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ŞUBE GÜNCESİ
Taksim Dayanışması Toplantılarına Katılımımız
Devam Ediyor
26 Mart, 2 Nisan, 9 Nisan, 16 Nisan, 30 Nisan, 07
Mayıs, 16 Mayıs, 21 Mayıs, 28 Mayıs, 4 Haziran, 11
Haziran ve 18 Haziran tarihlerinde MMO’da
gerçekleştirilen Taksim Dayanışması Toplantısı’na
sırasıyla Akif Burak Atlar ve Tayfun Kahraman
katılım göstermiştir. Suç duyurusu çalışmalarına
devam edilmesi yönünde karar verilirken diğer
Daynışma davaları ile ilgili ulaşım organizasyonları
hakkında görüşülmüştür.
Genel Kurulu’da Şubemiz Önergelerinin Sunmak
Üzere Şube Delege ve Komisyon Toplantılarımız
Gerçekleştirildi
27 Mart tarihinde Şubemizde gerçekleştirilen Şube
Çalışanları ÇKÖH Komisyon toplantısına Gürkan
Akgün, Çare Olgun Çalışkan, Oktay Kargül, Ceyda
Sungur, Aysun Sarı, Ayşe Yıkıcı, Sezi Toprakçı ve Ece
Özden Pak katılmış, Genel Kurulda yönerge ve tip
sözleşme hazırlamak üzere bir komisyon
oluşturulması amacıyla bir yönerge hazırlanmıştır.
01 Nisan tarihinde Şubemizde geçekleştirilen
Bütçe Komisyonu toplantısına Akif Burak Atlar,
Tuba İnal Çekiç, Kumru Çılgın, Nuray Çolak, Ayşe
Yıkıcı, Emrah Şahan ve Ece Özden Pak katılmış;
eğitim (MİSEM), sponsor ve bütçe geliştirme
konularında Genel Kurulda sunulmak üzere
yönerge hazırlanmıştır.
01 Nisan tarihinde Şubemizde gerçekleştirilen
Meslek Alanında Genişleme Komisyon toplantısına
Tayfun Kahraman, Akif Burak Atlar, Erhan Kurtarır
ve Ayşe Yıkıcı katılmış, görüşler Genel Kurulda
sunulmak üzere bir yönergeye dönüştürülmüştür.
08 Nisan Salı günü saat 19.00’da ise İstanbul Şube
Delegeleri toplantısı düzenlenmiş, Genel Kurul
öncesinde üyelerimizin talepleri görüşülmüştür.
Taksim Dayanışması’nın Gerçekleştirdiği Suç
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Duyurusuna Katıldık
Taksim Dayanışması bileşenleri, 08.07.2013
tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Vali
Hüseyin Avni Mutlu’nun siyasi tutum ve talimatları
uyarınca, hukuka aykırı ve keyfi bir biçimde ifade
özgürlüklerini barışçıl bir biçimde toplu olarak
kullanmak isteyen yurttaşları yıldırma amaçlı ve
zor kullanarak gözaltına alan tüm kolluk görevlileri
hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere 28
Mart tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde “Asıl Biz
İtham Ediyoruz” demek üzere toplanmıştır. Suç
duyurusu öncesinde gerçekleştirilen basın
açıklamasına Şubemizi temsilen Akif Burak Atlar ve
Evrim Yılmaz katılım göstermiştir.
Dortmund Üniversitesi Şubemizi Ziyaret Etti
Dortmund Teknik Üniversitesi’nde (TU Dortmund)
planlama ve uygulama ilkeleri üzerine eğitim gören
12 yüksek lisans öğrencisi ülkemizdeki planlama
uygulamaları kapsamında bilgi edinmek üzere 31
Mart tarihinde Şubemizi ziyaret etmiş, Şubemizi
temsilen Akif Burak Atlar ile görüşmüşlerdir.
Maltepe Kıyı Düzenlemesi Projesi Bilirkişi
Keşfindeydik
İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'nde askıya çıkan, İstanbul İli Maltepe
İlçesi Kıyı Düzenlemesi ve Balıkçı Barınağı Amaçlı
1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İmar
Planı’na tarafımızdan açılmış olan dava uyarınca 01
Nisan tarihinde Maltepe Kıyı Düzenlemesi Bilirkişi
Keşfi gerçekleştirilmiş, Akif Burak Atlar katılım
göstermiştir.
Kent ve Hukuk Atölyelerine Katıldık
Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
tarafından gerçekleştirilen, 4 haftalık seminerler
olarak takvimlendirilen konuşmalar dizisinin 08
Nisan tarihinde gerçekleştirilen oturumda “3.
Köprü ve 3. Havalimanı Örnekleri” başlığı ile
davetli konuşmacı olarak Çare Olgun Çalışkan
katılım göstermiştir. 23 Nisan tarihinde
gerçekleştirilen oturuma ise “Devletin İstisna
Yaratma Hali ve İmar Mevzuatı” başlığı ile davetli
konuşmacı olarak Tayfun Kahraman katılım
göstermiştir.
Odamız Genel Kurulu’ndaydık
12-13 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen
Şube Delegelerimizle birlikte katılım gösterdiğimiz
28. TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Kurulu
gerçekleştirilmiştir. 2 gün süren Genel Kurul’un ilk
gününde çoğunluğu Şubemiz tarafından önerilen
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yönergeler katılımcılar tarafından görüşülürken,
ikinci gün oylamalar yapılarak Genel Kurul
tamamlanmıştır.
Kentsel Dönüşüm Paneli’ndeydik
22 Nisan tarihinde Doğuş Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen kentsel dönüşüm temalı panele
davetli konuşmacı olarak Ahmet Kıvanç Kutluca
katılım göstermiştir.
Kuzey Ormanlarına Neler Oluyor Panelindeydik?
24 Nisan tarihinde İTÜ’de gerçekleştirilen ve
öğretim görevlileriyle aktivistlerin de konuşmacı
olarak yer aldığı Kuzey Ormanlarına Neler Oluyor
adlı panele Şubemizi temsilen, davetli konuşmacı
olarak Gürkan Akgün katılmıştır.
KOS Marmara Bölge Forumu’ndaydık
27 Nisan tarihinse YTÜ’de Kuzey Ormanları
Savunması (KOS) Marmara Bölge Forumu
gerçekleştirilmiş, Şubemizi temsilen Gürkan Akgün
katılım göstermiştir.
Kalkınma ve Kıyım: Doğa, Kent ve İnsan Nereye?
panelindeydik
28 Nisan tarihinde Tabipler Odası tarafından
gerçekleştirilen Kalkınma ve Kıyım: Doğa, Kent ve
İnsan Nereye? paneline konuşmacı olarak Kumru
Çılgın katılmıştır. Panelde “28 Nisan İş
Cinayetlerinde ölenleri anma/yas günü ilan edilsin”
talebi dile getirilmiştir.
37. Yapı Fuarı’ndaydık
06-10 Mayıs tarihleri arasında Yapı Fuarı
gerçekleştirilmiş, Öğrenci Komisyonu üyelerimizin
desteği ile Şubemiz standının etkinlik boyunca
hizmet vermesi sağlanmış ve TMMOB’a bağlı diğer
meslek odalarıyla birlikte ziyaretçilere
bilgilendirme yapılmış, odamız yayınları ücretsiz
olarak dağıtılmıştır.
Şube Komisyonlarımız Toplantılarına Devam
Ediyor
07 Mayıs tarihinde Şubemizde Plan İnceleme
Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup Nuray
Çolak, Sezi Toprakçı ve diğer komisyon üyeleri
katılmıştır.
08 Mayıs tarihinde Şubemizde gerçekleştirilen
Öğrenci Komisyonu toplantısına Çare Olgun
Çalışkan, Kumru Çılgın, Oktay Kargül ve Ceyda
Sungur katılım göstermiştir.
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10 Haziran Salı günü Kanal İstanbul gündemi ile
“Büyük Projeler Komisyonu” toplanmış, toplantıya
Yönetim Kurulumuzdan Ayşe Yıkıcı, Çare Olgun
Çalışkan ve Nuray Çolak katılım göstermiş, söz
konusu projeler hakkında üyelerimize
bilgilendirme ve üyelerle görüş alışverişi
yapılmıştır.
Şişli Endüstri Meslek Lisesi Heyeti Şubemizi
Ziyaret Etti
Odamızın açtığı dava sonucu Şişli Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu arazi
üzerinde AVM ve Rezidans gibi fonksiyonlarla
yoğun bir yapılaşma öngören imar planı
değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur. Haberin
ardından 13 Mayıs tarihinde Şişli Endüstri Meslek
Lisesi temsilci heyeti Şubemize teşekkür ziyareti
gerçekleştirmiştir.
DİSK, KESK, TMMOB SOMA Yürüyüşü’ndeydik
11 Mayıs tarihinde yaşanan ve resmi olarak
açıklanan rakamlar doğrultusunda 300’ün üzerinde
maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma faciasının
ardından 14 Mayıs tarihinde DİSK, KESK, TMMOB
tarafından gerçekleştirilen SOMA Yürüyüşü’ne
Yönetim Kurulu ve sekretarya olarak tam katılım
gösterilmiş, TMMOB pankartı arkasında yer
alınmıştır.
Yeşil Kent – Yeşil Çevre Paneli’ndeydik
23 Mayıs tarihinde Kadıköy Kent Konseyi
tarafından Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen Yeşil Kent – Yeşil Çevre Paneli’nde
Şubemizi temsilen davetli konuşmacı olarak
Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Kıvanç Kutluca
katılım göstermiş, kentsel dönüşüm ve planlı
kentleşme konularında görüş bildirmiştir.
Taksim Dayanışması’nın Basın Açıklamasındaydık:
31 Mayıs’ta Meydanlardayız!
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere
yaşam ve yaşam alanlarımıza müdahale ederek
topluma dayatılan projelerin gerçekleştirilmesi
uğruna iktidarın 27 Mayıs 2013 tarihinde
sergilemiş olduğu hukuksuz şiddeti anmak ve
adalet arayışını bir kez daha hatırlatmak üzere 31
Mayıs’ta Meydanlardayız çağrısıyla Mimarlar
Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına
Şubemizi temsilen Akif Burak Atlar S. Sezi Toprakçı
katılım göstermiştir.
Genel Merkez Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı
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Gerçekleştirildi
27 Mayıs tarihinde Genel Merkez Yönetim Kurulu
üyelerinin de katılımı ile Ortak Yönetim Kurulu
Toplantısı Şubemizde gerçekleştirilmiş; bu yıl 38.si
gerçekleştirilecek 8 Kasım Dünya Şehircilik
Kolokyumu, İstanbul Şube Temsilcilik Seçimleri,
Planlama Dergisi, 2014 yılı Örgüt Toplantısı,
Öğrenci Yaz Kampı ve MDU konuları
görüşülmüştür.
Medipol Bilirkişi Keşfindeydik
29 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Beykoz Medipol
Bilirkişi Keşfi ‘ne Şubemizi temsilen Akif Burak
Atlar katılım göstermiştir.
Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası Etkinlikleri
Gerçekleştirildi
31 Mayıs-07 Haziran tarihleri arasında Çevre
Mühendisleri Odası tarafından Ekolojik Yıkımla
Mücadele Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmiştir,
etkinlik kapsamında 07 Haziran Cumartesi günü
Abbasağa Parkı’nda gerçekleştirilen gösteri, konser
vd. kapsamında Şubemiz destek olmak üzere açık
tutulmuş, Yönetim Kurulu üyemiz Erhan Kurtarır
görev almıştır.
II No.lu KVKBK – Taksim Toplantısındaydık
04 Haziran tarihinde gerçekleştirilen II No.lu
KVKBK toplantısında görüşülen “Taksim meydanı
çevre düzenlemesi projesi” gündem maddesi
hakkında görüş bildirmek ve takip etmek üzere
Şubemizi temsilen Tayfun Kahraman katılım
göstermiştir.
İstanbul Alan Yönetimi Periyodik Raporlama
Anket Toplantısındaydık
05 Haziran tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Alan
Yönetimi Periyodik Raporlama Anket Toplantısı’na
Şubemizi temsilen Ayşe Yıkıcı katılım göstermiştir.
Temsilcilik Seçimleri Gerçekleştirildi
Oda etkinliklerinin ülke genelinde yaygın olarak
sürdürülmesi, üyeler ve yerel kuruluşlarla Oda
arasında karşılıklı etkin iletişimin sağlanması amacı
ile Odamız 28. Dönem il temsilciliklerinin
belirlenmesi doğrultusunda Şubemiz faaliyet alanı
içerisinde yer alan Tekirdağ İl Temsilciliği 17
Haziran tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kocaeli ve
Sakarya İl Temsilciliği seçimi ise 27 Haziran
tarihinde gerçekleştirilmiştir.
38. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Düzenleme
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Toplantıları Devam Etmekte
26 Mart, 03 Nisan, 21 Nisan, 05 Mayıs, 12 Mayıs ve
27 Mayıs tarihlerinde sırasıyla gerçekleştirilen 38.
DŞG Kolokyumu Düzenleme Kurulu toplantıları, bu
seneki ev sahibinin İTÜ olması sebebiyle İTÜ’de
gerçekleştirilmiş olup toplantılar sırasında etkinlik
başlığının “Kentlerin Geleceği” olmasına karar
verilirken, bilim kurulu oluşturma ve tasarım
süreçleri tamamlanmıştır. Kesinleşen metin ile 14
Temmuz tarihine kadar bildiri özetlerinin
gönderilmesi üzere çağrı gerçekleştirilmiştir.
İKK Şube Yönetim Kurulları Toplantısı
07 Nisan tarihinde gerçekleştirilen İKK Şube
Yönetim Kurulları Toplantısı’na Tayfun Kahraman,
Tuba İnal Çekiç, Akif Burak Atlar ve Ayşe Yıkıcı
katılmıştır.
İKK Toplantısı
İKK toplantılarını katılımımız devam etmekte olup
toplantıların takibi Şubemizi temsilen Yönetim
Kurulu üyemiz Aysun Koca tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Parkorman Toplantısı
24 Nisan tarihinde Şubemizde Parkorman
hakkındaki KOS grubuyla toplantı gerçekleştirilmiş;
KOS ile ilgili meslek odaların temsilcileri ile
Yönetim Kurulu üyelerimizden Nuray Çolak, Ceyda
Sungur ve Ayşe Yıkıcı görev almıştır. Grup ilgili
kurumların hazırladığı broşüre yönelik basın
açıklaması hazırlamış ve söz konusu açıklama 28
Nisan Cumartesi günü Parkorman girişinde
gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine üstlenici firma
proje hakkında bilgi vermek üzere Şubemizi ziyaret
etmiştir.
İstanbul Buluşmaları
07 Mayıs ve 25 Haziran tarihlerinde Şubemizde
Bölüm Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen
İstanbul Buluşmaları toplantılarında; etkinlik
tarihinin 14-15 Ekim olması kararlaştırılmış,
etkinlik ana konusunun “sokağın kent üzerine söz
söyleme hakkı” etrafında kurgulanması
öngörülmüştür.

