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toplantı sonucunda alınan ortak karar
doğrultusunda
basın
açıklaması
gerçekleştirilerek, ilgili planlara itiraz edilmiş,
Şubemizi temsilen Akif Burak Atlar ile Gürkan
Akgün katılım göstermiştir.
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ŞUBE GÜNCESİ
Taksim Dayanışması Toplantılarına
Katılımımız Devam Ediyor
8 Ocak, 15 Ocak, 22 Ocak, 29 Ocak, 05 Mart
ve Berkin Elvan’ın ölümü nedeniyle acil
gündemle 11 Mart tarihinde gerçekleştirilen ve
Mimarlar Odası ile Şubemiz tarafından
sekretaryasının
yürütüldüğü
Taksim
Dayanışması toplantılarına, Yönetim Kurulu
toplantılarında kararlaştırılan görevlendirme
doğrultusunda Gürkan Akgün ve Akif Burak
Atlar katılım göstermiştir. 12 Mart günü
gerçekleştirilen Berkin Elvan’ın cenaze törenine
de Taksim Dayanışması flaması ile katılım
gösterilmiştir.
Bilirkişi Keşiflerine Katılımımız Devam
Ediyor
Şubemiz davalarına istinaden; 17 Ocak
tarihinde Zekariyaköy, 05 Şubat tarihinde
Sevda Tepesi ve 11 Mart tarihinde ise Maltepe
İller Bankası Arazisi planlarına ilişkin bilirkişi
keşiflerine Şubemizi temsilen Akif Burak Atlar
katılım göstermiştir.
Polonezköy Planlarının Takibi
Yapılmakta
Polonezköy yerleşik alanına ilişkin ilan edilen
imar planlarıyla, bölge doğal niteliği tahrip
edilecek nitelikte turizm ve konut amaçlı
yapılaşmaya açılmıştır. Her geçen gün biraz
daha betona mahkum edilen İstanbul’un
değerlerinden biri olan Polonezköy’ü koruyarak
gelecek nesillere taşıyabilmek için, söz konusu
imar planlarına itiraz edilmiştir. İlk olarak ilgili
kurumların
katılımıyla
Gürkan
Akgün
öncülüğünde 22 Ocak tarihinde bir toplantı
gerçekleştirilmiş, 24 Ocak tarihinde yapılan 2.

Entegre Sağlık Kampüsü Hakkında Basın
Açıklaması Gerçekleştirildi
İstanbul İkitelli’de ihalesi yapılan “sağlık
kompleksi”nin hem yer hem de ihale şartları
açısından tam bir felaket olduğu belirtilmek
üzere Şubemiz, Mimarlar Odası ve Tabipler
Odası ile 22 Ocak tarihinde gerçekleştirilen
basın açıklamasına Şubemizi temsilen Akif
Burak Atlar katılım göstermiştir.

Entegre Sağlık Kampüsü Hakkında Basın Açıklaması

Validebağ Rant Projelerine Karşı Basın
Açıklaması Gerçekleştirildi
22 Şubat’ta gerçekleştirilen “Validebağ Rant
Projelerine
Karşı
Basın
Açıklaması”na,
Validebağ Korusu’nun Hyde Park yapılmasına
dur demek için Şubemizi temsilen Tuba İnal
Çekiç katılım göstermiştir.

Validebağ Rant Projelerine Karşı Basın Açıklaması

Yerel Yönetim İlçe Belediye Başkan
Adaylarının Şubemizi Ziyareti Devam
Etmekte
28 Ocak tarihinde İşçi Partisi Şişli Belediyesi
Başkan adayı ve ekibi, 04 Mart tarihinde DSP

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni

Beşiktaş İlçe Başkan Adayı ve ekibi, 18 Mart
tarihinde ise HDP Beşiktaş Belediyesi Başkan
Adayları Şubemizi ziyaret etmiş, Şubemiz
Yönetim Kurulu üyeleri ile fikir alışverişi
gerçekleştirmiştir.
Ekolojik Kriz ve Kentler Sempozyumu’na
Katıldık
31 Ocak – 01 Şubat tarihlerinde düzenlenen
Ekolojik Kriz ve Kentler Sempozyumu’na Yönetim
Kurulu üyelerimizden Gürkan Akgün ve Çare Olgun
Çalışkan, Ankara Şube Başkanı Orhan Sarıaltun
konuşmacı olarak katılmıştır.
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Mühendislik ve Şehircilik Günleri Paneli
Gerçekleştirildi
04-07 Mart tarihlerinde Şubemiz Öğrenci
Komisyonu üyelerinin önderliğinde organize
edilen Mühendislik ve Şehircilik Günleri’nin, 04
Mart tarihinde Yeditepe Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen paneline konuşmacı olarak
Şubemizi temsilen Akif Burak Atlar katılım
göstermiştir.

Mühendislik ve Şehircilik Günleri Paneli
Ekolojik Kriz ve Kentler Sempozyumu
Sivriada-Yassıada Planları Hakkında Basın
Açıklaması Gerçekleştirildi
01 Şubat tarihinde Sivriada-Yassıada planlarına
ilişkin basın açıklaması Şubemizi temsilen Çare
Olgun Çalışkan katılım göstermiştir.
XIII. Dönem Şube Yönetim Kurulu ve
Almanak Tanıtımı Basın Toplantısı
Gerçekleştirildi
04 Mart tarihinde Şubemizde basın emekçilerinin
de katılımıyla gerçekleştirilen “Yeni Çalışma Dönemi
Basın Toplantısı & 2013 İstanbul Kent Almanağı
Tanıtımı”na Tayfun Kahraman, Akif Burak Atlar,
Erhan Kurtarır, Çare Olgun Çalışkan ve Tuba İnal
Çekiç katılım göstermiştir.

