği ile ŞBP öğrencileri Mayıs ayı
pikniğinin
gerçekleştirilmesi
konuları
görüşülmüştür.

Şehir Plancıları ve Çalışma Yaşamı
Paneli

27 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’da
Şubemizde, “Şehir Plancıları ve Çalışma
Yaşamı” başlıklı panel gerçekleştirilmiştir.
Emek süreçlerindeki dönüşüm ile meslek
alanımızda artan işsizlik, güvencesizlik ve
geleceksizlik
sorunlarını
katılımcılarla
tartışmak ve katılımcıları bilgilendirmek ile
Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu (Marmara
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi), Av. Ali Oktay Coşgun (Şubemiz,
Hukuk Danışma Birimi) ve Yönetim Kurulu
üyemiz Gürkan Akgün sunum yapmıştır.

BASIN AÇIKLAMALARI
TAKSİM DAYANIŞMASI’NDAN BASINA
ve KAMUOYUNA
13 Nisan 2013 Cumartesi

Bugün, Taksim Dayanışması bileşenlerinden
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme
Derneği’nin çağrısıyla Cumhuriyet, Demokrasi
ve Emek tarihimizin en önemli kentsel,
kamusal ve toplumsal simge alanlarından olan
Taksim Meydanı ve Taksim Gezi Parkını
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savunmak için; kararlılığımızı kamuoyuna bir
kez daha duyurmak için buradayız.
Taksim Dayanışması olarak bir yılı aşkın bir
süredir Taksim Meydanı ve Taksim Gezi
Parkını yok etmek üzere bizzat Başbakan
tarafından ilan edilip; ilkel görsel şovlar ile
topluma dayatılan projelerin bilim, teknik ve
hukuk tanımazlığını ortaya koymak için
mücadele etmekteyiz.
Ancak; devam eden yargı sürecine; bilimsel
ve teknik çevreler ve kamuoyunda oluşan
tepki ve duyarlılığa rağmen; Taksim Meydanı
ve Gezi Parkını ortadan kaldırmaya yönelik ilk
operasyon olan tünel inşaatı başlatılmış; bu
usulsüz inşaat bahanesiyle Taksim Gezi parkı
da fiilen işgal edilerek şantiye sahasına
çevrilmiş ve yaklaşık seksen yıldır Cumhuriyet
Caddesi'ne nefes ve kimlik kazandıran
yüzlerce ağaç katledilmiştir.
Bütün bu gelişmeler üzerine; Taksim
Dayanışması, 30 gün boyunca sürdürdüğü ve
halen her Cumartesi devam etmekte olan
Taksim Nöbetine başlamıştır. Kararlılıkla
sürdürülen nöbetler sırasında binlerce ıslak
imza toplanmıştır. Elektronik imzalarla birlikte
yaklaşık 50.000 imza Topçu Kışlası projesini
değerlendiren koruma kuruluna iletilmiştir.
17 Ocak 2013 Perşembe günü, verdiğimiz
haklı mücadele yeni bir boyut kazanmıştır.
İstanbul II. No'lu Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Taksim Gezi Parkımıza dayatılan
Topçu Kışlası inşaatına onay vermemiş,
projeyi reddetmiştir. Görevi kültür varlıklarını
korumak olan bilim insanlarının aldığı karar,
bu konudaki haklılığımızı bir kez daha ortaya
koymuştur.
Bu tarihi kurul kararı, Taksim Gezi Parkı'nın
yaşamsal değerinin yanı sıra, 70 yıllık kullanım
değerini, döneminin şehircilik anlayışını
yansıtan tarihi belge niteliğini, İstanbulluların
kolektif belleğinde aldığı yerin önemini
vurgulamaktadır. Dava konumuz olan plan
kararı ile ortaya çıkan Topçu Kışlası ihyasının
bilimsel ve teknik verilerin kısıtlılığı nedeniyle
mümkün olamayacağı, bu konudaki uzman
bilim insanları tarafından defalarca beyan
edildiği gibi, Taksim Topçu Kışlası'nın ihyasının
mümkün olmadığı hususunun altı bir kez
daha çizilmiştir.
Ancak; yazıktır ki çok kısa bir süre sonra
hiçbir çağdaş ve demokratik ülkede
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rastlanılmayacak bir biçimde kendisini
bütün bilimsel ve mesleki kurum ve
kuralların
üzerinde
gören
Sayın
Başbakan önce kurulun "red kararını
reddettiğini" açıklamış, ardından Kültür
ve Turizm Bakanını görevden almıştır.
Bundan daha vahim olarak; 19 Nisan 2012
tarihinde yapılan tarafımızca yargıya taşınan
yasa ve yönetmelik değişikleriyle yalnızca
atanmış bürokratlardan oluşan ve adına
"Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu" denilen kurul, kendilerine
verilen talimat ve emirlerin gereğini
yerine getirerek bu sözde ihya projesini
onaylamıştır. Bir başka deyişle emre
itaat ederek bilimi, tekniği ve etiği
reddetmiştir.
Akıl, bilim ve hukuk dışı bu yüksek kurul
kararı, hukuken ve bilimsel olarak yok
hükmündedir! Taksim Dayanışması olarak
başından beri sürdürdüğümüz mücadele
ve
kararlılığımız
devam
etmekte,
Anayasa’ya
ve
evrensel
koruma
kurallarına aykırı yüksek kurul kararı
yargıya götürülmektedir.
Tüm bu saldırıların amacı bellidir. Yetkilerin
kötüye kullanılmasıyla onaylanan akıl dışı,
ciddiyetten tamamen uzak projelerle, Taksim
Meydanı gibi, Gezi Parkımız gibi, Emek
Sinemamız,
Haydarpaşa
Garımız,
Ormanlarımız elimizden alınmak istenerek
İstanbul’un toplumsal hafızasından silinmeye
zorlanmaktadır.