BASIN AÇIKLAMALARI
Maslak 1453 Olarak Bilinen Kent Suçu Projesinde
Yürütme Durduruldu
Basına ve Kamuoyuna
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02.04.2014
Odamızın açtığı dava sonucu kamuoyunda Maslak
1453 olarak bilinen inşaat projesinin yasal
dayanağı olan ve 16.09.2011 tarihinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan Şişli İlçesi
Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ve
1/1000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar
Planları’nın yürütmesi Danıştay Altıncı Daire’nin
aldığı 26.03.2014 ve 2012/4412 sayılı kararla
durdurulmuştur.
Daha önce TOKİ tarafından hazırlanarak onaylanan
11.08.2010 tasdik tarihli “İstanbul İli, Şişli İlçesi,
Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ölçekli
Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları”
ile son derece ayrıcalıklı imar hakları getirilerek
kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı bir
biçimde bölge yapılaşmaya açılmıştı. Odamız
tarafından dava konusu edilen bu planlara yönelik,
yargılama sürecinde haklılığımızı bilimsel bir
şekilde ortaya koyan bilirkişi raporları ve görüşleri
mahkemeye sunulmuş iken planlarda yapılan çok
küçük değişiklikler ile bu kez Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın 16.09.2011 tarihli Olur’u kapsamında
söz konusu planlar tekrar yürürlüğe sokuldu.
Planlara yönelik denetleme ve yargılama sürecini
adeta atlatabilmek amacıyla yapılan bu
uygulamaya karşı yine Odamız tarafından dava
açılarak; bilimden, kamu yararından ve doğadan
yana mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmekteydi.
Tarafımıza 02.04.2014 tarihinde tebliğ edilen
Danıştay Altıncı Daire’nin aldığı kararla Maslak
1453 projesine ait dava konusu planların
yürütmesi durdurulmuş bulunmaktadır. Açık bir
kent suçu olan proje kapsamında yürütülen
inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulması, inşaat
ruhsatının ise iptal edilmesi gerekmektedir.
Kamunun sunduğu imkanlar ile zenginleşme
fırsatlarını çok iyi değerlendiren, yeri geldiği zaman
kentlerimizi ve doğal değerlerimizi korumak
amacıyla mücadelelerini sürdüren meslek
odalarının,
sivil
toplum
kuruluşlarının
“kapatılması” gerektiğinden bahsedecek kadar
cüretkarlaşabilen, geçmiş dönemlerde depreme
dayanıksız konutlar inşa ettiğini açıkça itiraf eden
bir firma sahibinin devletin kurumlarıyla işbirliği
yaparak işlediği tüm bu suçların üzerine, benzerleri
gibi kararlılıkla gideceğimizin bilinmesini isteriz.
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Kamuya ait olan değerlerin, alanların birer birer
çeşitli sermaye gruplarına verilmesinde olduğu
gibi kamuoyunu yanıltarak yapılmak istenen tüm
bu projelerde Şehir Plancıları Odası olarak, tüm
halkımızla birlikte kamu yararından, bilimden,
doğadan ve insandan yana mücadelemizi
sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz.

