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2014 yılında 8.si gerçekleştirilecek İstanbul
Buluşmaları'na Yıldız Teknik Üniversitesi
tarafından ev sahipliği yapılacak olup
Şubemizde Bölüm Başkanlarının katılımıyla
gerçekleştirilen Düzenleme Kurulu
toplantılarında; etkinlik tarihinin 14-15 Ekim
olmasında fikir birliği sağlanmıştır. Etkinlik ana
konusunun “sokağın kent üzerine söz söyleme
hakkı” etrafında kurgulanması ve buna bağlı
olarak bağlığının da “Bizim İstanbul”
olmasında karar kılınmıştır.

ŞUBE GÜNCESİ
Örgüt Toplantısındaydık
28-29 Haziran tarihlerinde Genel Merkezimizde
diğer
bütün
Şubelerin
de
katılımıyla
gerçekleştirilen Şehir Plancıları Odası Örgüt
Toplantısı’na Tayfun Kahraman, Gürkan Akgün,
Çare Olgun Çalışkan ve Sezi Toprakçı katılım
göstermiştir.

29 Haziran 2014 – TMMOB Şehir Plancıları Odası
Örgüt Toplantısı

İKK Toplantılarına Katılımımız Devam
Ediyor
İKK toplantılarına katılımımız devam etmekte
olup 30 Haziran ve 25 Ağustos tarihlerinde
Makine Mühendisleri Odasında gerçekleştirilen
toplantılara Şubemizi temsilen Aysun Koca
katılım göstermiştir.
YTÜ ŞBPB Mezuniyet Törenine Katıldık
10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen YTÜ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezuniyet
Töreni’ne Şubemizi temsilen Tuba İnal Çekiç
ve Gürkan Akgün katılım göstermiş olup
meslektaşlarımıza iş hayatlarında başarılar
dileriz.
8. İstanbul Buluşmaları Hazırlıkları
Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Çözümleri Ağı Etkinliğineydik
27 Haziran tarihinde Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir
Kalkınma
Çözümleri
Ağı
etkinliğinde Akif Burak Atlar, “Sürdürülebilir
Kent” oturumuna konuşmacı olarak katılım
göstermiştir. Atlar, sürdürülebilir kent nedir?
Sürdürülebilir kentsel gelişimin olmazsa olmaz
özellikleri nelerdir? Konularına dair Şubemizi
temsilen görüşlerini paylaşmıştır.
Danışma Kurulu Toplantılarımız Devam
Ediyor
Şubemiz XIII. Çalışma Dönemi I. Danışma
Kurulu Toplantısı, 30 Haziran Pazartesi akşamı
gerçekleştirilmiş, 14 Haziran 2014 Tarihli ve
29030 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği'ne ilişkin üyelerimizden gelen
öneriler görüşülmüş, tartışılmıştır.
Park Orman Projesinin Sahibi Ege
Turizm A.Ş. ile Görüştük
24 Nisan tarihinde Şubemizde Parkorman
projesi hakkında KOS grubuyla toplantı
gerçekleştirilmiştir. Konu hakkında ilgili meslek
odaların temsilcileri ile Yönetim Kurulu
üyelerimizden Nuray Çolak, Ceyda Sungur ve
Ayşe Yıkıcı görev almıştır. Grup projeye ilişkin
inşaat firmaları tarafından hazırlanan broşüre
yönelik 28 Nisan Cumartesi günü Parkorman
girişinde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
Basın açıklaması üzerine üstlenici firma Ege
Turizm A.Ş. proje hakkında bilgi vermek üzere
01 Temmuz tarihinde Şubemizi ziyaret etmiş,
toplantıya diğer meslek odalarının temsilcileri
de yer almıştır.
Kadıköy Stratejik Plan Çalıştayına
Katıldık
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Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen
Kadıköy Stratejik Planlama Çalıştayı ile ilgili
toplantılara Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu
üyelerimizden Oktay Kargül ve Ahmet Kıvanç
Kutluca katılım göstermiştir.
Beyoğlu KANİP Toplantısındaydık
21/05/2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planının İstanbul 10. idare
Mahkemesinin 25/09/2013 tarih ve 211/1094
E. 2013/1665 K. Sayılı kararı ile iptal
edilmesinin ardından plansız kalan bölgede
ilgili kurumlar çalışmalara başlamıştır. Bu
doğrultuda görüş ve önerilerin plana
aktarılması
amacıyla
gerçekleştirileceği
belirtilen 17 Temmuz tarihli toplantıya
Şubemizi temsilen Tayfun Kahraman, Tuba
İnal Çekiç, Erhan Kurtarır katılım göstermiş
ancak
plana
katkı
koyma
fırsatı
sağlanmamıştır.
8 Kasım DŞG 38. Kolokyumu Hazırlıkları
Devam Ediyor
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
sahibi İTÜ’de gerçekleştirilmiş olup etkinlik
başlığının “Kentlerin Geleceği” olmasına karar
verilirken, bilim kurulu oluşturma ve tasarım
süreçleri nihayete erdirilmiştir. Kesinleşen
metin ile 14 Temmuz tarihi son başvuru olmak
üzere bildiri özeti kabul süreci başlatılmıştır. 29
Eylül tarihinde gerçekleştirilen geniş katılımlı
Düzenleme Kurulu toplantısının ardından ise
kabul
edilen
bildirilerin
duyurusu
gerçekleştirilmiş,
hazırlıkların
sonuna
yaklaşılmıştır.