XIII. Dönem Şube Yönetim Kurulu ve Almanak
Tanıtımı Basın Toplantısı

TMMOB İKK Kadın Komisyonu 8 Mart
Mitingi Gerçekleştirildi
09 Mart tarihinde TMMOB İKK Kadın
Komisyonu 8 Mart Mitingi Kadıköy rıhtımda
gerçekleştirilmiş olup Şubemiz üyeleri de
katılım göstermiştir.
TMMOB İKK Toplantılarına Katılımımız
Devam Etmekte
2013 yılının bitmesi ve 2014 yılına girilmesi ile
yenilenen çalışma komisyonlarının Şubemiz
temsilcileri belirlenmiş, TMMOB İKK’ya iletişmiş
olup toplantılara katılımımız ara verilmeden
devam ettirilmiştir.
3. Köprü ve Bağlantı Yolları Anket
Sonuçları Toplantısı Gerçekleştirildi
11 Mart tarihinde KOS Anket Sonuçları
Toplantısı Mimarlar Odasında yapılmış olup,
sunum Çare Olgun Çalışkan tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Berkin Elvan’ın Cenaze Törenine Katıldık
Gezi eylemleri sırasında yaralanan ve 269 gün
komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden 15
yaşındaki Berkin Elvan'ın cenazesi on binlerce
kişinin katıldığı törenle defnedilmiştir. Şube
Yönetim Kurulumuzla beraber üyelerimizin de
katıldığı yürüyüşte Taksim Dayanışması ile
birlikte olunmuştur.
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BASIN AÇIKLAMALARI
İstanbullunun 100 Milyarlık Pastadan
Rant Dağıtımına Değil Sağlıklı Yaşamaya
İhtiyacı Var…
Basına ve Kamuoyuna
22 Ocak 2014
İstanbul İkitelli Uluslararası Sağlık Hizmetleri
Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından, Kamu-Özel
ortaklığı modeli ile kurulan İkitelli Entegre
Sağlık
Kampüsü
Projesi’ne
ilişkin
bir
bilgilendirme dosyası meslek odalarımızın
Yönetim Kurulu’na gönderilmiş ve söz konusu
projenin çevresel ve sosyal etki değerlendirme
çalışması kapsamında değerlendirilmek üzere
meslek örgütlerinin görüşü sorulmuştur. Söz
konusu firma dış finansman için “Çevresel ve
Sosyal Etki Değerlendirilmesi”
çalışmaları
kapsamında bize başvurmuştur.
Bizler mimarlar, şehir plancıları ve tabip
odaları olarak bu projenin paydaşı değiliz. O
nedenle bizlere gönderilen bilgilendirme
dokümanı ile ilgili görüşümüzü kamuoyuyla
paylaşarak ilgililerine iletmek istiyoruz.
Proje incelendiğinde Sağlık Kampüsü’nün
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü,
Başakşehir, Silivri, Çatalca, Esenyurt ve Avcılar
gibi İstanbul’un Kuzey aksında yer alan ve 2.5
milyonluk nüfusuyla birer Bursa ve Adana
kadar nüfus yoğunluğuna sahip olan bir
bölgede yapılacağı görülmektedir.
790.000 m2 kapalı alan 2628 yatak kapasiteli
8 hastane binası yapılacak proje Yap-İşletDevret
modeliyle
yapılacaktır.
Projenin
finansmanı ihaleyi kazanan firma tarafından
sağlanacak, 28 yıllık fahiş kira bedeli ise halkın
vergileriyle karşılanacaktır.
Özellikle büyük şehirlerde toplu kampuslar
olarak hizmet verecek sağlık tesislerinin
yapımını öngören ve o ildeki kamu
hastanelerini kapatarak şehir merkezlerinden
uzakta insanların ulaşamayacağı yerlerde
kurulan devasa ve özel sağlık çiftlikleri haline
getiren bu uygulama, sağlık hizmetlerinin
özelleştirilerek sermaye şirketlerinin rant aracı
haline getirilmesinin son aşaması olmaktadır.
Ayrıca bu Entegre Sağlık Tesislerine ait imar
planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yapılacağı hükmü getirilmiştir.
Bursa Tabip Odası Başkanlığı tarafından açılan
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davada, Bursa ihalesine ilişkin imar planı iptal
edilmiştir.
Büyük
kentlerde
yapılması
öngörülen bu büyük sağlık tesislerinin özellikle
yer seçiminin, orada çalışacak kişilerin ulaşımı,
ikameti, hastaların sağlık tesisine ulaşımları da
göz önüne alınarak yerel yönetimler tarafından
yapılması uzun vadede amaca hizmet etmesi
açısından da önemlidir.
Bütün bu genel değerlendirmeler ışığında;
odalarımız
tarafından
İstanbul
İkitelli
Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yatırım ve
İşletme A.Ş. tarafından, Kamu-Özel ortaklığı
modeli ile kurulan İkitelli Entegre Sağlık
Kampüsü Projesi hakkında çevresel ve sosyal
değerlendirmelerimiz aşağıda belirtilmiştir.
Yatırımcısına devlet tarafından %70
doluluk garantisi verilerek entegre
sağlık tesislerine ayrılan bölge gerek
kentsel, jeolojik, topoğrafik ve ekolojik
yer
seçimi
kriterleri,
kentsel
ve
toplumsal erişilebilirlik, çevresel ve
ekolojik sürdürülebilirlik, toplum sağlığı,
güvenliği ve emniyeti açısından kabul
edilemez niteliktedir.
İstanbul'un Avrupa yakasında, biyolojik
çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en
önemli parçalarından biri olup doğal ve
ekolojik dengelerin korunması gereken en
önemli alanlarından biridir. Bu açıdan
İstanbul’un en hassas alanlarının başında,
‘Göller Arası’ olarak da tanımlanabilen
Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Sazlıdere
Havzaları’nın bir araya geldiği coğrafya
gelmektedir. Aynı zamanda jeolojik ve
depremsellik açısından riskli alanlar kapsamına
giren bu güne dek bölge son yıllarda merkezi
ve yerel yönetimler tarafından çevresinde
yapılan planlamalar eşliğinde ciddi bir
yapılaşma baskısı altına alınmış bulunmaktadır.
İstanbul için üretilen bütün çevre düzeni
planları için yapılan doğal yapı sentezlerinde;
proje alanı mutlak korunması gereken doğal
kaynak alanı, işlevlerinin bozulmaması gereken
kritik önemdeki çevreyle ilgili sistemler, su
döngüsünün sürdürülebilmesi açısından birinci
ve ikinci derecede kritik toprak ve kaynak
alanları
olarak
tanımlanmıştır.
Bölge
barındırdığı dere ve doğal topografyası
nedeniyle de çok önemli bir yağmur suyu
toplama havzası ve İstanbul’un beş ekolojik
koridorundan birisidir.
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Bu husus plan raporlarında “Küçükçekmece
Gölü ile Sazlıdere boyunca uzanan Sazlıdere
ekolojik koridoru da yoğun yapılaşma arasında
tehdit altında kalan, İstanbul için önemli bir
ekolojik koridor niteliğindedir.” şeklinde kayıt
altına alınmıştır. Bu çalışmalar kapsamında