Bu
niyetlere
seyirci
kalmayacağımızın,
kentlerimizin
ve
toplumumuzun
simgelerini
sermayenin
emrine sunan, gerçek sahiplerini yerlerinden
yurtlarından eden, sadece İstanbul’da değil
tüm ülkede afet bahanesiyle üzeri örtülen ve
sokak
sokak
yıkımları
öngören
rant
çılgınlıklarıyla Taksim Meydanı’ndan yayılacak
dayanışmanın gücüyle ve birlikte mücadele
edeceğimizin bilinmesini isteriz.
Tüm
bayramlarımızı,
sevinçlerimizi,
tepkilerimizi, hak taleplerimizi dillendirdiğimiz;
Emek ve Demokrasi Meydanımızın ve
Parkımızın yok edilmesine seyirci kalmadık,
kalmayacağız. Bugün burada, yarın Emek
Sineması’nda, bu saldırılar bitene kadar, bu
talan durana kadar, yok edilmek istenen her
köşede kentimizi, değerlerimizi, geleceğimizi
savunmak için bir arada olacağız.
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Çünkü haklıyız, çünkü kararlıyız!
TAKSİM DAYANIŞMASI

YARGI GÜNDEMİ
Kartal İlçesi Muhtelif Parsellere İlişkin
NİP ve UİP Değişikliği Yargıda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Bakanlık
Makamı’nın 05.11.2012 gün ve 16997 sayılı
Olur’u ile onanarak 07.11.2012- 06.12.2012
tarihleri arasında askıda ilan edilen Kartal
İlçesi 674 ada 1, 4, 5, 6, 7 parseller, 675 ada
1, 2, 3 parseller, 676 ada 108 parsel, 720 ada
2, 4, 8, 19, 34 parseller ile yakın çevresi ve
plan notlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ve
1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı
Değişikliği
Odamız
tarafından
yargıya
taşınmıştır.
Söz konusu plan değişiklikleri ile Kartal
Merkez
Nazım İmar Planı’nda kamu
kullanımına ayrılan İdari Tesis Alanı, Transfer
Merkezi ve Kültürel Tesis Alanı şeklindeki
donatı alanları kaldırılmış ve planlama alanı,
Özel Sağlık Tesisleri Alanı, Özel Eğitim
Tesisleri Alanı, Ticaret Alanı ve Konut+Hizmet
Alanı
şeklinde
yeniden
düzenlenmiştir.
Planlama alanının sahil kesiminde yer alan
Konut + Hizmet Alanı için E=2.70, H=
Serbest yapılaşma koşulları tanımlanmıştır.
Planlama alanına getirilen söz konusu kararlar
ile sosyal ve teknik donatı dengesi
bozulmakta ve yoğunluk arttırılmaktadır.
Bununla birlikte; kamu yararının öncelik
taşıması gereken sahil kesiminde, yoğun ve
yüksek yapılaşmanın önü açılmaktadır. Plan
bütünlüğü ve plan hiyerarşisinin de göz ardı
edildiği söz konusu plan değişikliklerine,
planın yeniden değerlendirilmesi gerekliliği
çerçevesinde askı süresi içerisinde Odamızca
yapılan itiraz ise Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca reddedilmiştir. Bu hususlar
doğrultusunda; söz konusu plan değişiklikleri
Odamız tarafından yargıya taşınmıştır.
Kartal Kordonboyu 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı’nda İptal Kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
18.02.2011 tarih ve 386 sayılı kararı ile uygun
görülerek 03.06.2011 tarihinde onanan ve
Odamız tarafından yargıya taşınan Kartal
Kordonboyu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı’nın İstanbul 10. İdare Mahkemesi
tarafından iptaline karar verilmiştir.
Kıyı alanlarında ve sahil şeridinde öncelikle
kamu yararının gözetilmesi hususundaki
ilkelere aykırı olarak düzenlenerek nüfus ve
yapı yoğunluğunun arttırıldığı, ayrıcalıklı imar
haklarının tesis edildiği söz konusu plan;
yapılan keşif ve bilirkişi incelemeleri
neticesinde,
İstanbul
10.
İdare
Mahkemesi’nce
Kıyı
Kanunu
ve
ilgili
yönetmelikler ile şehircilik ilkeleri ve planlama
esasları
bakımından
hatalı
ve
eksik
bulunmuştur. 12.09.2012 tarihinde öncelikle
yürütmesi durdurulan söz konusu planın,
kabul edilemez nitelikte olduğu gerçeği
çerçevesinde 15.02.2013 tarihinde ilgili
mahkemece iptaline karar verilmiştir.
Beykoz İlçesi, Kavacık Kavşağı ve
Çevresi Yol Uygulama Projesi KANİP ve
KAUİP Değişiklikleri Yargıda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Bakanlık
Makamı’nın 11.10.2012 tarih ve 8017 sayılı
Olur’ları ile 644 sayılı KHK’nin Ek 1-2 ve 13/A
maddeleri uyarınca onanarak 02.01.2013 –
01.02.2013 tarihleri arasında askıda ilan
edilen Beykoz İlçesi, Anadoluhisarı Mahallesi
37 ada 56, 63, 84, 86, 88 no’lu parseller ile
913 ada 5 no’lu parselde, O-2(TEM) Otoyolu
Kavacık
Kavşağı
Revizyonu
Projesi
kapsamında
yapılan
kavşak
ve
yol
düzenlemesi ile Özel Eğitim Alanı amaçlı
“Beykoz İlçesi, Kavacık Kavşağı ve Çevresi Yol
Uygulama Projesi 1/5000 Ölçekli Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000
Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
Değişikliği
Odamız
tarafından
yargıya
taşınmıştır.
