
2. Basın Açıklamaları 

2.1. Şube Basın Açıklamaları 

2.1.1. İstanbul Büyükkent Şubesi 43. Genel Kurulu Yapıldı: Birlikte Yeni Bir Döneme… 

23 Şubat 2014’de yapılan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 43. dönem 

seçimlerini meslektaşlarımızın desteğiyle kazanarak bu sorumluluğu bir kez daha 

üstlenmekten onur duyuyoruz. 

Mimarlar Odası’nın 60 yıllık birikimini geleceğe taşımak ve yeni deneyimlerle 

zenginleştirmek amacıyla başladığımız 43. dönem yolculuğunu ülkemiz insanlarına, kentsel 

yaşama ve meslek alanımıza yapılan ağır saldırı koşullarında, ancak “mimarlar arası 

dayanışma” ile sürdürebileceğimizin bilincindeyiz. 

Bu amaçla Genel Kurul öncesinde yaptığımız Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde 

farklılıklarımızla bir arada “İnsan, Çevre, Kent ve Mimarlık Hakları” temelinde buluşma ve 

dayanışma çağrımıza meslektaşlarımızın verdiği destek için teşekkür ediyoruz. 

Bu destek göstermektedir ki önümüzdeki süreçte, ülkemiz mimarlarının birlik ve dayanışma 

duygusu, coğrafyamızın sahip olduğu binlerce yıllık mimarlık kültürünü ve örgütlenme 

birikimini geleceğe taşıyacak ve TMMOB Mimarlar Odası’nın toplumda saygın bir kimlik 

kazanmasını sağlayan kamu ve toplum yararı mücadelesi yeni boyutlar kazanacaktır. 

Şimdi bu süreci örme zamanı, daha önce duyurusunu yaptığımız çalışma ve eylem programı 

yaklaşımımızı geliştirme zamanı, paylaşım ortamını zenginleştirme, yani hep birlikte çalışma 

zamanı. 

Mimarlar Odası  

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.2. Emek Sineması 

03.03.2014 / 2014.08.33731  

Bir asırdan fazla İstanbul’un kültür yaşamına damgasını vuran ve yalnızca İstanbul’un değil 

Türkiye’nin en eski ve görkemli sinema salonlarından olan Emek Sineması da İstanbul’daki 



hukuksuzluk ve yağma çılgınlığının aracı olan 5366 sayılı yasanın kurbanları arasına girmiş 

ve hepimizin gözleri önünde bir tarih, kültür ve hukuk katliamı sonucunda yıkılmıştır. 

Üstelik bu katliam, Anayasal görevleri anılan değerleri korumak, kollamak ve geliştirmek 

olan kamu otoriteleri eliyle, Anayasaya ve uluslarüstü normlara aykırı yasalar “dayanak” 

gösterilerek ve bugünlerde örneklerine çokça rastladığımız bir yargı sefaleti ile 

gerçekleşmiştir. 

Yaklaşık 4 yıldır, hukuk, bilimsel ve mesleki etik, koruma kavramları, kamu vicdanı yok 

sayılarak gerçekleştirilen yıkım sürecine ve başta sanatçılarımız olmak üzere tüm İstanbul 

halkının toplumsal karşı çıkışına ve dünyaya örnek gösterilecek mücadelesine hep birlikte 

tanıklık ettik. 

Ancak bütün bu toplumsal karşı çıkışa, Kültür ve Turizm bakanı ve Beyoğlu Belediye başkanı 

ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri olmak üzere tüm yetkililere kamuoyu önüne defalarca 

ilettiğimiz; 

“Yargı süreci sonlandırılmadan bir hukuk kazası olarak niteleyebileceğimiz yürütmeyi 

durdurma kararının kaldırılmasını fırsat bilerek Kamer İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited 

Şirketi ile TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan yok hükmünde bir 

protokole dayanarak hazırlanan avan proje ile ilgili hafriyat, yıkım söküm vb gibi geri 

dönülmez zararlara neden olabilecek sonradan tüm yetkilileri sorumluluk altına alabilecek 

hiçbir yapısal müdahaleye girmeyiniz” uyarılarımıza rağmen; 

Bütün ilgililerin “Yıkmıyoruz, söküyoruz” utanmazca yalanları eşliğine acımasızca ve 

barbarca yok edilen Emek Sinemasının proje ve yıkım sürecinde işlenen suçlar, inşaat 

aşamasında da pervasızca devam ettirilmektedir.  