UVSCS Öğrencileri Şubemizi Ziyaret Etti
19 Ağustos Salı günü UVSCS öğrencileri
Şubemizi ziyaret etmiş, Yönetim Kurulumuzu
temsilen Tuba İnal Çekiç tarafından Şubemizce
yapılanlara dair bir sunum yapılmıştır.
İstanbul Kent Savunması Eylemine
Katıldık
Kamuoyunda ‘Galataport’ olarak bilinen, Doğuş
Grubu'nun 2013'te ihalesini aldığı Salıpazarı
Kruvaziyer Liman Projesi için hazırlanan
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun
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Karaköy Yolcu Salonu'nda görüşüleceği
toplantı; bileşeni olduğumuz İstanbul Kent
Savunması tarafından protesto edilmiştir.
Şubemizi temsilen Erhan Kurtarır ile Sezi
Toprakçı’nın katıldığı eylemde
Mimarlar
Odası'nın avukatı Can Atalay, toplantının
yapılamadığı yönünde tutanak tutturarak ÇED
raporunu hazırlayan şirketin yetkilileri ve Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığı
yetkililerince
imzalanmasını sağlamıştır.

19 Ağustos 2014 – Galataport ÇED Toplantısı
Eylemi

Çin Halk Cumhuriyeti Tianjin Şehir
Planlama Departmanı Şubemiz
Ziyaretine
22 Ağustos tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti
Tianjin Şehir Planlama Departmanı Şubemizi
ziyaret etmiş; toplantıya Akif Burak Atlar,
Oktay Kargül ve Sezi Toprakçı katılım
göstermiştir.
Planlama Öğrencileri 3. Yaz
Kampındaydık
15-25 Ağustos tarihlerinde İzmir Seferihisar’da
gerçekleştirilen Planlama Öğrencileri 3. Yaz
Eğitim Kampına Şubemizi temsilen Akif Burak
Atlar, Gürkan Akgün, Kumru Çılgın ve Oktay
Kargül katılım göstermiştir.
Ölçü Dergisi Toplantılarına Katılımımız
Devam Ediyor
Ölçü Dergisine katkılarımız devam etmekte
olup Ataköy ve çevresindeki yapılaşma ve
davalarımız ile ilgili dosya konusu hazırlıkları
devam etmektedir.
İstanbul Lojistik Sektörü Analiz Projesi
Çalıştayına Katıldık
İstanbul Lojistik Sektörü Analiz Projesi
kapsamında gerçekleştirilen
çalıştay
ve
mülakatları Şubemiz adına Tuba İnal Çekiç ve
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Oktay Kargül takip etmiş, konu hakkında
gerekli
noktalarda
Şube
görüşlerimizin
aktarılmasını sağlamıştır.
Politeknik Olağan Genel Kurulundaydık
14 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Politeknik
Olağan Genel Kurulu’na Şubemizi temsilen
konuşmacı olarak Akif Burak Atlar katılmıştır.

27 Eylül 2014 – 3. Köprü Teknik Gezisi

Ulaşım Sempozyumundaydık
26-27 Eylül tarihlerinde ŞPO Trabzon Şube
tarafından
gerçekleştirilen
Ulaşım
Sempozyumuna Şubemizi temsilen konuşmacı
olarak Gürkan Akgün katılım göstermiştir.
BASIN AÇIKLAMALARI
14 Eylül 2014 – Politeknik Olağan Genel Kurulu

3. Havalimanı Basın Toplantısındaydık
16 Eylül tarihinde Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesinde gerçekleştirilen 3.
Havalimanı projesine ilişkin basın toplantısına
Şubemizi temsilen Akif Burak Atlar katılmıştır.
2013-2014 TUPOB Bitirme Öğrencileri
Yarışması Şubemizde Gerçekleştirildi
19 Eylül tarihinde Şubemizde TUPOB Öğrenci
Yarışması Jüri toplantısı gerçekleştirilmiş;
derece alan başvurular Şubemiz ve Genel
Merkez internet sitesinden 22 Eylül tarihinde
ilan edilmiştir. Derece alan arkadaşlarımızı
tebrik ederiz.
3. Köprü Teknik Gezisi Gerçekleştirdik
27 Eylül tarihinde 3. Köprü Güzergâhına ve 3.
Havalimanına
Şubemizce
Teknik
Gezi
düzenlenmiş; Şubemizi temsilen Ayşe Yıkıcı,
Nuray Çolak, Ceyda Sungur ve Oktay Kargül
katılım göstermiştir. İki otobüs ve 54 katılımcı
ile gerçekleştirilen gezide muhtarlar ve yerel
halk
ile
görüşmeler
gerçekleştirilmiş,
katılımcılara ayrıca ÇDP hakkında bilgilendirme
yapılmıştır.

İktidarın Emek Düşmanı Politikalarına
Karşı Odamızın Hukuk Zaferi
Basına ve Kamuoyuna
24.07.2014
Kamu Kurumu niteliğinde Anayasal bir meslek
kuruluşu olan ve kentlerimize ve yaşam
alanlarına ilişkin bilimsellikten uzak, şehircilik
ilkelerinden yoksun, meslek etiğine aykırı ve
hukuk dışı tüm plan ve projelere karşı
mücadele veren Şehir Plancıları Odası`nda
aldığı görevleri nedeniyle 18 Temmuz 2013
tarihinde,
dönemin
AKP’li
Beylikdüzü
Belediyesi tarafından işten çıkarılan Yönetim
Kurulu üyemiz Gürkan Akgün ve yine 18
Mart 2012 tarihinde İBB tarafından işine son
verilen Yönetim Kurulu üyemiz Süleyman
Balyemez’in haklılıkları, mahkeme kararıyla
bir kez daha kanıtlandı. Özellikle Taksim
Meydanı ve Gezi Parkı’na dayatılan projelere
karşı yürütülen mücadelede, iktidarın adeta
kindarlığa vardırdığı uygulamaları ile tamamen
keyfi, hukuksuz ve emek düşmanı politikaları
gereğince vermiş olduğu işten çıkarma
kararları mahkemece iptal edilmiş, Yönetim
Kurulu üyelerimiz her türlü özlük haklarını
geriye kazanmışlardır.