yapılan “İstanbul İli Doğal Yapı Tolerans
Derecelendirmesi” haritalarında da proje alanı
“İnsanın her türlü faaliyetine toleransı
olmayan özel coğrafya alanları olarak doğal
haliyle bırakılması gereken alanlar “olarak
gösterilmiştir.
Halen yapılaşmanın son derece kısıtlı
bulunduğu alan yaklaşık 350 bin kişinin
yaşayacağı büyük bir kentsel merkez haline
getirilmeye çalışılmakta ve bu merkezin kentle
asıl bağlantısı da İstanbul için katliam
niteliğinde bulunan Üçüncü Boğaz Köprüsü
çevre yolları ve yapılacak devasa kavşaklarla
sağlanmaktadır.
Bu durum ise Üçüncü Köprü kullanımını
meşrulaştırarak köprü işletmecilerine kar
sağlamak amacıyla kentin akciğerleri sayılan
kuzey
bölgesinin
yok
oluşuna
zemin
hazırlayan, Olimpiyat Stadı, Üçüncü Hava
Alanı, Kayabaşı Dönüşüm Alanı vb. getirilen
zorlama
dönüşüm
projelerinin
en
tehlikelilerinden birisidir. Ayrıca göçmen
kuşların göç yolları üzerinde buluna bu alanda
günde 100 bin kişinin kullanacağı böylesi bir
tesisin kendisinin yaratacağı ilave trafik yükü
de göz önüne alındığında; İstanbul’un tüm
canlıları için taşıdığı yaşamsal risk göz görünür
bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca Havza alanlarında olumsuzluklara
neden olan diğer bir etken de, havzaların
çevresinden geçen karayollarının yarattığı
hava kirletici emisyonları özellikle (NOx, HC,
CO ve kurşun kirlenmesi açısından) olduğu
son derece açık bir gerçekken günde 100 bin
kişinin kullanacağı öngörülen sağlık dönüşüm
projesi ile bölgeye getirilen trafik yükü ve plan
notlarının yaratacağı ekolojik tahribatın yanı
sıra sağlık tesisinin hijyenik atık depolama
alanlarının ve atık su oluşumunun gerek proje
alanına gerekse proje alanında bulunan
Hamam Deresi ve Vadisi dolayımı ile başta
Küçük Çekmece gölü olmak üzere bölge için
ne denli tehlikeli olduğu açıktır.
Bütün bunların ötesinde; Entegre Sağlık
Tesisine ayrılan alan; ÇEPAŞ adlı bir şirketin
maden sahası ve Olimpiyat
alanında
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kalmaktadır. Söz konusu bölgede kaçak gölet
haline getirilmiş taş ocağı ve kaçak hafriyat
döküm alanı haline getirilmiş Hamamı Dere
Vadisi bulunmaktadır. Bu alanda yapılan kaçak
ve yanlış uygulamalardan ötürü 2003 yılında
kaçak gölet patlama tehlikesi geçirmiş ve
vadiye dolan sular nedeniyle Küçükçekmece
bir facianın eşiğinden tesadüfen dönmüştür.
Bütün bu olaylar mahkeme kayıtları ile sabittir.
Aynı zamanda jeolojik ve depremsellik
açısından riskli alanlar kapsamına giren bu
hassas alanda 2009 yılının Eylül ayında
Eşkinoz, Sazlıbosna, Hasanoğlu, Hamam ve
Ayamama Deresi gibi dere yataklarının
taşması
sonucu
meydana
gelen,31
yurttaşımızın can kaybına ve milyarlarca liralık
maddi zarara neden olan sel felaketi henüz
hafızalardayken böylesi bir yer seçimi kararı;
kentsel, çevresel, toplumsal, kamusal yarar
açısından hiçbir biçimde savunulamayacağı
gibi doğal, çevresel ve sosyal afetler açısından
yeni bir felakete çağrı çıkarmakla eşdeğer
olacaktır.
Özellikle İstanbul gibi milyonlarca dar gelirli ve
yoksul yurttaşın yaşadığı bir kentte kısa
sürede ulaşılması insan hayatı açısından son
derece önemi olan ve bir kent olmanın
olmazsa
olmaz
koşulu
olan
kamu
hastanelerine en kısa sürede ve kolaylıkla
ulaşabilme hakkı; kent merkezlerindeki arazi
rantının yüksek olduğu alanlardaki kamu
hastanelerinin kapatılarak yerlerine lüks konut,
alışveriş merkezi vb. gibi tesislerin inşa
edilmesi girişimleri ile yok edilmekte ve
kentliler bu son yıllarda görülmemiş bir
biçimde çoğalan hiçbir evrensel sağlık tesis
koşullarına uymayan özel sağlık tesislerine
mecbur bırakılmaktadır. Bugün Şişli Etfal,
Taksim İlk Yardım, Numune, Samatya, Çapa,
Cerrahpaşa Hastanesi gibi kamu hastaneleri
bu dönüşüm sürecinin baskısı altında
bulunmaktadır.
Bu bağlamda son derece büyük bir hızla
yaşanan kentsel dönüşüm süreci, kentin
köklü yerleşim bölgelerinde yaşayan
insanların bu bölgeleri terk etmesi
sonucunu yaratmakla kalmayıp aynı
zamanda tüm kentlilerin anayasal ve
evrensel bir kentli ve insan hakkı olan
kamusal sağlık hizmetlerinden en hızlı
ve elverişli koşullarda yararlanması
ilkesini de ortadan kaldırmaktadır.
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Sonuç olarak sağlık hakkı gibi temel
insanlık hakkı olan bir konuda başta
Anayasa olmak üzere evrensel, bilimsel,
çevresel, mesleki bütün kurallara aykırı
olarak; ülke ve dünya deneyimlerini göz
ardı eden, tepeden inme bir şekilde
hiçbir aşamasında ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının ve mesleki örgütlerinin
görüşlerine
başvurulmadan
alınan,
henüz projeler ortada yokken bütün
ihale süreçleri bitirilen ve yabancı kredi
alma
aşamasında
sadece
usul
tamamlamak üzere tarafımıza görüş
sorularak paydaş ilan edildiğimiz bu
süreci ve kararlarını hiçbir biçimde
paylaşmadığımızı siz değerli kamu oyuna
ilan ediyor ve;
İstanbul İkitelli Uluslararası Sağlık
Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş.
tarafından, Kamu-Özel ortaklığı modeli
ile kurulan İkitelli Entegre Sağlık
Kampusu Projesi ve planların, hukuksuz
ihalenin ve bunlara dayanak olan
ANAYASAYA
VE
KAMU
YARARINA
AYKIRI OLAN kanun ve yönetmeliklerin
derhal iptal edilmesini,
İstanbul da çeşitli bahaneler ile kentsel
rant alanlarına döndürülmek istenen
kamu
hastanelerinin
yer
seçimi,
mekansal olanakları, sağlık personelinin
hizmet güvenlik ve konforu açısından
çağdaş teknikler ile onarılıp geliştirilerek
halkın hizmetine sunulmasını; evrensel
kentsel donatı kuralları ve kamusal
sağlık
hizmetlerine
erişim
hakkı
kurallarına uygun alarak sayılarının
arttırılmasını ve bunun için merkezi ve
yerel
bütçelerde
yeterli
ödeneğin
ayrılmasını talep ediyoruz.
ZİRA İSTANBUL’UN 100 MİLYARLIK
PASTADAN RANT DAĞITIMINA DEĞİL
SAĞLIKLI YAŞAMAYA İHTİYACI VAR…
Saygılarımızla…
TTB İstanbul Tabip Odası
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