84-86-88 parsellere ilişkin 02.12.2005 tasdik
tarihli 1/5000 ölçekli Beykoz Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı’nda "Parklar çocuk bahçeleri
oyun alanları", "Karayolları Yol Kenar Koruma
Kuşağı" ve "Oto Terminali" olarak ayrılmışken
2010
yılında
İstanbul
Büyükşehir
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Belediyesi’nce yapılan plan değişikliği ile
E:1,25, H:8 kat yapılanma şartları ile kısman
"Özel Eğitim Alanı”, kısmen “Ağaçlandırılacak
Alan” kısmen “Oto Terminal Alanı” kısmen
“Yeşil Alan” ve “Yol Alanı”na alınmış olup söz
konusu planlarla ilgili davamız 10. İdare
Mahkemesinde devam etmektedir.
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca,
davamızın hala sürmekte olduğu alanı da
kapsayan 11.10.2012 tarihinde yeni bir plan
onaylanarak 02.01.2013 – 01.02.2013
tarihleri arasında askıda ilan edilmiştir. Söz
konusu “Beykoz İlçesi, Kavacık Kavşağı ve
Çevresi Yol Uygulama Projesi 1/5000 Ölçekli
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama
İmar
Planı
Değişikliği”
yol
kavşak
düzenlemelerinin
yanı
sıra
fonksiyon
değişikliklerini de içermektedir. Bu planla;
2010 onanlı plan değişikliğinde “Oto Terminal
Alanı” olarak ayrılan alanın tamamı ve
“Ağaçlandırılacak Alan” olarak ayrılan alanın
ise bir kısmı "Özel Eğitim Alanı”na alınmıştır.
Kamusal alanlar azaltılarak itirazımıza konu
“Özel Eğitim Alanı” fonksiyonu büyütülmüştür.
Bu hususlar çerçevesinde; söz konusu plan
değişiklikleri Odamız tarafından yargıya
taşınmıştır.
Bakırköy, Kartaltepe’de Nüfus ve Yapı
Yoğunluğu Artırımına Neden Olan
Planlar Yargıda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Bakanlık
Makamı’nın 26.12.2012 gün ve 18921 sayılı
Olur’u ile 644 sayılı KHK’nin ile 2. maddesinin
1. fıkrasının (ğ) bendi uyarınca onanarak
10.01.2013- 08.02.2013 (30 gün) tarihleri
arasında askıda ilan edilen “İstanbul İli,
Bakırköy İlçesi Kartaltepe Özel Proje Alanı 22
Pafta, 869 Ada, 19, 20, 34, 35, 36, 88, 93 ve
112 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği Odamız ve Mimarlar
Odası tarafından yargıya taşınmıştır.
01.04.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Bakırköy
Merkez Ataköy Revizyon Nazım İmar Planında
söz konusu planlama alanının yaklaşık %56’sı
“Park Alanı”nda, geri kalan kısmı ise “Ticaret
Alanı”nda kalmakta olup 08.03.2004 onanlı
/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar
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Planında “Ticaret Alanı” için yapılaşma
koşulları Emsal: 2.00, hmax: 30.50 mt.
şeklinde belirlenmiştir. Ancak Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı’nca
onanan
plan
değişiklikleri ile “Park Alanı”nın büyük bir
kısmı TAKS=0.40, E=2.50, hmax=70 mt
yapılaşma koşulları ile “Konut Alanı”na ve
kısmen de “Rekreasyon Alanı”, “Dini Tesis
Alanı” ve “Ticaret Alanı”na alınmıştır. Bununla
birlikte; plan hükümlerinde yer alan ayrıcalıklı
kararlar ile inşaat emsali çevre yapılaşma
koşullarının daha da üzerine çıkarılmaktadır.
Söz konusu plan değişikliği ile yeşil alan
donatısı
azaltılmakta,
nüfus
ve
yapı
yoğunluğu arttırılmakta, özel kişilere ayrıcalıklı
haklar tesis edilmekte olup bu bağlamda
bölgenin donatı dengesi ve ulaşım sistemi
bozulmakta ve plan bütünselliği göz ardı
edilmektedir. Bu hususlar çerçevesinde söz
konusu planlar Odamız ve Mimarlar Odası
tarafından yargıya taşınmıştır.

BASINDA ŞUBEMİZ

Kanal B - 13.03.2013
Ana Haber Bülteni'nde Şube Sekreterimiz
Akif Burak Atlar; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın İstanbul'un 8 ilçesinin (Avcılar,
Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Esenler,
Küçükçekmece vb.) riskli alan ilanı ve bu
ilçelerde Afet Yasası kapsamında acele
kamulaştırma yapılabilmesinin önünü açan
kararının uygulamaya geçilmeden çok iyi
değerlendirilmesi gerektiğini ve herhangi bir
aksiliğin çok büyük mağduriyetlere sebep
olabileceğini belirtirken, İstanbul'un kuzeyinin
yapılaşmaya açılmasının kuzeyde yer alan
orman alanlarının, doğal alanların, su
havzalarının tahribatı demek olduğunu bunun
da beraberinde riskli durumlar getireceğini
belirtmiştir.
Bengütürk TV - 28.03.2013
Ajans 13 Programı'nda Şube Eş Başkanımız
Mehmet Murat Çalık; 2B ve bedel konusunda
gerçekleştirilen eleştirilere dair Şubemiz
görüşlerini bildirmiştir. 2B arazilerine Milli
Emlak üzerinden belirlenen rayiç bedelin
yüksek olması sebebiyle bu arsaları işleyen
çiftçilerin yatırımcılara yanaşmasına ve söz
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konusu alanların turizme terk edilmesine
sebep olacağını belirten Çalık, özellikle
Antalya bölgesinde sıkıntı yarattığını ve her ne
kadar bu alanlardan devletin büyük bir nakit
gelir beklentisi olsa da tekrar düzenlemeye
gidilmesinin gerektiğini belirtmiş, orman
vasfını yitirmiş alan olarak tanımlanan bu
alanların
geri
kazanılabilecek
yerler
olduğunun altını çizmiştir. Gelecek nesiller
düşünüldüğünde
bu
alanların
gözden
çıkarılmaması gereken yerler olduğunu
sözlerine ekleyen Çalık, bununla birlikte
İstanbul'da inşasına başlanan 3 Köprü
güzergahında
yer
alan
ağaçlıkların
yitirilmesinin göz ardı edilmeyecek kadar
büyük alanlar olduğuna değinmiş, beklendiği
gibi 3. Köprü'nün trafik sorununa da çözüm
olamayacağını sözlerine eklemiştir.