12 Mart 2012 tarihinde, sekretaryasını
yürüttüğümüz Taksim Dayanışması bileşenleri,
düzenlediği basın açıklamasının ardından
Taksim Meydanı için hazırlanan İmar Planlarına
yönelik, en temel demokratik haklardan biri
olarak tanımlanan; bireysel itiraz dilekçelerini
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teslim ettikten sonra, kimlik bilgileri güvenlik
görevlilerince kayıt altına alınan Yönetim
Kurulu
Üyemiz
Süleyman
Balyemez,
çalışmakta olduğu İBB`ye bağlı taşeron firma
tarafından işten çıkartılmıştır. Bundan 14 ay
sonra Mayıs ayının son günlerinden itibaren,
daha yaşanabilir, daha demokratik, doğadan,
özgürlükten, barıştan ve insandan yana bir
yaşam özlemi Gezi Parkı ile simgeleşerek tüm
dünyaya umut olmuş, bireysel imzalarla
başlayan
itirazlar,
Türkiye’nin
tüm
meydanlarında milyonların bir araya gelmesine
yol açmıştır. Ancak ısrarla bu umut kıvılcımını
söndürmek isteyenler, baskı, şiddet, gözaltı,
işten atma, sürgün gibi her türlü despotik,
hukuksuz ve antidemokratik uygulamayı
uygulamaktan kaçınmamışlardır. Her türlü
demokratik talebe ve haklı muhalefete
tahammülsüz olan siyasi iktidarın temsilcisi
olarak, bizzat dönemin Beylikdüzü Belediye
Başkanı Yönetim Kurulu üyemiz Gürkan
Akgün’e Gezi süreci ve Odamızda yürütmüş
olduğu görevlerin işten çıkarılma gerekçesi
olduğunu ifade etmiştir ve işine 18 Temmuz
2013 tarihinde son verilmiştir.
Ancak tüm bu keyfi ve emek düşmanı
işlemlere karşı yönetim kurulu üyelerimiz
adına açılan davalar sonucunda haklı
kazanımlar elde edilmiş ve yargı tarafından
işlemler iptal edilmiştir. Böylelikle iktidarın
yürüttüğü uygulamaların hukuksuzluğu bir kez
daha
adalet
ve
kamuoyu
karşısında
tescillenmiştir.
Odamız kurulduğu günden bu yana yaşam
alanlarımızın
geleceğini
tehdit
eden,
bilimsellikten ve kamu yararından uzak olan
plan ve projeler karşısında mücadelesine
devam etmiştir. Meslek alanımıza hukuksuzca
müdahale eden ve rant odaklı planlama
anlayışını kentlerimize dayatarak kamu yararını
ve İstanbul`un geleceğini hiçe sayanlara karşı,
haklı ve giderek daha güçlü bir şekilde
sürdürülen bu mücadele; yetkilerini kötüye
kullanan tüm kurumlara karşı verilmiştir,
verilmektedir, verilecektir. Kamu yararı adına
gerçekleştirdiğimiz
ve
haklılığı
hukuk
tarafından onaylanan faaliyetlerimiz karşısında,
söyleyecek sözü olmayanlar sesimizi kısmak ve
mücadelemizi engellemek adına her yolu
denemektedir. Çalışmalarımızı ve mücadelemizi
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durdurmayı, yavaşlatmayı ve meslektaşlarımızı
sindirmeyi hedefleyen, kurum bünyelerinde
çalışan tüm profesyonellere gözdağı vermeyi
amaçlayan bu art niyetli boş tehditlerden
Odamızın ve bizimle birlikte bu mücadeleyi
sürdürenlerin daha da güçlenerek çıktıklarının
ve yoluna devam ettiklerinin bilinmesini isteriz.
Odamız,
İstanbullulara
karşı
taşıdığı
sorumluluk gereği, yetkileri ile kamu yararını
gözeten uygulamaların yanında olmaya,
yetkilerini
kamu
yararına
aykırı
ve
bilimsellikten uzak bir şekilde kullananlara
karşı ise mücadelesini yılmadan sürdürmeye
ve meslektaşlarımıza destek olmaya devam
edecektir.
Bizler,
ilk
defa
karşılaşmadığımız
bu
antidemokratik uygulamalara, tehdit, sürgün,
gözaltı, işten atma gibi korku ve sindirme
politikalarına karşı dayanışmanın gücüne
inanıyoruz
ve
birlikte
yürüttüğümüz
mücadelelerin kazanımlarını tek tek görüyoruz.
Ancak örgütlü durabildiğimiz taktirde insan
onuruna yakışır koşullarda, hiçbir gücün
karşısında
boyun
eğmeden
yaşamımızı
sürdürebileceğimizi; mesleğimizin gereklerini
insanlığın, toplumun ve doğanın yararına
yerine getirebileceğimizi biliyor ve bilimden,
emekten, kamu yararından yana olan herkesi
bir arada durmaya çağırıyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
Levent İETT Garajı Arazisi’ne Ait
Ayrıcalıklı İmar Planı Değişikliği Yeniden
İptal Edildi
Basına ve Kamuoyuna
13 Ağustos 2014
Kamuoyunda Levent İETT Garajı Arazisi olarak
bilinen Şişli İlçesi 304 Pafta, 1947 Ada, 6-752-78 parseller ile Kağıthane İlçesi 8744 Ada,
14 Parsele ilişkin ayrıcalıklı İmar Planı
Değişikliği Odamızın açtığı dava sonucunda
İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararıyla iptal
edilmiştir.