-

Ocak-Şubat-Mart 2014

Polonezköy’ü Yapılaşmaya Açan İmar
Planlarına İtiraz Ediyoruz
Basına ve Kamuoyuna
24.01.2014
Bugün burada, hemen her gün bir yenisini
duyduğumuz, imar ve rant elde etme aşkıyla
yaşam
alanlarımızı
tektipleştiren,
betonlaştıran, değersizleştiren ve giderek
nefes almamamızı dahi zorlaştıran bir karara
daha itirazımızı sunuyoruz.
Kamuoyunda da gündeme geldiği üzere;
İstanbul, Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy
Yerleşik Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile askıya çıkarıldı.
İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 1995 ve 1996
yılındaki kararlarıyla “doğal sit alanı” statüsüne
alınmış olan Polonezköy Tabiat Parkı, zengin
doğal dokusu, peyzaj değerleri, tarihsel ve
kültürel kimliği, özgün kırsal yerleşme
karakteri bakımından evrensel bir değer ve
ortak mirasımızdır. İstanbul’un doğal bitki
türlerinin
hemen
tamamını
bünyesinde
barındıran, orman alanları ile çevrili ve bugüne
kadar İstanbul’un metropoliten gelişme
baskısından kendisini korumayı başarabilmiş
bu bölge için hazırlanan imar planları, “koruma
amaçlı” olmaktan uzak ve kısaca bahsettiğimiz
biçimde yörenin tüm özgün değerlerini tahrip
edecek bir sürecin fitilini ateşleyici niteliktedir.
Temel itibariyle Polonezköy’ün özgün doğal ve
kültürel yaşamına, kırsal yerleşim özelliklerine
uygun olmayacak şekilde bölgeyi turizm ve
konut amaçlı yapılaşmaya açan, ilave imar
artışları sağlayan bu imar planları, geri
dönülemeyecek tahribatlar oluşmadan derhal
durdurulmalı,
bu
eşsiz
yerleşim,
Polonezköylülerin gündelik yaşam ihtiyaçlarını
da karşılayabilecek nitelikte korunmalıdır.
Bizler açıkça görüyoruz ki, bu planlar da
İstanbul’un kuzeyinde kalan son orman
alanlarına, tarım alanlarına, su havzalarına,
kırsal karakterli yerleşimlerine gözünü diken
projelerin bir parçasıdır. Bölge, 3. Köprü
güzergahının hemen güneyinde yer almakta
olup, diğer bir çok köy yerleşik alanı gibi imar
spekülasyonu baskısı altındadır. Birçok kez
belirttiğimiz üzere; 3. Köprü, 3. Havalimanı,
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Kanal İstanbul, Yeni Şehir gibi kente ve halka
hiçbir yararı olmayan emlak odaklı, çılgın ve
vahşi projelerle; sadece insanın değil
ormanların, ağaçların, hayvanların, börtü
böceğin yaşam hakkı ortadan kaldırılmaktadır.
Tüm bu projeler ile birlikte öncelikle yerel
halk, orada yüzyıllardan beri yaşayan diğer
canlılar ile birlikte yerinden edilmekte, ortak
kamusal
alanlarımız
İstanbullulara
kapatılmaktadır. Çok küçük bir kesimin para
kazanması için İstanbul, geçmişi ve geleceği
ile kaybetmektedir.
Bizler, öncelikle Polonezköy İmar Planlarına
yönelik bilimsel ve teknik gerekçelerini ortaya
koyarak sunduğumuz itirazlarımızın telafisi
mümkün olmayan bir yapılaşma süreci
gerçekleşmeden dikkate alınmasını talep
ediyor,
bununla
birlikte
ormanlarımızı,
evlerimizi,
derelerimizi,
parklarımızı,
meydanlarımızı, kültürel değerlerimizi, tüm
doğal ve kamusal varlıklarımızı; kısacası
hayatımızı pazarlamaya çalışanlara karşı
mücadelemizi
büyüteceğimizi
tekrar
belirtiyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul
Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, İstanbul
Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi
ÇEKÜL, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve
Tanıtma Vakfı
TEMA,
Türkiye
Erozyonla
Mücadele,
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Kuzey Ormanları Savunması
Politeknik
Şişi-Gülbağ Forumu