Saygılarımızla,
TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Polonezköy Köy Yerleşik Alanı İmar Planları
Basına ve Kamuoyuna
16.04.2014
Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen, Polonezköy
Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı çalışmalarının, Polonezköy'ün
doğal ve kültürel dokusuna vereceği geri
döndürülemez tahribatı öngören sivil toplum
örgütleri olarak 24 Ocak 2014 tarihinde İstanbul
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz
dilekçelerimizi sunmuştuk. 2 Mart 2014 tarihinde
ise Polonezköy halkı ve sivil toplum örgütlerinden
temsilcilerin katılımıyla düzenlediğimiz panel ve
forumda ise söz konusu imar planının olası etkileri
ve köyün gerçek gereksinimlerini masaya yatırdık.
Ne var ki, sivil toplum örgütleri olarak yaptığımız
itirazın üzerinden 60 günlük yasal süre geçmiş
olmasına
rağmen,
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama veya geri
dönüş yapılmamıştır.
Tüm bu süreçte, konuyla ilgili uzmanların ve
Polonezköy halkının görüşleri doğrultusunda
oluşturduğumuz
açıklamayı
kamuoyuna
sunuyoruz:
Polonezköy, zengin doğal çevresi ve ekolojik
yaşamının yanında, tarihsel serüveni ve bugüne
taşıdığı kültürel birikimiyle de İstanbul'un sayısı
günden güne azalan özgün kırsal kimlik
alanlarından biridir. Son derece zengin bir bitki
çeşitliliğine ev sahipliği yapan yöre, bugüne dek
İstanbul'un kentsel gelişme baskılarından kendini
koruyabilmiştir. Maalesef her geçen gün bir
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yenisini
duyduğumuz
açgözlü
yapılaşma
hareketlerinden biri olarak gündeme gelen bu imar
planlarının da Polonezköy gibi evrensel bir değere
vereceği tahribat bugünden öngörülmektedir.
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Polonezköy İmar Planı, doğal ve kültürel mirasın
korunması ilkeleriyle çelişen çok sayıda karar
içermekte, bu açıdan koruma mevzuatıyla tekrar
çelişmektedir. Polonezköy’ü tehdit eden bu
kararlar şöyle sıralanabilir;

İlan edilen imar planları öncelikle;
Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesine
uygun değildir!
Polonezköy için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma
Amaçlı Uygulama İmar Planı kararları, koruma
mevzuatına aykırıdır. Plan, Koruma Amaçlı İmar
Planı Teknik Şartnamesi maddelerini ihlal eden ve
korumaktan öte yöreyi yapılaşmaya açan, kısacası
koruma
mevzuatına aykırı
bir
anlayışla
hazırlanmıştır.
Bahsettiğimiz
Şartname’nin
3.14
sayılı
maddesinde: Koruma Amaçlı İmar Planı şeklinde
adlandırdığımız planlar; kültür ve tabiat
varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda
korunmasını, yöreyi her açıdan ele alan kapsamlı
alan
araştırmalarına
dayanmayı,
alanda
yaşayanların sosyal ve ekonomik yaşamını
geliştirmeyi, koruma esasları ve kullanma şartları
ile yapılaşma sınırlarını belirlemeyi, katılımcılık
esasıyla yerel sahipliliği güçlendirmeyi amaçlaması
gereken planlardır.
Oysa;
Polonezköy İmar Planı, Şartnamede sözü edilen
bütüncül araştırma, sürdürülebilirlik ve koruma
gibi ilkelerden uzak hazırlanmış, bunun yanında
Leh asıllı köylülerin talepleri dikkate alınmamış ve
katılımcılık esası göz ardı edilmiştir.
Bu tanıma ek olarak, aynı Şartname kapsamında:
Koruma Amaçlı İmar Planlarının çevre ve yörenin
doğal, kültürel, ekonomik ve estetik değerlerini
koruyan, bu değerlere katkı sağlayan ve geliştiren,
çevresel kaliteyi yükselten, sürdürülebilirlik
ilkesine dayalı bir planlama anlayışını içermesi;
korunması gerekli kültürel ve doğal varlıkların
sağlıklaştırarak, çağdaş yaşam koşullarına uygun
kullanımını sağlaması gerekliliği belirtilmektedir.
Oysa;

· Planda, yeni emsal değerleriyle yapılaşma
yoğunluğu arttırılmaktadır
· Özgün yerleşim dokusunu ve tabiat parkını
bozacak turizm tesisleri ve açık alan kullanımları
öngörülmektedir.
· Köy içinden geçen yolun 14 metreye kadar
genişletilmesiyle
yerleşim
bütünlüğünü
bozulmakta ve mülkiyet hakları ihlal edilmektedir.
· Öngörülen turizm faaliyetleri ve nüfus artışı,
Polonezköy'ün demografik ve sosyal dokusunu
tehdit etmekte, plan köyde yaşayanlardan çok
dışarıdan geleceklere hizmet etmektedir.
· Köy çevresindeki alanların ne şekilde
korunacağına dair bir netlik sunulmamakta, köyde
başlayacak
yoğunlaşmanın
yakın
çevreye
yayılmasının önü açılmakta ve bitki örtüsü ile
yaban hayatı tehlikeye atılmaktadır.
Plan ayrıca;
· 1/10000 ölçekli Uzun Devreli Gelişim Planı ile
çelişmekte,
· Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
Çevre Kanunu ve Milli Parklar Kanunu'nda
vurgulanan koruma kaygısından uzak düşmektedir.
· Ulusal mevzuatın yanı sıra, Türkiye'nin de 1984
yılında taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam
Ortamlarının Korunması (Bern) Sözleşmesi'nde
tanımlanan evrensel koruma ilkelerini dahi ihlal
etmektedir.
Kısacası, ilan edilen imar planları, Polonezköy'ü
turizm ve konut amaçlı yapılaşmaya açarak,
korunması gerekli Tabiat Parkı ve köy yerleşik alanı
dokularına doğrudan müdahaleyi olanaklı
kılmaktadır. Polonezköy'ü koruyarak yaşatmaktan
çok, yöreyi rant baskısıyla karşı karşıya bırakacak,
doğası ve kültürel kimliğinin giderek yitirilmesine
neden olacak bir yaklaşımın planlarıyla karşı
karşıyayız.
Bulunduğumuz noktada Polonezköy’ün
değerleriyle korunması ve yaşatılması için;

tüm
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· Tüm planlama süreçleri korumaya dayalı bir
anlayışla yürütülmeli, köy yerleşik alanı ve tabiat
parkı bir bütün olarak ele alınmalıdır.
· Polonezköy'ün sosyal ve kültürel dokusu, doğal
kaynakları ve yaban hayatı bir bütün olarak
korunmalıdır.
· Köylülerin planlama sürecine etkin katılımı
sağlanmalı, mekânı kullananların ihtiyaçlarına
yönelik düzenlemeler önerilmelidir.
· Kırsal mimari ve sokak-yapı ilişkilerinden avlulara
kadar, tabiatla yaşamı bütünleştiren mekân
anlayışının sürekliliği sağlanmalıdır.
· Yerleşim bütünü için “imar planlaması” yapmak
yerine, köylülerin ihtiyaçları doğrultusunda ve
sadece gerekli parsellerde, dokuya uyumlu, basit
çözümler üretmelidir.
· Yol genişletme, arsa kamulaştırma, yapılaşmaya
dayalı yatırımları teşvik etme gibi köyün bütüncül
dokusunu ve yaşayanlarını olumsuz yönde
etkileyecek plan kararları derhal iptal edilmelidir.
Bugün Polonezköy için yapılan planlar ve hesaplar,
İstanbul'un kuzeyinde kalan son ormanları, tarım
alanlarını, kırsal dokuları ve yaşam kültürlerini yok
etmek üzerine kurulu mega projeler modasının
sadece bir parçasıdır. Tüm bu vahşi gelişme
hareketlerinin ortasında, en başta İstanbul için
eşsiz bir miras olan Polonezköy, arazi rantları ve
turizm yoğunlaşmasına kurban edilmemeli,
koruma kaygısı taşımayan spekülatif imar
yayılmalarından özellikle korunmalıdır.
Tüm doğal ve kültürel varlıklarımızın, kamusal
alanlarımızın ve yaşam haklarımızın savunucuları
olarak bizler, rant ve imar öncelikli Polonezköy
Koruma
Amaçlı
İmar
Planı'nın
derhal
durdurulmasını ve yöreyi ilgilendiren her türlü
planın bütüncül bir koruma anlayışıyla ve yerelin
gerçek ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanmasını talep
ediyor; Polonezköy halkının yanında süreci takip
edeceğimizi ve mücadelemizi sürdüreceğimizi
tekrar belirtiyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul
Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi
ÇEKÜL, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve
Tanıtma Vakfı