Söz konusu kamu arazisine ilişkin 19.05.2006
onanlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, yakın
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çevresini olumsuz etkileyecek işlev ve
yoğunluk değerleri içermesi, şehircilik ilkeleri
ve planlama esaslarını göz ardı etmesi nedeni
ile Odamızca dava konusu edilmiş ve söz
konusu planın 29.04.2009 tarihinde Danıştay
6.
Dairesi
tarafından
yürütmesi
durdurulmuştu. O dönem Dubai Towers
gökdelenleri için hazırlanan ve yürütmesi
durdurulan söz konusu planların ardından
07.11.2010 tarihinde yukarıda bahsi geçen
planla aynı kararları içeren yeni bir 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği onanmış
ve söz konusu plan değişikliği de yargıya
taşınmıştı.
Yargı kararlarını defalarca tanımayarak plan
onaylama yetkisini hukuksuzca kullanan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisinden
beklendiği üzere dava süreci devam etmekte
olan plan değişikliğini içeriği aynen koruyarak
18.02.2012 tarihinde bir kez daha onaylamış,
hülle ile yasal süreci atlatmaya çalışmıştır.
14.06.2012 tarihinde Odamız tarafından bir
kez daha yargıya taşınan Levent İETT Garajı
Arazisi’ne ait Ayrıcalıklı İmar Planı Değişikliği
İstanbul 3. İdare Mahkemesi`nin 11.06.2014
tarihinde aldığı 2014/1213 sayılı kararla bir kez
daha iptal edilmiştir.
***
ZEKERİYAKÖY
TOPLU
KONUT
PROJESİNDE YÜRÜTME DURDU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylanan Zekeriyaköy Toplu Konut Alanı`na
ilişkin Koruma Amaçlı imar Planları, kamu
yararına aykırı olması, orman alanlarında
yapılaşma baskısını arttırıcı uygulamalar
içermesi ve uygulanması durumunda yol
açması muhtemel ciddi sakıncalar içermesi
gerekçeleriyle 18.06.2012 tarihinde Odamız
tarafından yargıya taşınmıştı. Dava konusu
İmar Planlarının yürütmesi Danıştay Altıncı
Daire`nin 07.07.2014 tarih ve 2012/3789 no‘lu
kararıyla durdurulmuştur.
***
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
olarak kentimizde kamu adına yürüttüğümüz
hukuk
mücadelesini
üzerimizdeki
tüm
baskılara rağmen sürdüreceğimizi, kent
suçlarının takipçisi olmaya devam edeceğimizi
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bir kez daha hatırlatır, kamuoyunun bilgisine
saygılarımızla sunarız.
Saygılarımızla,
TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
SİYASİ İKTİDARIN BETON UYGARLIĞI
CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Basına ve Kamuoyuna
08 Eylül 2014
2010
yılında
TOKİ
tarafından
satışı
gerçekleştirilerek ayrıcalıklı imar haklarıyla
betona terk edilen Ali Sami Yen Stadı arazisi
üzerindeki inşaat faaliyetleri 7/24 devam
ederken 6 Eylül 2014 günü meydana gelen
vahim olayda 10 emekçi yurttaşımız hayatını
kaybetmiştir. Bu korkunç iş cinayetinde
kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyor,
ailelerine ve acılarını paylaşanlara baş sağlığı
diliyoruz.
Bu cinayetin sorumluları rant hırsıyla devleti ve
kurumlarını yönetenler, onlarla elbirliği ile
taşeronlaştırma politikalarını sürdüren emlak
patronları, maliyet düşürmek için işçilerin
hayatına kast edenler, onlara cesaret verenler,
daha önceki işçi katliamlarını sözleriyle ve
icraatlarıyla aklayanlar, iş güvenliği yasasıyla
işyerlerindeki denetimleri bile özelleştirenler,
tüm usulsüzlüklere rağmen imzalarıyla kent
suçunu meşru kılan müelliflerdir. Yetkilerini
kötüye kullanarak halka ait araziler üzerinden
metrekare kazanıp ihmaller ve sorumsuzluklar
nedeniyle kaybedilen hayatları kader olarak
yorumlayan yetkililer bu cinayetin failleridir.
Tıpkı SOMA’da, Esenyurt’ta Marmara Park AVM
İnşaatı’nda, Maslak 1453 şantiyesinde, üçüncü
havalimanı ve üçüncü köprü şantiyelerinde
olduğu gibi…
İş cinayetlerine karşı sessiz kalmamak adına
yapılan
tüm
eylemlilikleri
destekliyor,
sorumluları derhal hesap vermeye çağırıyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
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Üçüncü Havalimanı Planları Yargıya
Taşındı
Basına ve Kamuoyuna
16 Eylül 2014
Üçüncü Havalimanına ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca hazırlanan 1/100000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planları TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından
12 Eylül 2014 tarihinde yargıya taşınmıştır.
Konuyla ilgili olarak 16 Eylül 2014 Salı günü
yayınlanan basın açıklaması aşağıdaki gibidir:
***
İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin ormanlarını,
sulak alanlarını, tarımsal alanlarını ekolojik
koridorlarını, bölgenin yeraltı ve yer üstü tüm
su ve doğal kaynaklarını, flora ve faunasını yok
edecek ve yaratacağı bu tahribat ile geri
dönülemez yaşamsal zararlara neden olacak;
halen
tahribatları
dünyanın
önünde
gerçekleşen Üçüncü Köprü Ve Çevre Yolları ile
birlikte dünyanın en büyük kent ve doğa
katliamlarından birini oluşturan Üçüncü Hava
Alanı'na ilişkin planlar; 07 Haziran 2014'te
temel atma töreni ile inşaatın başlatılmasından
tam on gün sonra askıya çıkartılmıştır.