-

Ocak-Şubat-Mart 2014

Dayanışmayı, Bilimi, Barışı Ve Adaleti
Yargılayamazsınız
Basına ve Kamuoyuna
21.03. 2014
Taksim
Dayanışması
sekretaryası
ile
bileşenlerinin temsilcilerinin bulunduğu 26 kişi
hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca
yeniden hazırlanan iddianame, İstanbul 33.
Asliye Ceza Mahkemesi‘nce kabul edilmiştir.
İki kez mahkemeden dönen ancak bu sefer
kabul edilen iddianamede, 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 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 bir araya
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.
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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
ıklamaları, 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
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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 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 Dayanışmasından yasadışı örgüt
çıkarmaya
çalışanlara
açıklıkla
sesleniyoruz.
Taksim
Dayanışması,
çağrıcıları, bileşenleri, talepleri, basın aç
uygulamalarla ülke demokrasisi yüzyıl
geriye götürülmektedir.
Taksim Dayanışması’nın sekretaryasını yürüten
bileşenlerinden biri olarak bütün kesimleri
"hukuka, demokrasiye ve insan haklarına"
saygı göstermeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni

-

Ocak-Şubat-Mart 2014

BASINDA ŞUBEMİZ
Ocak ayında yayınlanan Yapı Dergisi’nde
yer alan haber dosyasında Zeytinburnu’nda
111 dönümlük tarihi tank fabrikası arazisinin
Emlak Konut GYO tarafından 70 metre (223
kat) yüksekliğe inşaat izni ile ihaleye
çıkarmasının 16:9 kulelerine benzer bir
yapılaşmaya söz konusu olduğu gündeme
getirilmiştir.
Gelişmeler
hakkında
Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın; “Emlak Konut
yangından mal kaçırır gibi ihaleye çıkmış. Plan
ilgili idare tarafından onaylansa da askı işlemi
gerçekleşmediyse
hükmü
yoktur,
onaylanmamış
planla
ihaleye
çıkmak
hukuksuzdur” açıklamalarına yer verilmiştir.
01.01.2014 tarihli Radikal Gazetesi’nde
“Gökdelenleri yeni plan kurtarır mı?” başlığı ile
Emlak Konut GYO, Likör Fabrikası arazisindeki
inşaatın 2013 tarihli imar planlarına istinaden
devam ettirileceğine dair açıklama haber
konusu edilmiştir. Yapılan haberde; Şubemiz
tarafından “ayrıcalıklı imar hakkı tahsis
edilmiş” olması gerekçesiyle 2013 Haziran’ında
onaylanan planlara itiraz edildiği hatırlatılmıştır.
01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesi’nde yer
alan haberde “Büyük tehlike: İstanbul’un
akciğeri imara açılıyor” başlığı kullanılırken,
ÇŞB tarafından planları onaylanarak askıya
çıkarılan Polonezköy planları konu edilmiş,
Şubemizin Çevre Mühendisleri Odası ile birlikte
söz konusu planlara itiraz edeceği yer almıştır.
03.01.2014
tarihli
Habertürk
Gazetesi’nde BDP Diyarbakır Milletveki Altan
Tan tarafından ortaya sürülen “İstanbul’u
Kurtarma
Bakanlığı”
fikri
uzmanların
görüşlerine sunulmuş, konu hakkında Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın “Şu anda
İstanbul insanlara mutlu bir yaşam sunmuyor.
İstanbul’da insanların gönderilmesi de kabul
edilebilir bir uygulama olamaz. İstanbul’u
Kurtarma Bakanlığı’nı ise bir espri olarak
algılıyorum” açıklamalarına yer verilmiştir.

Habertürk Gazetesi – 03.01.2014

05.01.2014 tarihli Birgün Gazetesi’nde
“Polonezköy’ün
imara
açılması
ekolojik
dengeleri bozacak” başlığı ile verilen haberde
ÇŞB tarafından planları onaylanarak askıya
çıkarılan Polonezköy planları konu edilmiş,
Şubemizin Çevre Mühendisleri Odası ile birlikte
söz konusu planlara itiraz edeceği yer almıştır.
05.01.2014 tarihli Sunday’s Zaman
Gazetesi’nde yaya erişimi haber dosyası
haline getirilmiş, araçlar tarafından işgal edilen
kaldırımlardan bahsedilmiştir. Konu hakkında
Şube Başkanımız Tayfun Kahraman’ın her
binanın inşa edilirken kendi otoparkının da
yapılmasının gerektiğini ancak
denetim
mekanizmalarının işlememesi sonucu otopark
açığının giderek arttığına dair açıklamasına yer
verilmiştir.
07.01.2014 tarihli Vatan Gazetesi’nde de
ÇŞB tarafından onaylanarak askıya çıkarılan
Polonezköy planları haber konusu edilmiş,
Şubemiz ve Çevre Mühendisleri Odası
ortaklığında planlara itiraz edilmesinden
bahsedilmiş, itiraz edilmemesi durumunda
AVM
yapılacağı
binaların
yükseleceği
belirtilmiştir.
09.01.2014 tarihli Radikal Gazetesi’nde
de ÇŞB tarafından onaylanarak askıya çıkarılan
Polonezköy planları haber konusu edilmiş,
Şube Sekreterimizin yeni planlarla birlikte
tabiat parkı olan bir alana yapılaşma
getirilmesine dair yorumuna yer verilmiştir.
09.01.2014 tarihli Taraf Gazetesi’nde de
ÇŞB tarafından onaylanarak askıya çıkarılan
Polonezköy planları haber konusu edilmiş,
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Şube Başkanımız Tayfun Kahraman’ın ortak
karar olarak planlara topluca itiraz edileceğine
dair açıklamasına yer verilmiştir.
10.01.2014 tarihli Zaman Gazetesi’nde de
ÇŞB tarafından onaylanarak askıya çıkarılan
Polonezköy planları haber konusu edilmiş,
Şubemiz ve ilgili meslek odaları tarafından
planlara itiraz edileceğine dair görüş
olduğundan ve itiraz edilmediği takdirde
Poloneköy’de düşük yoğunluklu konut ve
turizm
alanlarının
yapılabileceğine
değinilmiştir.
11.01.2014
tarihli
Habertürk
Gazetesi’nde de ÇŞB tarafından planları
onaylanarak askıya çıkarılan Polonezköy
planları konu edilmiş, haber dosyasında
uzmanların görüşlerine paylaşılmış, konu
hakkında
Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın alanın “birdenbire turizm bölgesi
haline gelebilir” yorumuna dikkat çekilmiştir.
13.01.2014
tarihli
Ticari
Hayat
Gazetesi’nde de ÇŞB tarafından planları
onaylanarak askıya çıkarılan Polonezköy
planları haber konusu edilmiş, Şubemiz ve ilgili
meslek odaları tarafından planlara itiraz
edilmediği takdirde bölgenin yapılaşmaya
açılacağı belirtilmiştir.
14.01.2014
tarihli
Habertürk
Gazetesi’nde ÇŞB’nin üzerinde çalıştığı
yaşanabilir kentler listeri haber dosyasına
dönüştürülmüş, Türkiye’nin yaşanabilir yerleri
uzmanlara danışılmış ve konu hakkında
Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Kıvanç
Kutluca’nın “İstanbul’un dünyada ilk 100’e bile
giremediği”ne
ilişkin hatırlatmasına
yer
verilmiştir.
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kullanılan
haberde
Şubemizin
Çevre
Mühendisleri ile birlikte ÇŞB tarafından
hazırlanan planlara itiraz edileceği haber konu
yapılmıştır.
21.01.2014
tarihli
Ticari
Hayat
Gazetesi’nde “Üçüzlere komşu arazi davalık
oldu” başlığı ile verilen haberde Kazlıçeşme’de
yer alan ve İstanbul’un siluetini bozduğu için
tartışma konusu haline getirilen üçüz kulelerin
komşusu olan, TOKİ iştiraki Emlak Konut
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 4 milyar 240
milyon liraya ihalesini sattığı alanın ertesi gün
dava konusu olması ele alınmıştır. Lonu
hakkında
Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın bunun idare ile alakalı bir durum
olduğuna, İstanbul siluetinin bu şekilde tekrar
tekrar bozulduğuna dair yorumlarına yer
verilmiştir.
23.01.2014 tarihli Aydınlık Gazetesi’nde
“Entegre Sağlık Kampüsleri sağlıkta rantın son
aşaması” başlığı ile verilen haberde kamu
hastanelerinin merkezden uzak bölgelere
taşınarak özel sektöre devredilmesi hakkındaki
basın açıklaması konu edilmiştir. Şube
Sekreterimiz Akif Burak Atlar’ın konuyla ilgili
olarak; “İstanbul’da dar gelirli ve yoksul
yurttaşların yaşadığı bir kentte insan hayatı
için son derece önemli olan, kamu
hastanelerine en kısa sürede ulaşabilme hakkı
elinden alınıyor” açıklamasına yer verilmiştir.