-
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Kuzey Ormanları Savunması
Politeknik
POLDER, Polonezköy Kültürünü Yaşatma Derneği

TAKSİM DAYANIŞMASI’ndan
Basına ve Kamuoyuna
18.04.2014
Toplumumuzun bütün dünyaya örnek olacak bir
biçimde en temel demokratik ve insan hakkı
taleplerini barışçıl ve demokratik bir şekilde ifade
etme hak ve iradesine karşı iktidar, şiddet, baskı ve
yasakçı politikalarına inatla devam etmektedir.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emeğin ve
Dayanışmanın günü olan 1 Mayıs’ı kutlamak üzere
halkın ve emekçilerin aklını yok sayan gerekçelerle
Taksim’i yine yasaklayarak, Yenikapı’daki yolsuzluk
ne hukuksuzluğun simgesi olan kent suçu dolgu
alanını adres gösterdi.
Tek gerçek gerekçe ise iktidarın halktan, emekten,
eşitlikten, dayanışmadan, özgürlükten korkmasıdır.
2008 yılında Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamak isteyip
de onca şiddete ve gaza maruz kalanlara
“ayaktakımı”, 2013’te de Gezi’deki milyonlarca
yurttaşımıza
“çapulcu”
diyen
Başbakan’ın
zihniyetidir gerekçe. 2007 yılında “İstanbul’un
imajı”ını bahane edip Taksim’i yasaklayan dönemin
Valisi Muammer Güler ile geçen sene inşaatı, bu
sene kentin tertip ve düzenini bahane eden, Gezi
Parkı’nı bir açıp bir kapatan, geçtiğimiz 1 Mayıs’ta
40 bin polisle kenti işgal ederek insanların
toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ulaşım hakkı
ve hatta yaşama hakkını ortadan kaldıran bugünün
Valisi Mutlu’nun zihniyetidir gerçek gerekçe.
Taksim Dayanışması’nın kurulmasının nedeni olan
İstanbul’un en önemli kamusal alanı, Taksim
Meydanı ve Taksim Gezi Parkı’nı yok etmek üzere,
bizzat Başbakan tarafından ilan edilip; topluma
dayatılarak zorbalıkla uygulanmaya çalışılan hukuk,
akıl, bilim dinlemeyen rantçı projelerin neyi
amaçladığı bu kararla bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Defalarca ve defalarca söyledik. Yine tekrar
ediyoruz. Taksim başta olmak üzere, tüm
meydanlar, sokaklar, kamusal alanlar hepimizin
ortak değeri ve ortak yaşam alanıdır. Kültürümüz,
tarihimiz, bir arada yaşayabilme umudumuzdur.
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Birkaç kişinin kafasındaki “tertip ve düzen”e göre
şekillendirilemez.
Bizler, en demokratik, hukuki ve meşru hakkımızı
istiyoruz. Her türlü baskı ve şiddete karşı,
mücadele ve alın teri ile kazandığımız Taksim’de
2010, 2011, 2012 yıllarındaki gibi yüzbinlerle
coşkulu ve barışçıl bir şekilde 1 Mayıs’ı kutlamak
istiyoruz.
Sorunlarımızı, taleplerimizi, umutlarımızı, bu
kentin “meydan”ında haykırmak, otobüslerle
taşınarak değil, birbirimizle buluşarak kendi
yaşamımıza ve yaşadığımız mekânlara dair söz
hakkımızı istiyoruz.
1977’den 2014’e kaybettiğimiz canları anmak,
sorumluların
hesap
vermesini
sağlamak,
belleğimize sahip çıkmak için tam da 1 Mayıs’ta,
Taksim’de olmak istiyoruz.
Anayasa’nın, kanunların, evrensel hukukun ortaya
koyduğu biçimde, hiçbir şüpheye gerek kalmaksızın
Taksim’de kutlanması gereken 1 Mayıs’ın sorunsuz
bir şekilde gerçekleştirilmesi için devletin tüm
kurumlarının üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirmesini istiyoruz.
Demokrasiyi, doğayı, parklarımızı, mahallelerimizi,
meydanlarımızı, suyu, toprağı, bedenlerimizi,
eğitim ve sağlık hakkımızı savunarak, emek
sömürüsüne, güvencesizliğe, taşeronlaştırmaya,
işsizliğe, şiddete ve baskılara karşı; umudu,
dayanışmayı, özgürlüğü ve eşitliği büyütmek için,
1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’nda, Taksim’deyiz.
TAKSİM DAYANIŞMASI

Şişli Meslek Lisesi Alanına İlişkin Ayrıcalıklı İmar
Planında Yürütme Durdu
Basına ve Kamuoyuna
26.04.2014
Odamızın açtığı dava sonucu Şişli Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu arazi
üzerinde AVM ve Rezidans gibi fonksiyonlarla
yoğun bir yapılaşma öngören imar planı
değişikliğinin yürütmesi durduruldu.
Söz konusu arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 02.10.2013 tarihinde onaylanan Şişli
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İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi 2063 Ada 4 parsel,
2765 ada 1 parsel ve 10295 ada 18 Parseli
Kapsayan Alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği Odamız tarafından 10.01.2014
tarihinde yargıya taşınmıştı. Dava konusu imar
planı değişikliği ile “Meslek Lisesi Alanı” olarak
bilinen bölge büyük ölçüde “Ticaret + Konut
Alanı”na alınarak Emsal: 3,00 yapılaşma değeri
olarak değiştirilmekte, Bakanlık tarafından bu
ayrıcalıklı imar artışı ve fonksiyon değişikliği ile
kamu yararına aykırı bir işlem tesis edilmekteydi.
Odamızın açtığı dava neticesinde, İstanbul 8. İdare
Mahkemesinin 20.03.2014 tarihinde verdiği
kararla birlikte Şişli Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’ne ilişkin hazırlanan bu ayrıcalıklı imar planı
değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.
Söz konusu alanda faaliyet gösteren Şişli Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi, mevcut durum itibariyle
yaklaşık 5000 öğrenci ve 250 kişilik öğretmen
kadrosu ile birlikte, tarihi Sanayi-i Nefise
Mektebine kadar giden Türkiye’nin en köklü ve
önemli meslek liselerinden biridir. İçerisinde yer
alan atölyeler, sosyal tesisler ve idari birimler ile
birlikte bir bütün olan bu eğitim alanının ortadan
kaldırılması,
parçalanması
veya
merkezi
konumundan uzaklaştırılarak taşınması işlevini
büyük ölçüde kaybetmesine yol açarak kamu
yararına açıkça aykırı bir durum teşkil edecektir.
İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu
karar bu önemli eğitim alanının korunması ve
kamu kullanımında kalması açısından son derece
önemlidir.
İmar Planları aracılığıyla kamuya ait olan
değerlerin, alanların birer birer çeşitli sermaye
gruplarına ayrıcalıklarla tahsis edilerek kamu
elinden çıkartılmasına karşı Şehir Plancıları Odası
olarak, kamu yararından, bilimden, doğadan ve
insandan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi bir
kez
daha
belirtiyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