Habertürk - 29.03.2013
Gün Ortası Programı'nda Şubemizin dava
konusu ettiği Müteahhit Ali Ağaoğlu'nun 1453
projesine dair İstanbul I. İdare Mahkemesince
verilen ara karar haber dosyası yapılmıştır. Ara
kararda
projenin;
hukuka,
mevzuata,
şehirciliğe, planlama tekniklerine ve kamu
yararına
aykırı
olduğunun
belirtildiği
açıklanmış ve projenin iptaline dair kararın
hemen uygulanmasının gerekliliği üzerinde
durulmuştur.
NTV - 01.04.2013
Ana
Haber'de
Başbakan
R.
Tayyip
Erdoğan'ın kentlerin emsal değerleri ile
oynayanların olduğunu, dere yataklarına
dikkat edilmesinin ve şehirlerin beton
yığınlarına dönüştürülmemesinin gerektiğine
dair açıklamaları üzerine Şube Başkanımız
Tayfun
Kahraman'ın
görüşlerine
başvurulmuştur. Konu hakkında Kahraman;
'emsal'in tanımını yapmış, Başbakanın yaptığı
açıklamanın çok önemli olduğunu ve dikkate
alınması gerektiğini vurgulamıştır. Kahraman,
gerçekleştirilen uygulamalara bakıldığında kot
farkı ile ortayan çıkan yapılaşmaya göz
yumulmasının ve inşaat alanının arttılmasının
söz konusu olduğunu açıklamıştır.
Show TV - 18.04.2013
Ali Kırca ile Ana Haber'de Başbakan R.
Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un siluetini bozan
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kulelere ilişkin eleştirilerine yer verilmiş ve
konu hakkında Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman'ın görüşlerine başvurulmuştur.
Kahraman konu ile ilgili olarak; 2007 yılında
söz konusu gökdelenlerin yer aldığı alanda
imar planı değişikliği yapıldığını hatırlatmış ve
o tarihlerde bunu önlemenin fırsatı olduğunu
hatırlatmış, özel mülke konu olan kulelerin
yansıra kamu mülkünde inşası devam ve
Tarihi Yarımada'nın siluetini başka bir açıdan
bozan metro geçiş köprüsü hakkında da bir
şey yapılmadığına sözlerine ekleyerek konuya
farklı bir bakış açısı getirmiştir.
Habertürk - 19.04.2013
Haftanın Raporu Programı'nda Başbakan
R.
Tayyip
Erdoğan'ın
Zeytinburnu'nda
yükselen
gökdelenler
hakkındaki
açıklamasının
ardından,
tarih
boyunca
insanların yüksek yapılara karşı tutkusu
incelenmiş ve İstanbul'da 90'lı yıllardan sonra
artan gökdelenlere dair haber dosyası
oluşturulmuştur.
Konu
hakkında
Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman'ın da görüşleri
paylaşılmıştır. Kahraman; bu tür yapıların her
kentte ve her ülkede gerekli altyapı tesis
edildikten sonra inşa edilebileceğini ve buna
da karşı çıkılamayacağını belirterek sözlerine
başlamış, ancak İstanbul'da 4-5 katlı yapılar
için altyapı oluşturulurken, bu yoğunluk ve
yükseklikte yapıların inşası ile ne ulaşım ne de
altyapı sorununun çözülemeyeceğini dile
getirmiştir.
BEŞİKTAŞ İNÖNÜ STADI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yenilenme işi üstlenilen Beşiktaş Stadı’nın
planları Ocak ayından bu yana 2 kere
değiştirildi, 3 kere askıya çıktı. Yeniden
düzenlenen
plan
notlarından
“Koruma
Kurulu’ndan görüş alınması gereklidir” hükmü
kaldırılırken, son yapılan değişiklik ile
kaldırılan madde geri getirildi.
15.03.2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde
"Koruma Kurulu'na by-pass" başlığı ile yer
alan haberde, Beşiktaş – İnönü Stadı içi
hazırlanan
planın
notlarında
yapılan
değişikliğe değinilmiş ve Şube Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın
görüşlerine
yer
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verilmiştir. Kahraman, “2863 sayılı Kanun ile
zorunlu kılınan kurul denetimi, bir plan
hükmüyle atlatılamaz” sözleriyle duruma
açıklık getirmiştir.
16.03.2013 tarihli Today's Zaman
Gazetesi'nde de yer verilen Beşiktaş - İnönü
Stadyumu’nun
plan
notlarında
yapılan
değişikliğe ilişkin haberde Şube Başkanımız
Tayfun Kahraman’ın konuyla ilgili olarak 2863
sayılı Kanun’a ilişkin atfına yer verilmiştir.
26.03.2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde
"İnönü'ye 'kurul' şartı" başlığıyla verilen
haberde 3. kez değişikliğe gidilen Beşiktaş –
İnönü
Stadı’nın
plan
notlarından
bahsedilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
stat projesi için Koruma Kurulu’ndan yeniden
onay alınmasını zorunlu kılınmış, bir önceki
plan notu değişikliği iptal edilmiştir. Konuyla
ilgi olarak Şubemiz görüşlerine “Şehir
Plancıları
Odası
tarafından
stadın
kapasitesinin arttırılmasının altyapı sorunlarını
kötüleştireceği belirtilmekte” şeklinde yer
verilmiştir.