Aydınlık Gazetesi – 23.01.2014

Habertürk Gazetesi – 14.01.2014

15.01.2014 tarihli Milliyet Gazetesi’nde
“Polonezköy için kritik 10 gün” başlığı

23.01.2013 tarihli Sol Gazetesi’nde “Bu
hastane İstanbulluyu hasta edecek” başlığı ile
yer alan haberde uzmanların İkitelli’de
planlanan Entegre Sağlık Tesisinin çevre için
tam bir felaket olduğuna dair görüş birliğinde
oldukları vurgulanmıştır. Şube Sekreterimiz
Akif Burak Atlar’ın konuyla ilgili olarak “özel
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sağlık tesisinin kurulacağı bölgenin kent
planlamasına aykırı olduğu”na dair açıklaması
paylaşılmıştır.
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paylaşılmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu
üyemiz Çare Olgun Çalışkan’ın sunumundan
da bahsedilmiştir.
01.02.2014 tarihli Sol Gazetesi’nde de yer
alan, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent
Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen
Ekolojik Kentler Kriz ve Kentler paneline ilişkin
haberde “Suyu emecek toprak kalmadı” başlığı
kullanılmıştır.
Son 11 yılda İstanbul’da
yaşanan kent ve doğa talanının masaya
yatırıldığından bahsedilmiş, Yönetim Kurulu
üyemiz Gürkan Akgün’ün; “Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un Başkanı olduğu
çünkü bütün projelerin onun emriyle
uygulandığı” açıklamasına yer verilmiştir.

Aydınlık Gazetesi – 23.01.2014

30.01.2014 tarihli Vatan Gazetesi’nde
“Tarihi Yarımada’nın silueti bozuldu” başlığı ile
verilen haberde Yenikapı dolgu miting alanı
konu edilmiş, uzmanların bu yapılaşma
sonucunda Dünya Miras Listesi’nde yer alan
Tarihi
Yarımada’nın
katledildiği
görüşü
paylaşılmıştır. Konu hakkında Şube Başkanımız
Tayfun Kahraman’ın; “Dünya Miras Listesi’nde
yer alan bir alanın böyle hoyratça kullanılması
uluslararası
arenada
kınanmamıza
yol
açacaktır. Çevreye ve kültürel mirasa zarar
veren bu yapı için mahkeme kararı
beklenmemiş, idare yapılan işi oldubittiye
getirmiştir” açıklamasına yer verilmiştir.
31.01.2014 tarihli Günlük Evrensel
Gazetesi’nde Türkiye Barolar Birliği Çevre ve
Kent
Hukuku
Komisyonu
tarafından
düzenlenen Ekolojik Kentler Kriz ve Kentler
paneli konu edilmiş, etkinliğe davetli
konuşmacı
olarak
katılım
gösterecekler
arasında Yönetim Kurulu üyemiz Çare Olgun
Çalışkan’ın da yer aldığı belirtilmiştir.
01.02.2014 tarihli Günlük Evrensel
Gazetesi’nde Türkiye Barolar Birliği Çevre ve
Kent
Hukuku
Komisyonu
tarafından
düzenlenen Ekolojik Kentler Kriz ve Kentler
panel tekrar konu edilmiş ve sonuçları