Türkiye tarihinin "en"lerle ifade edilen bu
projesi için tarihin "en büyük imar suçlarından
biri" işlenmiş; henüz yürürlüğe giren onaylı
hiçbir imar planı bulunmadan, gözlerimizin
önünde kaçak bir inşaatın temeli atılmıştır.
Bilindiği gibi Dönemin Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın, 2011 Seçimleri öncesinde 24 Nisan
2011 günü AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı
açıklamada İstanbul'da biri Avrupa, diğeri Asya
yakası olmak üzere iki yeni şehir ve 'çılgın
kanal projesi' ile birlikte 'Üçüncü Havalimanı"
inşa edileceğini ilan etmesi ile başlayan ve
toplumun büyük tepkisi ile karşılaşan bu akıl
almaz ve bilim tanımaz süreç başından bugüne
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dek her aşaması ile büyük
katliamına da sahne olmaktadır.

bir

hukuk

Öncelikle 13.08.2012 tarihli ve 2012/3573
sayılı; 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı
ve olası afet riskini bertaraf etmek bahanesi ile
Küçük
Çekmeceden
başlayarak
bugün
havalimanı sınırlarını da kapsayan, Marmara
bölgesi ve İstanbul'un en önemli ve hassas
ekolojik alanlarını barındıran 42300ha.lık alan
"Rezerv Alan" ilan edilerek acele kamulaştırma
kararı alınmıştır. Bu konuda açılan davalarımız
da halen sürmektedir.
Ayrıca
davaya
konu
edilen
planlama
sürecinden sonra başlaması gereken proje ve
uygulamaların ÇED süreci Mart 2013 tarihinde
başlamış ve 21.05.2013 tarihinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'nca projeye ÇED OLUMLU
kararı verilerek ÇED raporu nihai hale
gelmiştir. ÇED Başvuru dosyası 26.03.2013
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında
duyuru yayınlanmış ve duyuru ile projeye
ilişkin
inceleme
değerlendirme
süreci
başlatılmış bulunduğu ifade edilmiş, ÇED
Yönetmeliğinin 11. Maddesi 3. Bendi uyarınca
projeye ilişkin ÇED raporu Genel Müdürlük
sayfasında yayınlanmıştır.
Henüz
planlar
ile ilgili hiçbir işlem
yapılmamışken ve ÇED raporunun teslim tarihi
dahi tamamlanmadan 3 Mayıs 2013'te ihale
yapılmıştır. İhaleden sonra alınan söz konusu
ÇED Raporu "Olumlu" kararı hakkında
21.Nisan.2014 tarihinde İstanbul 4.İdare
Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma
kararı alınmış ancak henüz yargılama süreci
devam ederken yeni bir ÇED raporu
hazırlanmıştır.
Böylelikle bugün yargıya taşıdığımız planların
konusu olan "İstanbul Yeni Havalimanı
Projesi", baştan hukuka aykırı olarak doğmuş,
yok hükmünde ihale kararı, dava sürecinden
kaçırılmış ÇED raporu ve ÇED olumlu kararı ile
plansız olarak hukuka aykırı bir şekilde
başlatılmış; yargı konusu planların askıya
çıktığı 17.06.2014 tarihinden 10 gün önce 7
Haziran 2014'te törenle temeli atılmıştır.
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TMMOB'ne bağlı ilgili meslek odalarımız
tarafından; AÇIKÇA HUKUKSUZ OLAN Rezerv
Alan İlanı, Acele Kamulaştırma, İhalenin İptali
Ve Yürütmenin Durdurulması, Çed Olumlu
Kararının İptali hakkında açılmış bütün yargı
süreçleri devam etmekte; toplumun, ve
mesleki bilimsel çevrelerin bu konudaki uyarı
ve
eleştirilerine
karşın
sürüncemede
bırakılmaktadır.
Son olarak bütün bu yağma ve rant kararlarını
planlama düzeyinde meşrulaştırmak ve açılan
bütün davaları temize çekmek adına daha
sürecin en başında hazırlanması gereken
Üçüncü Hava Alanı'na ilişkin planlar; 1/100000
ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planları adı altında askıya
çıkartılmıştır.
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
kapsadığı alanın büyüklüğü havalimanı adı
altında getirilen fonksiyonların yer seçimi
açısından gerek İstanbul gerekse Marmara
bölgesinin ekolojik sürdürülebilirliği açısından
taşıdığı yaşamsal risk ve öneme karşın hiçbir
gerekçe ve rapora dayandırılmadan ve asgari
gösterim tekniklerine dahi uyulmadan 2009
onanlı İstanbul Çevre Düzeni Planı paftasından
çıkarılan bir kopya üzerinde sadece plan
onama sınırı işlenerek "İstanbul İli Üçüncü
Hava Limanı Çevre Düzeni Planı" 1/100000
ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planları adı altında askıya
çıkartılmıştır.