AFET YASASI KAPSAMINDA
İSTANBUL'DA RİSKLİ ALAN EDİLEN
İLÇELERİN KAMULAŞTIRILMASI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avcılar,
Küçükçekmece,
Bakırköy,
Esenyurt,
Başakşehir, Esenler, Arnavutköy ve Eyüp
ilçelerinde 42 bin 300 hektarlık alanı, “rezerv
alan” adı altında yeni proje alanı ilan etti.
Rezerv alanlarda Bakanlık analiz ve ulaşım
etütlerini yapmakta, planlar ise ilerleyen
günlerde yapılacak, yetkili idare ise TOKİ
olacak.
Bu
alanlarda
gerçekleştirilecek
projelerde ise vatandaşlara 3 seçenek
sunulması öngörülmekte; aynı alanda yeni bir
konut, başka alanda hazır konutlardan biri ya
da kamulaştırma bedeli. Bahsi geçen
alanlarda Bakanlığa acele kamulaştırma
yapma yetkisi verilirken, sonuçlarının neler
olacağı ise bilinmemekte.
13.03.2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde
"İstanbul'da en büyük kamulaştırma: 42 bin
hektarlık alanda kamulaştırma" başlığı ile yer
alan haberde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-

Mart/Nisan 2013

tarafından riskli ve rezerv alan olarak ilan
edilen ilçeler sıralanırken konu hakkında Şube
Sekreterimiz Akif Burak Atlar’ın da görüşlerine
başvurulmuştur.
Atlar
“Bu
alanların
yapılaşmaya açılması hem üst ölçekli planlara
aykırı hem de doğal eşiklerin aşılması
anlamına
geliyor”
diyerek
görüşlerini
açıklamıştır.
15.03.2013 tarihli İstiklal Gazetesi'nde
yer alan haberde, "İstanbul'da kamulaştırma
hamlesi" başlığı kullanılırken, Radikal’de
yayınlanan Elif İnce’nin haberine gönderme
yapılmış ve Şube Sekreterimiz Akif Burak
Atlar’ın mevcut görüşlerine yer verilmiştir.
18.03.2013 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nde
de değinilen İstanbul'da gerçekleştirilmesi
öngörülen ve Afet Yasası kapsamında riskli
alan ile rezerv alan ilan edilen ilçelerde
kamulaştırma yapılması söz konusu haber
“İstanbul’da dev kamulaştırma” manşetiyle
verilmiş, Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar’ın
görüşlerine başvurulmuştur. Atlar; “Bu
alanların yapılaşmaya açılması hem üst ölçekli
planlara aykırı hem de doğal eşiklerin aşılması
anlamına geliyor” kelimeleriyle kararın
doğuracağı
olumsuz
sonuçlara
dikkat
çekmiştir.
SEVDA TEPESİ
Sevda Tepesi, Boğaziçi’nde kalan sayılı koru
alanlarından biri olup Suudi Arabistan
tarafından 29 yıl evvel alınmış, 2013 yılında
ise koru plan değişikliği ile yapılaşmaya
açılarak İstanbul’un büyük projeleri arasında
yer almıştır.
25.03.2013 tarihli Milliyet Gazetesi'nde
"Sevda Tepesi mahkemelik" başlığı ile yer
verilen haberde, Şubemiz tarafından dava
konusu haline getirilen Üsküdar Kandilli
Mahallesi’ndeki çamlık alanın yapılaşmaya
açılması hakkında Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman’ın görüşlerine başvurulmuştur.
Kahraman konu hakkında “2960 sayılı
Boğaziçi Kanunu’na göre Sevda Tepesi koru
alanı, yani yeşil alan. Yasa, koru alanlarının
hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmamasını
öngörüyor. İmar planında yapılan değişiklik
yapılaşmanın önünü açacak. Eğer burası
yapılaşmaya açılırsa Boğaz’daki birçok yeşil
alan, mesire yeri de tehlikeye girer”
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açıklamasında bulunarak, dava gerekçelerini
dile getirmiştir.
MASLAK 1453 PROJESİ
01.03.2013
tarihli
Ticari
Hayat
Gazetesi'nde "1453 projesi devam ediyor"
başlığı ile yer alan haberde; Odamızın açtığı
ve 8. İdare Mahkemesi’nde görülen mahkeme
sonucunda verilen projenin iptali kararına
ilişkin inşaat firmasının “2011 onanlı imar
planına göre alınan ruhsata dayanarak”
inşaatın devam ettiğine dair açıklamasına yer
verilmiştir.
30.03.2013
tarihli
Haber
Türk
Gazetesi'nde manşetten verilen Ağaoğlu'nun
"İsteyen vatandaş artık parasını geri alabilir"
haberinde Şubemizin proje hakkında açmış
olduğu davaya ilişkin mahkeme kararına yer
verilmiş ve Şubemizin uyarına değinilmiştir:
“Proje durursa, herkese parasını ödemek
zorunda kalır”.
30.03.2013
tarihli
Yeni
Şafak
Gazetesi'nde de yer alan Maslak 1453
projesinde gelinen duruma dair haber "Maslak
1453'e mahkeme dur dedi" başlığı ile yayına
girerken, alınan mahkeme kararının Şubemiz
tarafından açılan dava sonucunda elde
edildiği belirtilmiştir.
30.03.2013
tarihli
Haber
Türk
Gazetesi'nde yer alan Maslak 1453 projesi
hakkındaki haberde ise "Mal artık ayıplı"
başlığı kullanılmıştır ve Şube Başkanımız
Tayfun Kahraman’ın görüşleri paylaşılmıştır.