TAKSİM DAYANIŞMASI’ndan
Basına ve Kamuoyuna
06.06.2014
Taksim Dayanışması olarak taleplerimizden ve
kazanımlarımızdan
vazgeçmediğimizi
tekrar
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hatırlatmak için 31 Mayıs'ta meydanda olacağımızı
duyurmuştuk. Ancak; Taksim Meydanı ve Gezi
Parkı başta olmak üzere yaşam ve yaşam
alanlarımıza müdahale ederek topluma dayatılan
projelerin gerçekleştirilmesi uğruna, başta etik,
bilim, teknik, hukuk ilkeleri ve toplumun haklı
tepkisi olmak üzere hiçbir sınır tanımayan, hiçbir
sese kulak vermeyen ve yaşananlardan demokratik
hiçbir sonuç çıkarmaya niyetli olmayan iktidar; 31
Mayıs günü başta Taksim ve Gezi Parkı çevresi
olmak üzere İstanbul'un kalbinde neredeyse
sıkıyönetim ilan etmiştir.
Son derece açık şeffaf ve net talepler ile
"Meydandayız" diyen bizleri engellemek için
kaskları, copları ve Toma'larıyla on binlerce polis ve
kimlikleriyle amaçlarını bilemediğimiz binlerce
üniformasız kolluk gücü; meydanları, caddeleri,
sokakları parkları doldurmuş, akıl almaz bir güç ve
şiddet gösterisi sergilenmiştir. Aynı tablo
İstanbul'un yanı sıra başta Ankara, Adana, Hatay,
Eskişehir olmak üzere ülkemizin neredeyse her
ilinde yaşanmıştır
Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu güç ve
şiddet gösterisinin nedeni apaçık ortadadır. Çünkü
bir yıl önce polis şiddetinin, biber gazlarının, çadır
yakmaların yaşandığı, gecesinden sabahına
çıkılırken yüzbinlerin özgürlük şarkıları eşliğinde
direnerek taleplerini tarihe kazıdığı bir gün olarak
yaşanan 31 Mayıs'la birlikte Gezi ve Haziran
Direnişi her karanlığın aydınlığa ve umuda
dönüşebileceğinin, dönüşmesi gerektiğinin simgesi
olmuştur.
Daha aydınlık bir gelecekte "Özgürlük Ve
Demokrasi Günü" olarak anılması gereken bir
günde kaybettikleri canları anmaya ve demokratik
taleplerini "meydanlarda" yeniden dillendirmeye
çalışanlar karşılarında yine polis şiddeti ve keyfi
gözaltılar bulmuş, sadece İstanbul'da 203 kişi
gözaltına alınmış, yüze yakın kişi yaralanmıştır.
Oysaki iktidarın dillendirmemizden bu kadar
korktuğu taleplerimiz; berrak, meşru, hukuki ve
demokratiktir. Bu ülkenin tarafsızlığı ve adalet
duygusu zedelenmiş hukuk sistemine rağmen üzeri
örtülemeyecek kadar haklı ve somuttur.
Bilindiği gibi bu taleplerimizden ilki; Taksim
Dayanışmasının
kurulmasına
neden
olan;
Cumhuriyet; Demokrasi ve Emek tarihimizin en
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önemli kamusal alanlarından olan Taksim Meydanı
ve Taksim Gezi Parkı'nın sözde yayalaştırma
projeleri adı altında yapılan kaçak ve hukuksuz
uygulamalarla yok edilmesine son verilmesiydi.
Bugün iktidarın ısrar, inat ve şiddetle üzerini
örtmeye çalıştığı bu talebimizin haklılığı toplum
vicdanında yerini bulduğu gibi yüksek yargı
önünde de bir kez daha kanıtlanmıştır.
Bilindiği gibi, Taksim Dayanışması bileşenlerinden
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul
Şubesi tarafından 11 Mayıs 2012 de tarihinde ilan
edilen Taksim Meydanı ve Gezi Parkının yok
edecek plan değişikliğine karşı yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava
sonucunda;
İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nce 06.06.2013 gün
ve 2012/778 Esas ve 2013/1084 Karar sayılı kararı
ile 17.01.2012 tarihinde onaylanan "Beyoğlu İlçesi,
Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin"
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ve
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planı değişiklikleri iptal edilmiştir. Bu karar
08.07.2013 tarihi itibari ile resmi olarak tebliğ
edilmesine karşın 03.07.2013 tarihi itibari ile UYAP
ortamına yüklenen karar aynı tarihte Taksim
Gezisi'nde yapılan bir açıklaması ile kamuoyuna
duyurulmuştur.
Bu hukuki sonuca rağmen daha önceki suç
duyurularımızla ilgili olarak ön inceleme izni dahi
vermeyen İçişleri Bakanlığı örneğinde olduğu gibi
Taksim'de (Cumhuriyet Caddesi ve Asker Ocağı
Caddesi'ndeki) inşaatların 28.05.2014 tarihinde
"bitmiş olduğu" gibi yalanlarla uygulama devam
ettirilmiş, meydanımız ve parkımız iktidarın emri
ve Valiliğin keyfi uygulamaları ile kamusal ve
toplumsal kullanışlara bu kez fiilen kapatılmış ve
polis karargâhı haline getirilmiştir.
Ancak varlık nedeni demokrasinin olmazsa olmaz
ilkelerinden olan ifade özgürlüğümüzü toplumsal
olarak kullanma mekânı olan meydana girmemizin
25000 polis ve 50 toma ile engellendiği 31.Mayıs
2014 tarihinden sonra tarafımıza tebliğ edilen
Danıştay 6. Dairesi'nin 29.04.2014 gün, 2013/7566
Esas ve 2014/3408 sayılı kararı ile söz konusu İmar
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Planı değişikliklerin iptali yüksek yargı tarafından
da onanmıştır.
Bu konuda bir kez daha başta İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak
üzere İstanbul 1. İdare Mahkemesinin kararı ile
birlikte kararın gereklerini gecikmeksizin yerine
getirmesi gereken kamu idaresinin artık hukuka
aykırılığa bir an önce son vermesini; idari yargı
yerinin kararlarının gereklerini yerine getirmesini
talep ediyoruz.
Bu hukuki kararın ardından, bir o kadar haklı ve
meşru diğer taleplerin, hukuki ve vicdani sorumluk
gerektiren idari soruşturma, el çektirme ve
yargılama taleplerimizin karşılık bulmasını bekliyor
ve taleplerimizi burada bir kez daha tekrar
ediyoruz.
Gezi süreci ve devamında polis şiddeti sonucu
yaşamını yitiren canlarımızın katillerinin adil ve
etkili biçimde yargılanmalı, bu ölümcül sonuçlara
yol açan Vali, Emniyet Müdürleri ve İç İşleri Bakanı
görevlerinden alınarak yargılamalara dahil
edilmeli, Polis şiddetini "destan yazmak" olarak
tanımlayıp teşvik eden en yetkili siyasi otorite
olarak Başbakan'ın bu kayıplardaki siyasi ve hukuki
sorumluluğunun hesabı verilmelidir.
Doğrudan etkisiyle çocuklarımızın ölümüne, sakat
kalmasına, dolaylı etkisiyle önceki birçok
örneğinde olduğu gibi, Mehmet İstif ve geçen
hafta kaybettiğimiz Elif Çermik'in de yaşamını
yitirmesine neden olan Biber Gazının ölümcül bir
kimyasal olduğu kabul edilerek toplumsal
olaylarda kullanılması yasaklanmalıdır.
Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında özgürlük
taleplerinin demokratik zeminlerde ifade edileceği
kamusal alanları polis kordonuna alma, Toma'larla
kapatma gibi anayasal yürüyüş ve gösteri yapma
hakkının polis zoruyla engellenmesi girişimlerine
derhal son verilmeli;
Ülkenin dört bir yanında demokratik haklarını
kullandığı için tutuklanan, gözaltına alınan
yurttaşlarımızın derhal serbest
bırakılarak
haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin
açıklama yapılmalıdır.
Halkını sokaklara sıkıştıran, şiddet uygulayan
iktidara sesleniyoruz; Parkları, meydanları, hatta
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kentleri kapatarak, bizi haklı taleplerimizden,
birlikte durma ısrarımızdan, katliamlara ses
çıkarma, haksızlıklara karşı durma inadımızdan
vazgeçiremezsiniz.
Elinizdeki
bütün
kolluk
kuvvetlerini ve yalanlarınızla beslenen algı yönetim
organlarını seferber edip bizleri korkutup ve
sindirerek; Dayanışmamızı suç örgütü, Gezi'yi
bitmiş bir süreç gibi gösterme çabanız nafiledir.
Bizler: 3-5 ağacımızla, arzumuzla, fikrimizle, insan
olma hasretimizle, umudumuzla, direnişimizle;
forumlarda, derneklerde, odalarda, sendikalarda,
parklarda, sokaklarda, meydanlarda, Soma'da,
Lice'de, İkizdere'de, Amasya'da, Sao Paulo'da
birlikte nefes aldığımız her yerde, dayanışma ve
mücadeleye devam ediyoruz.
Haklıyız ve kararlıyız... Her yer Taksim her yer
Direniş...
TAKSİM DAYANIŞMASI