01.02.2014
tarihli
Cumhuriyet
Gazetesi’nde ise “Ekolojik kriz de var”
başlığıyla yer alan Türkiye Barolar Birliği Çevre
ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından
düzenlenen Ekolojik Kentler Kriz ve Kentler
paneli haberinde, Yönetim Kurulu üyemiz Çare
Olgun Çalışkan’ın “3. Köprü projesi her adımda
suç işleyen bir projedir” açıklamasına yer
verilmiştir.
05.02.2014
tarihli
Cumhuriyet
Gazetesi’nde “Suç örgütü suçlaması” başlığı
ile verilen haberde; Başbakanla görüşen,
Mimarlar Odası ile Şubemizin sekretaryasını
yürüttüğü Taksim Dayanışması’nın da içinde
yer
aldığı
heyet
için
iddianamenin
tamamlandığı belirtilmiştir. Aynı soruşturma
kapsamında polise verilen talimatla ifadeleri
alınan Şube Başkanımız Tayfun Kahraman ve
diğerleri hakkında ise takipsizlik kararı çıktığı
açıklanmıştır.
09.02.2014 tarihli Taraf Gazetesi’nde
“Son arsaya da rezidans tuzağı” başlığı ile
Mecidiyeköy’ün
merkezindeki
otobüs
terminaline yönelik İBB tarafından hazırlanan
ve alanın transfer merkezine dönüştürülmesi
amaçlanan plan değişikliği haber konusu
edilmiştir. Ayrıca Şube Sekreterimiz Akif Burak
Atlar’ın; “İBB’nin Mecidiyeköy İETT Transfer
Merkezi yapılaşmaya açan imar planına Şehir
Plancıları Odası olarak 2006 yılında dava açtık.
Bu davada ilk bilirkişi raporu lehimize geldi,
bunun akabinde itirazımız kabul edildi ve
mahkeme İBB tarafından hazırlanan imar
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planını imar etti. Ardından İBB planda bazı
değişiklikler yaptı. Ancak sınırsız yükseklik
hakkı gibi bizim itiraz ettiğimiz diğer konularda
değişiklik yapılmadı. İBB, revize ettiği planı
tekrar mahkemeye sundu ve tekrar bir bilirkişi
raporu alındı, bu da aleyhimize oldu. İkinci
rapor mahkemeye iletileli iki yıla yakın bir süre
geçi ancak henüz bir karar çıkmadı. Bölgede
yeni bir bina demek nüfus artışı demek, ancak
nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı
yetersiz. Artan nüfus bölgede var olan trafik
sorununa bir darbe daha vuracal” şeklindeki
açıklamasına yer verilmiştir.
11.02.2014 tarihli Sol Gazetesi’nde
“Çamlıca Tepesi için imza kampanyası”
başlığıyla verilen haberde İstanbul’un doğal
siluetinin özel proje alanı ilan edilmesi ve
hukuksuz bir biçimde inşaat çalışmalarının
sürdürülmesini durdurmak için Sanatçılar
Girişimi’nin başlattığı imza kampanyasından
bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra alanın özel
proje alanı ilan edilmesinin ardından Şubemiz
ve ilgili diğer meslek odaları ile açmış olduğu
plan iptaline ilişkin davanın devam etmesine
rağmen inşaat çalışmalarının sürdürüldüğüne
değinilmiştir.
16.02.2014 tarihli Birgün Gazetesi’nde
“ŞPO’da kamu yararı mücadelesi sürecek”
başlığı ile Şubemiz 13. Olağan Genel Kurulu
haber konusu edilmiştir, Demokratik Katılım
Grubu’nun yönetime yeniden talip olduğu
belirtilmiştir.
20.02.2014 tarihli Birgün Gazetesi’nde de
Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu tarafından düzenlenen Ekolojik
Kentler Kriz ve Kentler paneli konu edilmiştir.
Panelistlerden Şube Yönetim Kurulu üyemiz
Çare Olgun Çalışkan’ın 3. Havalimanı ve 3.
Köprü projeleri ile İstanbul’un sın kalan
ormanları olan Kuzey Ormanlarının nasıl yok
olacağını fotoğraflarıyla anlattığı belirtilmiştir.
21.02.2014 tarihli Gazete Kadıköy’de yer alan
haberde; Haydarpaşa Garı için Şubemizin de
içinde yer aldığı, İBB ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı aleyhine açılan davada bilirkişi
raporunun detaylarına yer verilmiş, bunun yanı
sıra başlatılan eylemlerin 2. yılını doldurduğu
ve tadilat için açılması hedeflenen ihalenin
ertelendiği bilgisi paylaşılmıştır.
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27.02.2014
tarihli
Cumhuriyet
Gazetesi’nde “Yeşil alan otobüs peronu oldu”
başlıklı haberde Haydarpaşı Garı için 2012
yılında onaylanan imar planlarına Şubemiz ve
diğer meslek odaları ile birlikte açılan davada
bilirkişinin
veridiği
“İstanbul’un
terası
Haydarpaşa bölünemez” raporunun ardından
İBB tarafından hazırlanan ve askıya çıkarılan
plan ile dava kadük hale getirilirken, eski aktif
yeşil alana otobüs peronu fonksiyonu
getirildiğine yer verilmiştir.
Mart ayında yayınlanan Yapı Dergisi’nde
“Haydarpaşa bölünemez” başlığı ile verilen
haberde Şubemiz ve Mimarlar Odası
tarafından açılan davada gelen bilirkişi
raporunun detaylarına yer verilmiştir.
Mart
ayında
yayınlanan
Aksiyon
Dergisi’nde “Kentsel Bölüşüm” başlığı ile
servis edilen haber dosyasında kentsel
dönüşümün mekan ve toplum üzerindeki
olumsuz etkileri ile ekonomik sistemi inşaat
sektörü ile ayakta tutmaya çalışırken harcanan
tabiat ve tarihten bahsedilmiş, konunun
uzmanlarının görüşleri paylaşılmıştır. Bu
kapsamda Şube Sekreterimiz Akif Burak
Atlar’ın; “Son 4 sene içinde 78 proje hakkında
dava açıldı, buna karar verilirken şehrin doğal,
kültürel, tarihi kimliğine zarar verecek içeriğe
sahip olması. 2010 yılında daha tasarı halinde
iken Oda olarak dikkat çekilmeye çalışılmıştı.
Oda olarak afet riskli ilan edilen yerlerin hangi
çalışma sonucunda ve bilimsel kıstaslara
dayanarak belirlendiği yazışma ile soruldu.