BOĞAZİÇİ STADYUMU/OLİMPİYAT
STADI
Boğaziçi Stadyumu adı ile aday olduğumuz
2020 Olimpiyatları’na hazırlık kapsamında
Haydarpaşa Limanı’na dolgu alan üzerinde 70
bin kişilik bir stat projesi tasarlandığı ortaya
çıktı.
Gençlik
ve
Spor
Bakanlığı’nın
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC)
sunduğu projenin sadece 3 boyutlu görselleri
var olup işin uzmanları tarafından “gayriciddi”
olarak tanımlandı.
27.03.2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde
"Dolgu alana 70 bin kişilik stat yapılır mı?" ve
“Olimpik Haydarpaşa” başlıkları ile çıkan
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haberde Üsküdar Belediyesi’nden konun
detayları aktarılırken, tepkili meslek odaları
mensuplarının görüşlerine yer verilmiş, Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın görüşlerine
başvurulmuştur.
Kahraman,
“Taksim
Meydanı’nda da aynısını yaşadık. Ne plan ne
de proje vardı. Şimdi bu görsel üzerinden
projelendirme yapılıp kılıfına uydurmaya
çalışılacak. Burada trafik, altyapı, sirkülasyon
nasıl olacak? Ayrıca burada 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu geçerli.
Haydarpaşa, Selimiye Kışlası hepsi tescilli
eserler ve bunların siluetine giriyor. Kentin
herhangi bir yerinde olabilecek bir stadı tam
da deniz kenarında yapmak göz boyamaktır”
sözleriyle
tasarlanan
yapılaşmanın
gereksizliğini dile getirmiştir.
28.03.2013 tarihli Sol Gazetesi'nde
"Olimpiyat talanın yolunu açıyor" başlığı ile
verilen haberde Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman’ın da görüşlerine başvurulmuştur.
Kahraman, “Haydarpaşa için bir dava var ama
bu projelerle yeni bir işlem yapılmak isteniyor.
Fizibilitesi olup olmadığı, bu plan için yeterli
çalışma
yapılıp
yapılmadığı
bilinmiyor.
Taksim’le ilgili bir proje görseli kamuoyuyla
paylaşılmış ancak daha sonra projeye dair
hiçbir verinin olmadığı ortaya çıkmıştı. 100 bin
kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı varken neden
yeni bir stada ihtiyaç duyuluyor, bunu
anlamak mümkün değil” sözleriyle durum
hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır.
30.03.2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde
"Dev projeler boşa çıkıyor" başlığı ile yer alan
haberde: “200 milyon dolarlık Olimpiyat Stadı
proje hatası yüzünden kullanılamıyor. 300
milyon dolarlık Formula 1 Parkı ise Garaj oldu.
Nedeni kötü yönetim” denirken, konu
hakkında
Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın
görüşleri
paylaşılmıştır.
Kahraman, “İstanbul’da 2020 için söylenen
projelerin kaderi de daha önce yapılan
projeler gibi olacak demek yanlış olmaz.
Çünkü
İstanbul
2000
olimpiyatlarına
hazırlanırken
Atatürk
Olimpiyat
Stadı
yapılmıştı. Şimdi hiçbir spor klübü orada gidip
maç yapmak istemiyor. Konserler bile
yapılamıyor. Çünkü yapılan projelere mikro
mimari değer olarak bakılıyor. Kent ve şehir
bütünlüğünde bakılmıyor. Ulaşım olanakları ve
kullanım olanakları düşünülmeden yapılıyor.
Örneğin,
Sütlüce
Kültür
Merkezi’nin
kullanılmayan çok mekanı var ve buralarda
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fare dolu. Kağıthane’de açılan Osmanlı Arşivi
Daire Başkanlığı da taşkın sahasında yer alıyo.
Projelerin daha verimli kullanılması için kent
ve şehir bütünlüğünde bakmalıyız” diyerek
projelerin kent ile entegrasyon sorunun göz
ardı edilmemesinin önemini vurgulamıştır.
01.04.2013
tarihli
Güncel
Posta
Gazetesi'nde Üsküdar Belediye Başkanı
Mustafa Kara'nın 'Haydarpaşa Port kesin
yapılacak' sözleri manşet haline getirilirken,
Şube Başkanımız Tayfun Kahraman’ın “Taksim
Meydanı’nda da yaşadık aynısını, ne plan ne
de proje vardı. Şimdi bu görsel üzerinden
projelendirme yapılıp kılıfına uydurmaya
çalışılacak” sözlerine yer verilmiştir.
SİLÜET
01.04.2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde
"Emsalsiz talanın yol haritası" başlığı ile Ertan
Altan tarafından hazırlanan detaylı haber
dosyasında İstanbul planlarının emsallerinin
arttırıldığı
farklı
örnekler
üzerinden
anlatılırken,
Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın görüşlerine başvurulmuştur.
Kahraman “Kot farkından doğan katlar emsal
harici sayılıyor” derken, “Zorlu binasının da bu
yöntemle 10 emsale kadar çıktığını, Safir’in
2,5 olan emsalinin 6,5’e yükseldiğini”
açıklamıştır.
01.04.2013 tarihli Zaman Gazetesi'nde
de yer bulan İstanbul planlarındaki emsal
artışı “Emsalsiz Şehirleşme” başlığı ile
verilirken, konu hakkında Şube Başkanımız
Tayfun Kahraman’ın “İmar haklarındaki
kontrolsüz artışlar şehir planını bozarak
problemleri içinden çıkılmaz hale getiriyor”
açıklamasına yer verilmiştir.
09.04.2013 tarihli Today's Zaman
Gazetesi'nde
de
İstanbul
planlarında
arttırılan emsal değerlerinden bahsedilmiş ve
İstanbul siluetinin gün be gün yükseldiğine
değinilmiştir. Konuyla ilgili olarak Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da görüşleri
alınmıştır.
09.04.2013 tarihli Milliyet Gazetesi'nde
Başbakan
R.