1/100000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği,
ve bu değişikliği esas alan 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planları; İSTANBUL VE Marmara
BÖLGESİ'NİN ormanlarını, sulak alanlarını,
tarımsal alanlarını ekolojik koridorlarını,
bölgenin yeraltı ve yer üstü tüm su ve doğal
kaynaklarını, flora ve faunasını yaşamı yok
edecek ve yaratacağı bu tahribat ile geri
dönülemez yaşamsal zararlara neden olacağı
gibi; taşıyacağı yapılaşma ve yollarla birlikte
çok daha büyük bir alanı kaplayacak proje dev
bir geçirimsiz, betonlaşmış cansız alan
oluşturup
ekolojik
olarak
bir
boşluk
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oluşturacak mikro klima etkisi yaratarak ve
iklim değişikliğini hızlandıracaktır.
Üçüncü havalimanı inşaatı ve sonrasında
meydana gelecek yaşamsal tahriplerin etkileri
halen hukuksuz bir biçimde sürdürülmekte
olan Üçüncü Boğaz Köprüsü ve çevre yolları
inşaatı, bugünlerde kamuoyun alıştırmak adına
görseller eşliğinde servis edilen, Kanal
İstanbul, Yenişehir gibi kentin son kalan
orman alanlarını, su havzalarını, tarım
alanlarını, kıyı alanlarını, ekosistemi tahrip
eden bu büyük ölçekli projelerin etkisi ile
birleştiğinde tüm Marmara Bölgesinde dünya
tarihinde eşi görülmemiş bir doğa ve çevre
katliamına neden olmakla kalmayacak, sosyal
ve ekonomik olarak da bölgemizi ve giderek
ülkemizi içinden çıkılamaz yaşamsal sorunlarla
baş başa bırakacaktır.
Kamu kaynaklarının sermayeye sınırsızca
aktarılmasının önünün açılabilmesi için,
tepeden inme emirler teknik ve bilimsel
olmayan gerekçeler ile ekonomik ömrü
Bakanlıkça 100 yıl olarak belirlenen "siyasi ve
ekonomik" rant yatırımı adına milyonlarca yılda
oluşmuş, İstanbul kuzeyinin deki yaşam
kaynaklarını ve bütün Marmara bölgesinin
doğal ve ekolojik yapı ve dengesinin yok
edilmesine yol açan; başta İSTANBUL ÇEVRE
DÜZENİ PLANI YAKLAŞIMINA, EVRENSEL
ŞEHİRCİLİK PLAN VE İLKELERİNE VE KAMU
YARARINA AÇIKÇA AYKIRI olan bu planların
iptali istemi ile 12 Eylül 2014 tarihinde dava
açılmıştır.
Kamuoyunu, geleceğine, doğal varlıklarına,
kentine ve geleceğine sahip çıkmak söz
konusu davanın aktif takipçisi olmaya
çağırıyoruz
Saygılarımızla,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

BASINDA ŞUBEMİZ
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Ulusal Kanal – 23.08.2014
Kent ve Yaşam programına katılan Şubemiz
Eş Başkanı Tuba İnal Çekiç; kentsel dönüşüm
ve
deprem
konularında
görüşlerini
paylaşmıştır.
+1 TV – 16.09.2014
Ana Haber bülteninde TMMOB’a bağlı diğer
meslek odaları ile birlikte Şubemiz tarafından
3. Havalimanı imar planlarına açılan davaya
yer verilmiştir.
Bloomberg HT – 26.09.2014
İş Dünyası programına konuk olan Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman; İstanbul’da
artan inşaatlar ile orantısız yükselen emlak
fiyatları üzerine görüşlerini paylaşmıştır.

Fatih Ormanı Tabiat Parkı Projesi
İstanbul'un en önemli doğal yaşam ve orman
alanlarından biri olan, gerek çevresindeki
yapılaşma
baskısı
gerekse
kamuoyuna
yansıyan yeni projeler ile tehdit altında
bulunan Fatih Ormanları için son geliştirilen
proje Fatih Ormanı Tabiat Parkı Projesi olarak
isimlendirilmekte olup Fatih Ormanı Tabiat
Parkı alanında; 300-350 metrekarelik 108 adet
villanın yanı sıra 15.000 kişilik bir konser
mekanının inşa edilmesini öngörmektedir.
Projeye karşı kamuoyu oluşturmak ve
yaşanabilir bir İstanbul talebini dile getirmek
için
Şubemizin
de
bileşeni
olduğu
#DirenFatihOrmanı inisiyatifi tarafından basın
açıklamaları ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Basında yer alan konuya ilişkin haber başlıkları
ise aşağıda sıralanmıştır.
18.07.2014 – Birgün: Yaşam alanlarımız
sermayenin olamaz!
22.07.2014 – Bugün: ‘108 villaya dava
açarız’ / ‘Hukuk mücadelesi başlatırız’
31.08.2014 – Hürriyet Pazar: Ormandan
bir dal kesenin / Buralar bir zaman hep
ormandı yavrum
İstanbul’da Yağışla Birlikte Gelen Su
Baskınları
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Ani
ve
şiddetli
yağışların
ardından;
yayalaştırma projesi ile yeniden şekillendirilen
Taksim
Meydanı
Venedik’e
dönerken,
Marmaray çalışmaları sebebiyle altyapısı elden
geçirilen Üsküdar denizle birleşmiştir. Konuya
ilişkin haberlerde aşırı betonlaşma ve yetersiz
altyapı sorunlarına dikkat çekilirken, Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da görüşlerine
yer verilmiştir. Basında yer alan haber
başlıkları ise aşağıda sıralanmıştır.