TAKSİM DAYANIŞMASI YARGILANAMAZ
12 Haziran’da Çağlayan Adliyesi’ndeyiz!
Basına ve Kamuoyuna
11.06.2014
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
olarak TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi ile birlikte sekreteryasını
yürüttüğümüz Taksim Dayanışması davasında ilk
duruşma 12 Haziran Perşembe günü saat 09:30’da
Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Şube Yönetim
Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR ve Şube
Sekreter Yardımcımız Sezi TOPRAKÇI da bu
mesnetsiz
davada
yargılananlar
arasında.
İki kez mahkemeden dönen ancak geçtiğimiz Mart
ayında kabul edilen iddianame sonucu açılan
davada, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu
Sekreteri Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası
Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, HDP Genel Başkan
Yardımcısı Ender İmrek, Elektrik Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin ve HDK
üyesi Haluk Ağabeyoğlu‘nun, "suç işlemek
amacıyla örgüt kurmak" suçundan 2 ile 6 yıl,
‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak,
dağılmamak‘ suçundan 1 yıl 6 ay ile 3 yıl, ‘halkı
kışkırtma‘ suçundan da 1 yıl 6 ay ile 4 yıl olmak
üzere toplam 5 ile 13 yıl arasında değişen
oranlarda hapisle; Şubemiz Yönetim Kurulu
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Sekreteri Akif Burak ATLAR ve Şube Sekreter
Yardımcımız Sezi TOPRAKÇI`nın da aralarında
olduğu diğer 21 kişi hakkında ise "kanuna aykırı
toplantı ve yürüyüşlere katılmak, dağılmamak‘
suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına
mahkûm edilmesi talep edilmektedir.
Taksim Dayanışması, 15 Şubat 2012 tarihinde
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi‘nin çağrısıyla meslek odaları, emek
örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve inisiyatifler,
mahalle dernekleri, siyasi parti temsilcileri ve
taraftar
gruplarının
biraraya
gelmesiyle
kurulmuştur. Kentimizin tarihi, kültürel kimliğini ve
toplumsal belleğini oluşturan ve koruma altına
alınmış en önemli kentsel ve kamusal
alanlarımızdan olan Taksim Meydanı ve Gezi
Parkı‘nın ortadan kaldırılmasını öngören projelere
karşı; kamuoyu oluşturmak ve projelerin dayanağı
olan plan değişikliğine karşı yasal çerçevede
mücadele etmek üzere amacını taşıyan meşru ve
demokratik bir platformdur. Taksim Dayanışması
Sekretaryası ise TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülmektedir.
Taksim Dayanışması‘nın kuruluşundan itibaren
düzenlediği tüm toplantılar ve etkinlikler, açık
çağrıyla kamuoyuna duyurulmuş ve herkese açık
yapılmıştır. Taksim Dayanışması kurulduğu
tarihten bu yana, söz konusu alanda yerel ve
merkezi otoriteler tarafından ulusal ve uluslararası
bilim ve meslek çevrelerinden gelen bütün
uyarılara rağmen tepeden inme olarak alınan
kararlara karşı hukukun üstünlüğünü, bilimsel
etiği, toplum ve kamu yararını savunmayı
sürdürmektedir.
26 Mayıs 2013 Pazartesi gece yarısı iş
makinelerinin Taksim Gezi Parkı`na hukuksuz
olarak girmesiyle Taksim Dayanışması tarafından
başlatılan Gezi Parkı nöbeti, 27 Mayıs 2013 Salı
gününden itibaren polisin uygulamaya başladığı
insanlık dışı şiddet ile tüm ülkeye yayılmış,
demokratik
gösterilerde
can
kayıpları,
yaralanmalar, kalıcı sakatlıklar ve mağduriyetler
meydana gelmiş, ancak tüm bunlara yönelik ciddi
bir soruşturulma açılmamış, kamuoyunun baskısı
ile açılan davalarda ise deliller karartılmaya,
davaların ilerlemesi engellenmeye çalışılmıştır.
Böylesi bir ortamda şiddete ve hukuksuzluğa karşı
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demokratik hak olan ve anayasanın güvencesi
altında bulunan toplantı ve gösteri hakkının
kullanılması, bu iddianame ile suç olarak
tanımlanmıştır. Bu haliyle dava demokratik
haklarını kullananları baskı altına alma girişimidir.
Taksim
Dayanışması`ndan yasadışı
örgüt
çıkarmaya çalışanlara açıklıkla sesleniyoruz.
Taksim Dayanışması, çağrıcıları, bileşenleri,
talepleri, basın açıklamaları, etkinlikleri belli,
bilinen, aleni, meşru, barışçıl, yasal ve
demokratik bir yurttaş ve kurum dayanışmasıdır.
Kentine sahip çıkan meslek odalarını, onlarla
dayanışma gösteren sendikaları, siyasi partileri,
mahalle ve çevre derneklerini, taraftar gruplarını,
"suçlu" göstermek ve "suç örgütü" haline
getirmeye çalışmak hukuken suçtur ve bu ilkel,
çağdışı uygulamalarla ülke demokrasisi yüzyıl
geriye götürülmektedir.
Taksim Dayanışması‘nın sekretaryasını yürüten
bileşenlerinden biri olarak bütün kesimleri
"hukuka, demokrasiye ve insan haklarına" saygı
göstermeye, 12 Haziran’da Çağlayan Adliyesi’nde
birarada durmaya davet ediyoruz.
Hiçbir yargılama, hiçbir iftira ve karalama tarihin
apaçık
gerçekliğini
değiştiremez:
Taksim
Dayanışması bir suç örgütü değil, doğasına,
kentine, emeğine ve yaşama alanlarına sahip
çıkanların ortak umudu ve iradesidir.
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Tarım İl Müdürlüğü Arazisi Ranta Kurban
Edilemez
Basına ve Kamuoyuna
13.06.2014
İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile
birlikte bütün yaşam değerlerimiz ve alanlarımız;
alınan demokrasi, hukuk, bilim ve akıl dışı “yağma
ve rant” kararları ile yok edilmeye devam
ediliyor…
Her şeyi “meta” olarak gören anlayışla 2 Mayıs
2014 tarihinde, Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın
başkanlık ettiği Özelleştirme Yüksek Kurulu
kararıyla, içinde arkeolojik sit alanları, fay hattı ve
İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nün kullanımında olan yaklaşık 22 bin
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metrekarelik arazinin de bulunduğu toplam 71
taşınmaz sessiz sedasız “özelleştirme” yoluyla
satışa çıkarılmıştır.
AKP hükümeti tarafından söz konusu kamusal alan
2004 yılından beri birçok kere yapılaşmaya
açılmaya çalışılmış ve meslek odalarının ortak
açtıkları davalarla yapılan “kat karşılığı inşaat
ihaleleri” 2 kez yargı tarafından iptal edilmişti. Son
olarak 2008’de Danıştay tarafından verilen “iptal”
kararı da “kamusal alanın yağmalanması”
girişimlerini durdurmaya yetmemiştir.
Cumhuriyet öncesi dönemde Kanuni Sultan
Süleyman’ ın kızı Mihrimah Sultan tarafından zirai
maksatla kullanılmak üzere vakfedilen ve
Cumhuriyet döneminde 1927 yılında TC. Tarım
Bakanlığına aynı amaçla kullanılmak üzere
devredilmiş olan ve geçmişten bugüne tarımsal
amaçla kullanılagelmiş arazi üzerinde, muhafaza
edilmesi gereken 370 ağaç, gıda-yem, su ürünleri,
tohum ve diğer bitkisel ürünlerin denetimi ile
hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü birimler
bulunmaktadır. Üçüncü kez yapılaşma girişimleri
ile yeşil alanın betonlaşması ve İstanbul İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
yürütülmekte olan kamusal hizmetlerin sekteye
uğraması kaçınılmazdır. Kurum çalışanlarının ve
kurumdan
hizmet
alanların
mağduriyet
yaşayacakları gün gibi ortadadır.
Başka bir kamu arazisi olan eski Meteoroloji alanı
üzerinde yurttaşların bütün itirazlarını yok sayarak
ve hukuksuz bir şekilde yükselen “rant kuleleri”
ardından İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğünün arazisi hükümete yakın tüm rant
çevrelerinin iştahını kabartmaktadır. Bu amaçla
hummalı bir şekilde “rant” kararlarına dayanak
oluşturacak bir “yağma planı” çalışmalarına
başlandığı anlaşılmaktadır.
Toplumsal
yarar
yerine
iktidara
yakın
müteahhitlerin
çıkarlarını
gözeten
bu
hukuksuzlukların durdurulması amacıyla meslek
odaları tarafından hukuki girişimler başlatılmış ve
davalar açılmıştır.
Bizler Kadıköylü ve İstanbullu yurttaşlar ve
İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
çalışanları olarak, İstanbul Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü arazisini “özelleştirme
kapsamına almak suretiyle ranta açan” kararın
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derhal iptal edilmesi için her türlü hukuki
girişimlerimizi
sürdürmeye,
demokratik
tepkilerimiz dile getirmeye ve yaşam çevrelerimize
sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz !
Mahallemizin / çalışma alanlarımızın “rant ve
beton üzerinden kurulan bu saadet zinciri
çılgınlığına” kurban edilmesine izin vermeyeceğiz!
İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
arazisi halkındır, satılamaz!