Tayyip
Erdoğan'ın
açıklamalarının gündemi ele geçirmesiyle
beraber haber konusu haline getirilen çok
katlı yüksek yapılar hakkındaki haber
"İstanbul'da gökdelen tartışması" başlığıyla
verilirken,
Şube
Başkanımız
Tayfun
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Kahraman’ın görüşleri “Bugün İstanbul’daki
gökdelenler Tarihi Yarımada’nın siluetini
onarılamaz şekilde bozdu. Paris’te bir
gökdelenler bölgesi yok mu; var. Fakat
Paris’in içini etkilemeyecek ve Ortaçağ’dan
kalma yapıyı bozmayacak bir planlamayla
böyle bir bölge inşa etmişlerdir” sözleriyle yer
verilmiştir.
DİĞER
Nisan 2013 tarihli Ataşehir Kültür
Dergisi'nde yer alan Şubemizin de Ahmet
Kıvanç Kutluca ile temsil edildiği Kentsel
Dönüşüm ve Afet Yasası paneli haber
dosyasına dönüştürülmüştür.
05.03.2013 tarihli Sol Gazetesi'nde
"Deprem'e hazırlık: Çadır alanları imara
açıldı!" başlığı ile verilen haberde “Anadolu
Yakası Kentsel Dönüşümü Konuşuyor” başlıklı
TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından
gerçekleştirilen ve Yönetim Kurulu üyemiz
Ahmet Kıvanç Kutluca’nın da katılım
gösterdiği ve bilgilendirme yaptığı etkinlikten
bahsedilmiştir.
06.03.2013 tarihli Özgür Gündem
Gazetesi'nde de “Anadolu Yakası Kentsel
Dönüşümü Konuşuyor” etkinliği "Kentsel
Dönüşüm: Kendisi afet" başlığı ile verilmiştir.
01.04.2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde
Zeytinburnu'nda Ağaolu'nun alması ile imar
koşulları değişen arazi hakkında yapılan
haberde Şubemiz tarafından konunun davalık
olduğunun öngörüldüğü belirtilmiş, konuyla
ilgili olarak Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman’ın “Bu konuyu Şubat’tan beri takip
ediyoruz. Bu süreç hukuki olarak devam
ediyor. Biz de gerekli başvurularımızı
yapacağız. Burası imarsız araziyken esas
buradaki sıkıntıyı ortaya çıkaran çevre
yapılanma koşullarının çok üzerinde, yeni bir
imar hakkı tesis edilmesi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
çıkarılan
Kanun
Hükmünde
Kararname ile belediyelere gerekli başvuruyu
yapan ve 2 ayda olumlu sonuç alamayan
herkese istediği alanda, her tür ölçekteki planı
yaptırma yetkisine sahiptir. Hatta o bölgedeki
inşaat ve çalışma ruhsatlarını vermeye
muktedirdir. Şu an bakanlığın buna yetkisi var.
Maalesef bu planda Büyükşehir Belediyesi
tarafından reddedildikten sonra, Bakanlık
tarafından yerine getirilmiş bir plan değişikliği.
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Bu açıdan baktığınızda Bakanlığın gerçekten
ayrıcalıklı imar hakkını engellemesi gerekirken
böyle bir planın altına imza atması oldukça
düşündürücü. İtirazımızı yaptık. Büyük
ihtimalle itirazımız reddedilecektir. Sonrasında
da bu konuyu dava edeceğiz” sözlerine yer
verilmiştir.
04.04.2013 tarihli Sol Gazetesi'nde haber
konusu haline getirilen Fikirtepe'de kentsel
dönüşüm kapsamında hazırlanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı notlarıyla ilgili
davada sunulan Bilirkişi raporunda planın
şehircilik ilkelerine uymadığına değinilirken,
söz konusu davanın Şubemiz tarafından
açıldığına değinilmiştir.
05.04.2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde
haber konusu haline getirilen Roman
vatandaşların yerleşim yeri Şen Mahalle'de
gerçekleştirilen
yıkımların
Sulukule'de
yaşanan
süreci
anımsattığı
hatırlattığı
belirtilirken bir yandan gerçekleştirilen
uygulamaların kamu yararı sorgulanmıştır.
07.04.2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde
"Fotoğraflı yapı tarihi" başlığı ile İstanbul'daki
çarpık yapılaşma haber dosyası yapılmıştır.
Beşiktaş Fulya’da deprem riski olduğu
gerekçesiyle, gerekli tedbirler alınmadan
yıkılan binanın fotoğrafı uzmanlar tarafından
yorumlanmıştır. Sözü geçen karede yer alan
1950’lerden, 1960’lardan ve 2000’lerden
kalma yapılar ve rezidans Şube Başkanımız
Tayfun
Kahraman
tarafından
da
yorumlanmıştır.
08.04.2013 tarihinde Taraf Gazetesi'nde
yer alan haberde "Yassıada imara açılıyor"
başlığı kullanılmış, Kıyı Kanu’nundan muaf
tutulacağına değinilmiştir. Şube Başkanımız
Tayfun Kahraman’ın konuyla ilgi “Proje siyasi
açıdan önemli bir olay, tek seferlik Kıyı
Kanunu yok sayılabilir ama Kıyı Kanunu’n her
farklı proje için yeniden düzenlenmesini
alışkanlık
haline
getirmemek
gerekir”
sözlerine yer verilmiştir.
09.04.2013 tarihli BirGün Gazetesi'nde
Sarıyer
Mahalle
Dernekleri
ve
Kooperatifleri'nin düzenlediği etkinlik "Rantsal
dönüşüme karşı mahalleler ayakta" başlığı ile
verilirken, etkinliğe konuşmacı olarak katılan
Şube Başkanımız Tayfun Kahraman’dan da
bahsedilmiştir.