20.07.2014 – Milliyet: Botu alan Üsküdar’ı
geçti! /İstanbul’un yol durumu: Mutedil
dalgalı!
09.08.2014 – Milliyet: Altyapı İstanbul’u
taşımıyor
Bozdoğan Su Kemeri
Bizans döneminden kalma, Unkapanı’nda yer
alan ve kentin tarihi suyollu olan Bozdoğan Su
Kemerinin restorasyonu ardından üzerinde
yürüyüş yolu, seyir terası ve restoran vb
birimlerle birlikte kullanıma açılmasına dair
konsept proje Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlanmış olup Koruma Kurulunda onay
aşamasına
gelinmiştir.
Bozdoğan’ının
tahribatına sebep olacağına dair uzman
çevrede büyük endişe yaratan proje, basının
da ilgisini çekmiştir. Yapılan haberlerde konu
hakkında
Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın görüşlerine de yer verilmiştir.
Basında çıkan haber başlıkları ise aşağıda
sıralanmıştır.
08.07.2014 – Today’s Zaman: İstanbul’s
Valens Aqueduct to be converted into
restaurant
07.07.2014 – Zaman: Tarihi Su Kemeri,
seyir terası ve restoran oluyor
16.07.2017 – Yurt Gazetesi: Tarihi su
kemeri restoran olacak
Taksim Meydanı ve Yakın Çevre
Düzenleme Projesi Onaylandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özel
bir firmaya hazırlatılan “Taksim Meydanı ve
Yakın Çevre Düzenleme Projesi” Beyoğlu’ndan
sorumlu 2 No.lu Koruma Kurulu tarafından
onaylanmış, İBB Başkanı Kadir Topbaş
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projenin uygulamasına hemen geçilebileceğini
aktarmıştır. Basına yansıyan haberlerde Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da görüşlerine
başvurulmuş
olup
başlıklar
aşağıda
sıralanmıştır.
02.09.2014 – Akdeniz Gerçek: Gezi
Parkı’ndan 750 metrekare çalınmış
03.09.2014 – Aydınlık: Taksim Meydanı’nda
Topçu Kışlası tehlikesi
02.09.2014 – Birgün: ‘Taksim meydan
özelliğini yitirecek’
02.09.2014 – Hurriyet Daily News:
Architects criticize new projects for Istanbul’s
Taksim Square
02.09.2014 – Ortadoğu: Bu proje Taksim’i
bitirir
03.09.2014 – Özgür Gündem: Taksim
projesi onaylandı
03.09.2014 – Posta: Taksim Meydanı’na
tartışmalı onay
Gaziosmanpaşa’da İnşaatı Devam Eden
Kolej Arsası Yeşil Alana Dönüştürüldü
Gaziosmanpaşa İlçesinde kaba inşaatı devam
eden özel okul binası İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Meclisi tarafından onaylanan planlar
doğrultusunda donatı eksikliği sebebiyle yeşil
alana dönüştürülmüştür. Konu hakkında Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’a
da
başvurulmuş, yapılan haberlerde söz konusu
kararın iyi niyetli olduğuna dair görüşlerine yer
verilmiştir. Konuya ilişkin haber başlıkları
aşağıda sıralanmıştır.
05.07.2014 – Zaman: İnşaatı süren okulu
yeşil alan ilan etti / Gökdelene arazi var
ruhsatı alınmış okula yok
07.07.2014 – Today’s Zaman: Reactions
grow after municipality unlawfully turns school
land into green area
Zekeriyaköy Planlarına Yürütmeyi
Durdurma Verildi
2013 yılının Ağustos ayında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca onaylanan ve Şubemizce yargıya
taşınan "Zekeriyaköy Toplu Konut Alanı 1/5000
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar ve 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planları”na Danıştay 6. Dairesi tarafından
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durdurma kararı verilmiştir. Şubemizin konu
hakkında yaptığı basın açıklaması, “Kentimizde
kamu adına yürüttüğümüz hukuk mücadelesini
üzerimizdeki
tüm
baskılara
rağmen
sürdüreceğimizi, kent suçlarının takipçisi
olmaya devam edeceğimizi bir kez daha
hatırlatırız” şeklinde yazılı basında yer bulmuş,
ilgili haber başlıkları aşağıda sıralanmıştır.
15.08.2014 – Taraf: Zekeriyaköy planına
durdurma kararı
16.08.2014
–
Cumhuriyet:
Yargı,
Zekeriyaköy’e toplu konut yama projesine
geçit vermedi / TOKİ kabusu bitti
31.08.2014 – Zaman: Zekeriyaköy’de 500
dönümlük sit alanına 1200 konut yapılacak /
Askeri bölgeye imar izni
01.09.2014 – Today’s Zaman: İstanbul
green areas vacated by millitary opened for
development
3. Havalimanı İmar Planlarına Dava
Açıldı
İstanbul’un kuzeyine yapılacak ve kentin
henüz imara açılmamış orman alanlarından
oluşan kısımlarını kent rantına açacak olan 3.
Havalimanı projesinin imar planları Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanmış ve askıya
çıkarılmış olup Şubemiz ve ilgili diğer meslek
odaları ile birlikte 2014 yılının Eylül ayında
yargıya taşınmıştır. Konuya ilişkin toplu basın
açıklaması ardından yazılı basında yer alan
başlıklar ise aşağıda sıralanmıştır.
16.09.2014 – Birgün: 3. Havalimanı planları
yargıya taşındı
17.09.2014
–
Birgün:
TMMOB’den
açıklama: 3. Havalimanı kaçak ve en büyük
imar suçudur
17.09.2014 – Dünya: TMMOB 3. Havalimanı
planlarına dava açtı
17.09.2014 – Günlük Evrensel: 3.