TMMOB Mimarlar Odası İst. BK Şb. Anadolu
I.Bölge Temsilciliği
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
KESK Tarım Orkam-Sen İstanbul Şubesi
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği
Caddebostan Mah. Muhtarlığı
Göztepe Mah. Muhtarlığı
Erenköy Mah. Muhtarlığı
Göztepe Gezi Dayanışması ve Özgürlük Parkı Halk
Formu

BASINDA ŞUBEMİZ

TAKSİM DAYANIŞMASI 1 MAYIS’TA SENDİKALAR
İLE BİRLİKTE TAKSİM MEYDANI’NDA OLACAĞINI
AÇIKLADI
A Haber (Ajans Haftasonu), Hayat TV (Ana Haber
Bülteni), Olay TV (Ana Haber), Cem TV (Ana
Haber) ve ATV (Ana Haber) kanallarında 18 Nisan
ve 19 Nisan tarihlerinde yayınlanan programlarda
1 Mayıs etkinlikleri konu edilmiş, Şubemizin
Mimarlar Odası ile sekretaryasını üstlendiği Taksim
Dayanışması’nın konuyla ilgili açıklamasına yer
verilmiştir. Taksim Dayanışması’nı temsilen konu
hakkında Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar’ın
görüşlerine de başvurulmuştur.
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TAKSİM YAYALAŞTIRMA PROJESİNE 6. İDARE
MAHKEMESİ OY ÇOKLUĞU İLE İPTAL KARARI
VERDİ
TGRT (Gündem), Skytürk 360 (Haber), Star TV
(Bugün), NTV (Güne Başlarken), Show TV (Ece
Ünver ile Show Haber) ve FOX (İsmail Küçükkaya
ile Çalar Saat) kanallarında 07 Haziran tarihinde
yayınlanan programlarda Taksim Gezi Parkı
Yayalaştırma Projesi konu edilmiştir. Gezi Parkı
olaylarının başlamasına sebep olan ve yurt çapında
infial yaratan Taksim Yayalaştırma Projesi’ne
Şubemiz tarafından açılan davada Danıştay
tarafından oy çokluğu ile verilen iptal kararının
büyük yankı uyandırdığı belirtilirken, söz konusu
programlarda tamamlanan proje tünellerinin ne
olacağı sorusu sorulmuştur. Bununla birlikte yazılı
basında çıkan haberler ise aşağıda başlıkları ile
sıralanmıştır.
07.05.2014 – Cumhuriyet: Danıştay’dan Taksim’i
yayalaştırma planına iptal
08.05.2014 – Habertürk: ‘Taksim Meydanı eski
haline dönüştürülmeli’
23.05.2014 – Cumhuriyet: Taksim projesi iptal
GEZİ PARKI DİRENİŞİ YILDÖNÜMÜ
Taksim Yayalaştırma Projesi adı altında, Taksim
Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın inşasını ve mevcut
ağaçların kesilmesini önlemek için başlayan ve ağır
polis müdahalesi sonucunda yurt çapında infiale
neden olarak; 8’i sivil 10 kişinin hayatını kaybettiği,
8 bin civarında kişinin ise yaralandığı eylemlerin
yıldönümü merakla beklenmiştir. Basının da
yakından takip ettiği olayların yıl dönümünde bir
araya gelmek ve kaybedilenleri anmak üzere,
Şubemizin Mimarlar Odası ile sekretaryasını
yürüttüğü Taksim Dayanışması; tek bir alan işaret
etmeden halkı sokaklarda buluşturmak üzere
‘meydanlardayız’ çağırısı yapmıştır. İstanbul
Emniyeti ise bir hafta öncesinden hazırlıklara
başlamış ve 50 TOMA ile 25 bin polisin hazırda
bekleyeceği çıkan haberlerde yer almıştır. 31
Mayıs günü ise bir araya gelmeye çalışan kentliler
İstiklal Caddesi girişine gelemeden polis
müdahalesi ile dağıtılmış ve günün sonunda
meydana çıkmadan küçük bir ekip ile basın
açıklaması yapılarak kalabalık dağılmıştır. Ertesi
gün yaşananlar hakkında TMMOB MMO’da bir
basın açıklaması yapılarak projeye karşı çıkışın
meşru, eylemlerin ise haklı olduğu tekrar
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hatılatılmıştır. Konuyla ilgili olarak Şubemiz
görüşünü paylaşmak üzere Sekreterimiz Akif Burak
Atlar ile Başkanımız Tayfun Kahraman’ın
röportajlarının yer aldığı haberler ise başlıkları ile
aşağıda verilmiştir.
01.06.2014 – Sunday’s Zaman: Gezi was beginning
of new era of ecological awareness
31.05.2014 – Hürriyet: Çok yaşa Gezi Parkı / Birinci
Gezi Yılı
08.05.2014 – Milliyet: Taksim Dayanışması: 31
Mayıs’ta meydanlardayız
08.05.2014 – Radikal: Taksim Dayanışması: 31
Mayıs’ta Taksim’e
28.05.2014 – Vatan: ‘31 Mayıs’ta meydandayız’
07.06.2014 – Aydınlık Gazetesi: Taksim
Dayanışması’ndan
31
Mayıs
açıklaması:
Meşruiyetimiz kesinleşti
07.06.2014 – Birgün: Gezi’nin meşruluğunu
gölgeleyemezsiniz
07.06.2014 – Cumhuriyet: Taksim Dayanışması:
Haklı
07.06.2014 – Günlük Evrensel: Altüst olmuş yargı
bile haklılığı onadı
07.06.2014 – Hürriyet: Danıştay kararı uygulasın
07.06.2014 – Yurt Gazetesi: ‘Akıl almaz bir şiddet
sergilendi’
07.06.2014 – Sözcü: ‘Her şeye rağmen meydanlar
bizim’
24.06.2014
–
Günlük
Evrensel:
Taksim
Dayanışmasına yıl dönümü soruşturması
24.06.2014 – Cumhuriyet: Taksim Dayanışması’na
yeni bir soruşturma açıldı
24.06.2014 – Tigris Haber: Taksim Dayanışması’na
“yıldönümü” soruşturması
3. KÖPRÜ
Nisan ayında yayınlanan Aksiyon Dergisi’nde “3.
Köprüde İstanbullu Aldatılmış” başlığı yer alan
haber dosyasında, Galatasaray Üniversite’nin
yaptığı anket sonucunda İstanbulluların 3.
Köprü’nün şehre yapacağı etkilerden haberdar
olmadığından
bahsedilirken,
Şubemiz
yayınlarından 3. Köprü Raporu’nda paylaşılan
bulgulara değinilmiştir.
MASLAK 1453 PROJESİNE DANIŞTAY’DAN İKİNCİ
KEZ DURDURMA KARARI
Ağaoğlu Grubu tarafından tartışmalı reklamlarla
tanıtılan ve uzmanlar tarafından kent suçu olarak
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ilan edilen “Maslak 1453” projesine Şubemiz
tarafından açılan davada Mayıs ayında Danıştay
tarafından bir kez daha durdurma kararı verilmiştir.
İlk 2011 yılında onaylanan ve durdurma kararı
ardından değişiklik olmadığı halde yeni plan
muamelesi yapılarak 2014 yılında yeniden
onaylanan ve tekrar durdurma kararı alınan
planlara ait Şubemiz tarafından yapılan basık
açıklaması basında genişçe yer bulurken,
durdurma alan projenin inşaatına devam
edilmiştir. Yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden
arkadaşları için işçiler yargının yapamadığını yapıp
iş durdurma eylemi başlatmış olup basında yer
alan başlıklar aşağıda sıralanmıştır.
03.04.2014 – Birgün: 1453 projesinde kent suçu
işlendi
03.04.2014 – Cumhuriyet: Ağaoğlu’na Danıştay
şoku
03.04.2014 – Habertürk: Maslak 1453 için
durdurma kararı
03.04.2014 – Karşı: Ağaoğlu’na ‘yürütmeyi
durdurma’ kararı
03.04.2014 – Radikal: Maslak 1453’ün yapımı
dursun!
03.04.2014 – Taraf: 1453’te ikinci durdurma
04.04.2014 – Sol: TOKİ’de ‘plan değişti’ yalanı
/Maslak 1453’ün planı durdurulan planlarla aynı
05.04.2014 – Yurt Gazetesi: Maslak 1453
durdurulmalı
06.04.2014 – Radikal: Hukuksuz inşaata hülleli
çözüm
01.05.2014 – Yapı Dergisi: İmar Planları Sürekli
Değiştiriliyor
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dikkatini çeken imar planları hakkında Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da görüşlerine yer
verilen haber başlıkları aşağıda sıralanmıştır.
15.04.2014 – Birgün: Çevre Bakanlığı’nın
Polonezköy sessizliği
24.04.2014 – Taraf: Polonezköy’de imar oyunu
28.04.2014 – Flash Haber: Polonezköy’de durum iç
açıcı değil
ZEYTİNBURNU ASKERİ TANK FABRİKASI
Hakkında yıkım kararı bulunan 16:9 kuleleri gibi
siluete onarılamaz tahribat getireceği belirtilen
Zeytinburnu’ndaki Tank Fabrikası arazisine ait imar
planlarında Bakanlık tarafından yapılan yapılaşma
koşullarındaki değişiklik sonrasında yapı yüksekliği
izni 70 m’ye çıkmış ve söz konusu imar planlarının
Şubemiz tarafından yeniden dava edilmesi ile konu
tekrardan gazetelerde yer bulmuştur. Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da görüşlerine yer
verilen haber başlıkları ise aşağıda yer almaktadır.
02.04.2014 – Cumhuriyet: Sahile gökdelen
yapması / İki yeni 16:9
11.04.2014 – Sol: Bakanlık rant hukukunu işletiyor
15.04.20147 – Birgün: Tank fabrikası arazisinde
siluete ‘küçük’ rötuş
01.05.2014 – Yapı Dergisi: Tank Fabrikası
arazisinde siluete “küçük” rötuş
11.06.2014 – Birgün: Zeytinburnu sahiline bir
gökdelen daha