Ancak ÇŞB’den buna bir cevap gelmedi. Afet
Yasası kötü niyetli kullanılıyor” şeklindeki
açıklamasına yer verilmiştir.
Mart
ayında
yayınlanan
Aksiyon
Dergisi’nde “Bu da oldu, rant için adalar
büyütüldü!” başlığı ile; ÇŞB tarafından planları
hazırlanan, aslında 10 ve 9 hektar olan iki
adanın kağıt üzerinde 18’er hektar üzerinden
imara açıldığı haber konusu edilmiştir. Bunun
yanı sıra Yönetim Kurulu üyemiz Çare Olgun
Çalışkan’ın konu hakkında; “Bu durum başlı
başına hukuksuzluktur ve emsal düşürüldüğü
izlenimi verilmiş olsa da hakim fonksiyonun
genişletilmesi ve emsal referansı, tapu
kayıtlarındaki hatalı ve gerçeğinden çokça
büyük yüzölçümü üzerinden yapılacaktır.
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Planlama kültürümüzle alay etmekten başka
bir şey değildir” şeklindeki görüşlerine yer
verilmiştir.
Mart
ayında
yayınlanan
Aksiyon
Dergisi’nde “Köy sakinleri bölge gelişecek
diye seviniyor ama…” başlığı ile yayınlanan
haber dosyasında Yönetim Kurulu üyemiz Çara
Olgun Çalışkan ile 3. Köprü hakkında
gerçekleştirilen
kapsamlı
röportaja
yer
verilmiştir. Uzman görüşlerine de yer verilen
haber dosyasında, konu hakkında Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da görüşlerine
yer verilmiştir.
04.03.2014 tarihli Taraf Gazetesi’nde yer
alan haberde; Türkiye’de 2002’ye kadar 58
olan sit alanı sayısının son 12 yılda 14 bine
çıktığı, doğayı hükümetten korumanın yolunun
sit alanı ettirmek olduğu belirtilmiştir.
06.03.2014 tarihli Taraf Gazetesi’nde “Tapeler
bizi doğruladı” başlığı ile verilen haberde,
Odamız tarafından takip edilen 31 davanın
2013 İstanbul Kent Almanağı’na taşınması ve
davaların çoğunun 17 Aralık operasyonları
kapsamında gündeme gelen imar projeleri
olduğu belirtilmiştir.
12.03.2014
tarihli
Özgür
Gündem
Gazetesi’nde “Faydası az, zararı çok” başlıklı
haberde “İstanbul’da Yaşam, Ulaşım Koşulları
ve 3. Köprü” isimli araştırmanın sonuçlarına
yer verilmiş, bu doğrultuda Yönetim Kurulu
üyemiz Çare Olgun Çalışkan’ın; “Yapılaşma
kentin kuzeyine kayacak. Köprü hem
İstanbul’u hem de çevresini olumsuz
etkileyecek. Bunu iyi anlatmak gerekiyor”
şeklindeki görüşleri paylaşılmıştır.
14.03.2014 tarihli İstiklal Gazetesi’nde
“Bu cami buraya sığmaz” başlığı ile verilen
haberde Karaköy’de kayıp yapıların İBB
tarafından ihya edilmesi projesi içinde yer
alan, “Karaköy Meydanı ve Yakın Çevresi
Düzenleme İnşaatı” kapsamında inşa edilecek
olan caminin haber konusu haline getirilmiştir.
Konu hakkında Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman’ın; “Kaıt üzerinde her şey güzel de
bu cami zaten buraya sığmaz. O nedenle
üzerinde durmaya bile değmez” şeklindeki
görüşleri paylaşılmıştır.
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15.03.2014 tarihli Taraf Gazetesi’nde
“Köprü başkana yaradı” başlığı ile sunulan
haberde, Sancaktep Belediye Başkanı İsmail
Erdem’in 3. Köprü yolunun Sancaktepe
kavşağının giriş ve çıkışında proje, planlara
işlenmeden önce üç ayrı arazi satın aldığı
ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra Şubemiz
tarafından 2010 yılında hazırlanan 3. Köprü
Projesi Değerlendirme Raporu’nda çok sayıda
büyük sermaye grubunun ve yatırımcının kendi
adlarına ya da paravan şirketler eliyle köprü ve
bağlantı yolları boyunca arsa edinme, proje
geliştirme ve hatta inşaat faaliyetlerine
başlama sürecinin doğduğu yönünde bilgilere
yer verildiği açıklanmıştır.
17.03.2014 tarihli Sol Gazetesi’nde “Okul
arazisine AVM planı yargıda” başlığı ile verilen
haberde; arazisi kat karşılığı Taş Yapı’ya
devredilen Şişli Endüstri Meslek Lisesi
planlarının
Şubemiz
tarafından
yargıya
taşınması konu edilmiştir.
18.03.2014 tarihli Birgün Gazetesi’nde
“Tank fabrikası arazisi yargıda” başlığıyla yer
alan haberde içinde Şubemizin ve Mimarlar
Odasıyla ayrıcalıklı imar hakkıyla araziye yoğun
yapılaşma getireceği ve İstanbul’un siluetinde
onarılamaz bir tahribata neden olacağı
gerekçeleriyle
İstanbul
5.
İdare
Mahkemesi’nde
planlarının
yürütmesinin
durdurulması ve iptali için açtığı dava haber
konusu haline getirilmiştir.
Kanal D – 20.01.2014
Kanal D Haber’de, Çevre ve Çehircilik
Bakanlığı tarafından askıdan indirilen ve yoğun
yapılaşma öngören Polonezköy imar planı
hakkında içinde Şubemizin de yer aldığı,
meslek odalarınca gerçekleştirilen ortaklaşa
itiraz konu edilmiştir.
CNNTürk – 05.02.2014
5N1K Programı’nda da konu edilen
Polonezköy imar planı hakkında yorum
getirmek üzere Şube Sekreterimiz Akif Burak
Atlar katılım göstermiş, Şube görüşlerimizi
paylaşmıştır.
STV – 07.03.2014
Ana Haber Programı’nda, Çevre ve
Çehircilik Bakanlığı tarafından askıdan indirilen
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ve yoğun yapılaşma öngören Polonezköy imar
planı hakkında içinde Şubemizin de yer aldığı,
meslek odalarınca gerçekleştirilen ortaklaşa
itiraz konu edilmiştir.
STV – 13.03.20104
STV Haber Programı’nda Gezi iddianamesi
konu edilmiş, Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman katılım göstermiş ve gelişmelerle
ilgili görüşlerini paylaşmıştır.
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