Havalimanı projesine dava açıldı / Proje
yokken ihale yapıldı!
17.09.2014 – Taraf: “Kaçak” havalimanı
yargıya taşındı
19.09.2014 – Yenigün: 3. Havalimanı
inşaatında “kaçak” iddiası
17.09.2014 – Yurt Gazetesi: TMMOB’dan
3. Havalimanı planlarına dava
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Tarihi Yarımada Siluetini Bozan Binalar
için Yıkım Kararı Verildi
Zeytinburnu’nda inşa edilen ve Tarihi Yarımada
siluetini bozduğu için yargıya taşınan 16:9
gökdelenleri hakkında 4. İdare Mahkemesi
tarafından “silueti bozan kısmının yıkımı”
kararına basında oldukça geniş yer verilirken,
Şube Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da
görüşleri alınmıştır. Kahraman’ın “Danıştay’ın
verdiği kararla yasal olmayan imar hakları
yürürlükten kalkmış oldu. Bu projeden hak
elde edip bağımsız bölüm inşa edenlere
bedelleri verilip yıkım gerçekleştirilmeli”
sözlerine yer verilmiştir. Konuya ilişkin başlıklar
aşağıda sıralanmıştır.
21.08.2014 – Zaman: Tarihi silueti bozan
kuleler için nihai karar: Tıraşlanacak
30.09.2014 – Birgün: Siluete yeni hançer
yargıda
14.09.2014 – Sunday’s Zaman: Turkey’s
natural and cultural heritage jeopardized by
construction frenzy
DİĞER
01.07.2014 tarihli İstanbul Art News
“Kültür mirasımız yok olurken / Kent belleği
nasıl yok edilir?” başlığı ile yayınladığı dosyada
tarihi yapıların ihmali ve kötü kullanımları ile
ilgili hafıza tazelemek ve neler yapılabileceğine
dair bilgilendirmek üzere Şube Başkanımız
Tayfun
Kahraman
ile
bir
söyleşi
gerçekleştirmiştir.
20.07.2014
tarihli
Blomberg
Businessweek Türkiye’de “İstanbul kaçak
işyeri cenneti” başlığı ile sunulan dosyada
yeterince
denetlenmeyen
işyerlerinin
oluşturduğu tehlike gözler önüne serilirken
konu hakkında Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman’ın da görüşlerine yer verilmiştir.
24.07.2014 tarihli Özgür Gündem’de
“Çılgın plancılar men edildi” başlığı ile yer alan
haberde; 3. Köprü ve Kuzey Marmara
Otoyolu’nun müellifi, Ahmet Özdal ve eşi Arzu
Özdal’ın Odamız Onur Kurulu tarafından alınan
karar ile geçici süreliğine meslekten men
edilmeleri konu edilmiştir.
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04.08.2014 tarihli Cumhuriyet’de “Diren
Polonezköy /Böl parçala betonlaştır” başlıklı
haberde Şubemiz ve ilgili meslek odaları ile
birlikte itiraz edilen ve bölgenin yapılaşmaya
açılmasını öngören planlarda yapılan kısmi
değişikliklerle yeniden onaylandığı konu
edilmiştir. Bunun yanı sıra konu hakkında Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da görüşlerine
yer verilmiştir.
05.08.2014
tarihli
Birgün’de
“Dayanışma’nın işe iade zaferi” başlığı ile
verilen haberde Şubemiz Yönetim Kurulu üyesi
Gürkan Akgün’ün sözleşmeli olarak istihdam
edildiği Beylikdüzü Belediyesinden, Gezi
Parkı’nda yapılmak istenen Topçu Kışlasına
itiraz etmesi sebebiyle işten çıkarılması konu
edilmiştir. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl İstanbul
Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli olarak
çalışan diğer bir Yönetim Kurulu üyemiz
Süleyman Balyemez de örnek gösterilmiş, her
ikisinin de açtığı dava sonucu aldığı “işe iade”
kararı açıklanmıştır.
15.08.2014 tarihli Cumhuriyet’te “İETT
arazisine gökdelen planı iptal / Levent’te bu
kez ‘çevre’ kazandı” başlığı ile Levent’teki İETT
arazisine yapılmak istenen gökdelenlere ait
planların mahkemece iptal edilmesi haber
konusu yapılmış, Şubemiz tarafından açılan
dava gündeme getirilmiştir.
25.08.2014 tarihli Birgün’de “‘Haliçenazır’
betonlaşma!”
başlıklı
haberde
Beyoğlu
Örnektepe Mahallesi için hazırlanan dönüşüm
planlarının onaylanması gündeme getirilmiş ve
Haliç siluetine zarar verme ihtimali bulunan
proje hakkında Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman’ın görüşleri paylaşılmıştır.
06.09.2014 tarihli Aydınlık’ta “İSPARK’a
Boğaz rantı tatlı geldi” ile yer verilen dosyada;
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki
İSPARK’ın Tarabya ve İstinye koylarının
ardından İstanbul koylarında 8 farklı noktada
daha teknepark açma projesi gündeme
getirilmiş, konu hakkında Şube Yönetim
Kurulumuzun açıklaması paylaşılmıştır.
22.09.2014 tarihli Milliyet’de Sokaktaki
İnsan isimli köşesinde Tunca Bengin; “Yedi
tepeli mi yedi kocalı mı?” başlığını kullanırken
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İstanbul’un planlama sistemindeki yetki
karmaşasını gündeme getirmiş ve Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın
açıklamalarından alıntıladığı örneklere yer
vermiştir.
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