09.04.2013 tarihli Günlük Evrensel
Gazetesi'nde "Halk kendi çözümünü ilan etti"
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başlığı altında Sarıyer Mahalle Dernekleri ve
Kooperatifleri'nin düzenlediği etkinlik haber
haline getirilirken, Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman’ın katılımında yaptığı açıklamalara
yer verilmiştir.
03.04.2013 tarihli BirGün Gazetesi'nde
haber konusu haline Sulukule dönüşüm
projesi "Sulukule yıkıldı geriye acı kaldı"
başlığı ile Sulukule’de 2006 yılından bu yana
devam eden ve geçtiğimiz günlerde
tamamlanan
dönüşüm
sürecinden
bahsedilirken Şubemiz tarafından açılan ve
kazanılan davadan da bahsedilmiştir.
11.04.2013 Tarihli Yurt Gazetesi'nde
"Meşhur İETT arazisine son rötuş" başlığı ile
verilen haberde Şubemizin 2006 yılında
yapılan plana açtığı dava hatırlatılmış ve yeni
uygulama
imar
planlarının
Büyükşehir
Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul
edildiği bilgisi verilmiştir.
13.04.2013 tarihli BirGün Gazetesi'nde
"Çılgın kabusun dönüşü" başlıklı haberde
Yüksek Planlama Kurulu’nun “Kanal İstanbul”
projesi üzerinde çalıştığı bildirilirken, Şube
Başkanımı Tayfun Kahraman’ın proje hakkında
“bir felaket senaryosu” değerlendirmesi
paylaşılmıştır.
13.04.2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde
yer alan "Topçu Kışlası için 'nedensiz' ret"
başlıklı Elif İnce tarafından kaleme alınan
haberde Başbakan Erdoğan’ın talebi üzerine
Koruma Yüksek Kurulu’nun verdiği reddin
kararına ilişkin metninde hiçbir gerekçe
gösterilmediğine dikkat çekilmiştir. Yapılan
haberde Şube Başkanımız Tayfun Kahraman’ın
da görüşüne başvurulmuş ve Kahraman’ın
konuyla ilgili “Öyle bir karar alıyorum ki
tartışamazsın bile deme yetkisine sahip oldu”
sözlerine yer verilmiştir.
14.04.2013 tarihli Sol Gazetesi'nde
"Esenyurt'a yüksek emsallere onay" başlığı ile
verilen
haberde;
Esenyurt
Belediyesi
tarafından hazırlanan ancak İBB’nin 1/5000’lik
planlarına uymadığı için defalarca iptal edilen
uygulama
imar
planlarının
Büyükşehir
Belediye Meclisi’nden geçtiği belirtilirken,
Şubemizin
konuya
tepkili
olduğuna
değinilmiştir.
16.04.2013 tarihli Sol Gazetesi'nde
"Galataport otel furyasına neden oldu" başlığı
ile yer alan haberde; bölgede yapılması

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni

öngörülen Kruvaziyer Liman Projesi için
düzenlenen 2. ihalenin de Şubemiz tarafından
mahkemeye
götürülmesinin
bölgedeki
yatırımcıların hızını kesmediğine değinilirken,
alan içinde yapımı planlanan veya yapımına
başlanan 26 otel projesi olduğu belirtilmiştir.
17.04.2013
tarihli
Ticari
Hayat
Gazetesi'nde de daha onay bekleyen
Galataport projesine ilişkin 2. ihalenin
Şubemiz tarafından dava konusu edildiği
belirtilirken, Karaköy bölgesinde 26 otel
projesinin şekillendirildiği vurgulanmıştır.
19.04.2013 tarihli Sözcü Gazetesi'nde
"36 kat çıkana kadar aklın neredeydi?"
sorusuyla verilen haberde, Başbakan R.
Tayyip Erdoğan'ın gündemi ele geçiren
yorumuna istinaden bir yandan inşa edilen
gökdelenlere kimin izin verdiği sorusu
sorulmuş, bir yandan da konuya ilişkin Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın uzman
görüşlerine başvurulmuştur.
19.04.2013 tarihli Milliyet Gazetesi'nde
de kendine haber olarak yer bulan Başbakan
Erdoğan'ın açıklamasına yer verilmiş, Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın görüşleri
paylaşılmıştır.
20.04.2013 tarihli BirGün Gazetesi'nde
Taksim Meydanı'nda bir yandan tünel
inşaatının devam etmesi bir yandan da 1
Mayıs'ın
yaklaşması
sebebiyle
"Engelleyemezsiniz 1 Mayıs Taksim'de!"
başlığı ile yapılan haber dosyasında uzman
görüşlerine başvurulmuş, Şube Sekreterimiz
Akif Burak Atlar’ın konuyla ilgili açıklamalarına
yer verilmiştir.
22.04.2013 tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki
köşesinde "Silueti kurtaracak 'çılgın' proje!"
başlığı ile Başbakan R. Tayyip Erdoğan'ın
açıklaması hakkında Tunca Belgin yazı kaleme
almış, Şubemizin davaları ve görüşlerine yer
vermiştir.
23.04.2013 tarihli Akşam Gazetesi'nde
"Siluet barışı" başlığı ile yer bulan
siluet/gökdelen gündemi ile ilgili haberde
Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın
görüşleri de paylaşılmıştır.
25.04.2013 tarihli BirGün Gazetesi'nde
"Ümraniye halkı talana direniyor" başlığı ile
yer alan haberde kentsel dönüşüm konusu ele
alınmış, konu hakkında Şube Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın
görüşlerine
yer
verilmiştir.
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26.04.2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde
"Yenikapı dolgusu 'Bizans'tan başladı" başlıklı
haberde, Yenikapı’da inşaatına başlanan
miting alanı konu edilmiş, Şube Başkanımız
Tayfun Kahraman’la yapılan röportaja yer
verilmiştir.