1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ
28.05.2014 – Birgün: Danıştay durdurmuştu
/Maslak 1453’te iş cinayeti!
29.05.2014 – Radikal: ‘Maslak 1453’te 3 günde 1
iş kazası oluyor’
28.05.2014 – Sol: İş cinayetnin ardından Maslak
1453’te inşaat durdu
POLONEZKÖY İMAR PLANLARI
Polonezköy’ün imara açılmasına karşı Şubemizin
de içinde yer aldığı 8 kurum ve 250’yi aşkın kişi
itiraz dilekçesi vermiş, ancak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan yasal süre içerisinde yanıt
alınamamıştır. Bunun üzerine imzacı kurumlar
tarafından hazırlanan sonuç bildirgesinin Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü önünde okunmasına dair
karar alınmıştı. Bununla birlikte basının da

1 Mayıs yaklaşırken hükümet yetkililerinin gerginlik
yaratacak türden, anayasal haklara aykırı
dayatmalara ilişkin açıklamalarının karşısında
sendika, içinde yer aldığımız meslek örgütleri ve
STK’lardan Taksim’e çağrıda bulunmuştur. Konu ise
birçok yerel yayın tarafından haber haline
getirilmiştir.
19.04.2014 – Birgün: 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz
19.04.2014 – Bugün: Bakan Efkan Ala: Kutlama
Yeri Yenikapı, Dayanışma: Taksim’deyiz
20.04.2014 – Bizim Anadolu: Taksim Dayanışması:
1 Mayıs’ta meydandayız
19.04.2014 – Milliyet: Taksim Dayanışması: 1
Mayıs’ta meydandayız
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19.04.2014 – Özgür Gündem: 1 Mayıs’ta Taksim’de
olacağız
19.04.2014 – Sol: Taksim Hükümetin ‘meydan
dayatması’na itiraz / AKP’ye ‘dayatmadan vazgeç’
çağrısı
19.04.2014 – Taraf: Meydanda olmak istiyorlar
19.04.2014 – Yeni Gün: Taksim Dayanışması’ndan
1 Mayıs açıklaması
19.04.2014 – Yurt Gazetesi: Dayanışma: 1 Mayıs’ta
Taksim’de
26.04.2014 – İstanbul: ‘Gezi’ 1 Mayıs’ta Taksim’i
istiyor
28.04.2014 – Bursa Haber: Geziciler meydana
iniyor

ŞİŞLİ ENDÜSTRİ TEKNİK MESLEK LİSESİ İMAR
PLANLARI
Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu Bulgar
Vakfı’na ait araziye yapılması planlanan rezidans
projesinin ayrıcalıklı imar planlarına Şubemiz
tarafından açılan davada alınan yürütmeyi
durdurma kararı ardından gözler Bulgar Ortadoks
Vakfı’na çevrilmiştir. Vakıf Başkanı; “Ortada proje
yokken yürütmeyi durdurma aldık.
Arazinin
etrafında dünya kadar bina var ama bize gelince
yürütme durduruluyor, o zaman bize bu araziyi
niye verdiniz” derken, basında genişçe yer bulan
konuya
ilişkin
Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın da görüşlerine başvurulan haber
başlıkları aşağıda yer almaktadır.
26.04.2014 – Birgün: Bulgar Vakfı arsasının imar
planında yürütmeyi durdurma
26.04.2014 – Cumhuriyet: Lise olarak kalacak
26.04.2014 – Habertürk: Şişli’ye durdurma kararı
26.04.2014 – Özgür Gündem: AVM gaspına
durdurma kararı
26.04.2014 – Radikal: Şişli’de lise yerine AVM
yargıya taşındı
26.04.2014 – Sol: Okul arazisine AVM planına
mahkeme engeli
26.04.2014 – Taraf: Karar, okulu kurtardı
26.04.2014 – Türkiye: Şişli Teknik Meslek Lisesi
arazisinde AVM’ye izin yok
26.04.2014 – Vatan: Kilise arazisine inşaata izin
çıkmadı
26.04.2014 – Taraf: Karar okulu kurtardı
26.04.2014 – Yurt Gazetesi: Rant, yargıya takıldı
02.05.2014 – Agos: Bulgar Vakfı’na çirkin tutum

-
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HAYDARPAŞAPORT
Kadıköy’den başlayıp Üsküdar’a kadar uzanan, 3,5
km’lik sahil şeridinde yapılması planlanan ve
Haydarpaşa Garı’nı da içine de alan tartışmalı
‘Haydarpaşaport’ planları hakkında mahkemeden
yürütmeyi durdurma kararı çıkmış, konu hakkında
Şube Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da
görüşlerine başvurularak hazırlanan haberler
başlıkları ile aşağıda paylaşılmıştır.
01.04.2014 - Yurt Gazetesi: Haydarpaşaport’a
yargı ‘dur’ dedi
03.05.2014 – Sözcü: Çalık, Danıştay’a rağmen
Haydarpaşa Projesi’ni planlıyor
İSTANBUL’DA KURAKLIK TEHLİKESİ
Haziran ayında bir yandan devam eden sıcaklık
artışı bir diğer yandan belli aralıklarla tekrar eden
şiddetli sağanaklar sonucu ortaya çıkan düzensiz
yağış rejimi sebebiyle İstanbul’un barajlarında
uzun zamandır karşılaşılmayan düşüş gerçekleşmiş,
diğer taratan ise su baskınları yaşanmıştır. Söz
konusu
durum
yetkililerle
uzmanları
endişelendirmekte olup konu hakkında en büyük
gerekçenin düzensiz altyapı ile kente yapılan
sınırsız müdahalelerin olduğu belirtilirken, Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın görüşlerine de yer
verilen haberler başlıkları aşağıda paylaşılmıştır.
04.06.2014 – Habertürk: Yağmur denize aktı
11.06.2014 – Aydınlık Gazetesi: İstanbul’un 70
günlük suyu kaldı
04.06.2014 – Zaman: Son 80 yılın en kurak
döneminde sel afeti yaşadık
04.06.2014 – Zaman: İstanbul’un altyapısı ani
yağışı kaldırmadı