Söz konusu inşaat, odamız tarafından 2863 sayılı yasaya ve koruma ilkelerine aykırılığı 

nedeniyle dava konusu edilen Kurul kararlarına dahi aykırı olarak sürdürülmektedir. Bunun 

ötesinde yapılan kazı uygulaması sırasında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle başta 

Cerle d’Orient, İsketinc Apartmanı ve Melek Apartmanı olmak üzere kültür varlıklarına zarar 

verilmiş ve çevre binalar can ve mal sağlığı açısından tehlike arz eder hale getirilmiştir.  

Üstelik bu vahim durum bu kez TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı 

Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.02.2014 gün ve 1199 



karar sayılı tarihi kararı ile kayıt altına alınmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda 

bulunulmuştur. 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu 12.02.2014 gün ve 1199 karar sayılı kararı ile “... Emek Sinemasına 

ilişkin uygulamanın, anılan Kurul kararıyla uygun bulunan I. alternatif doğrultusunda 

yapılmamış olduğu anlaşıldığından ve konuyla ilgili olarak Kurulumuza herhangi bir bilgi, 

belge ve raporun iletilmemiş olması sebebiyle, 2863 sayılı Kültür ve tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunun 9. maddesine aykırı uygulama yapıldığından, anılan yasanın 65. maddesi 

kapsamında ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına....” ve “yerinde yapılan 

incelemede Cercle d’Orient binasında çatlaklar olduğu görüldüğünden, olası tahribatın önüne 

geçmek adına bahsi geçen çatlakların gözlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve güncel 

rölöve ile güçlendirme projelerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, ayrıca söz konusu 338 

adada yapılan kazı uygulaması sırasında gerekli önlemlerin (iksa, askı, vs) yeteri kadar 

alınmamış olması sebebiyle İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 06.05.2010 gün ve 1555 sayılı kararı ile onaylı projesinde Korunması Gerekli 

Kültür Varlığı olarak tanımlanan Melek Apartmanı duvarlarında çatlaklar oluştuğu görülmüş 

ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 08.01.2014 

gün ve 14 sayı ile kayıtlı yazısı ile iletilin Geoteknik Raporda da taşınmazların tehlike arz 

ettiği belirtilmiş olduğundan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kanunun 65. 

maddesi kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına....” karar verilmiştir. 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu bu önemli tespit ve kararı, kültür varlıklarımıza verilen zararlar 

konusunda içimizi acıtsa da, yargı süreci açısından bütün ulusal ve uluslararası sözleşmelere 

aykırı olan bu kültür ve mimarlık mirası katliamı hakkındaki dava sürecimizin bilim teknik ve 

hukuk ilkelerinden yana karara bağlanacağı ve bütün ilgililerin hesap verecekleri konusunda 

hâlâ yitirmediğimiz inancımızı yenilemiştir. 

Mimarlar Odası olarak, açıkça suç teşkil eden, kültür varlıklarını, çevre yapıları, can ve mal 

güvenliğini tehlike altına alan inşai faaliyetlerin tümünün daha fazla gecikmeksizin, ivedilikle 

durdurulması, gerekli tüm tedbirlerin alınması ve bu konuda başta Beyoğlu Belediyesi olmak 

üzere kamu görevini ihmal edenler ve ilgili şirket yetkilileri hakkında gerekli yasal işlemlerin 

yapılması için bütün başvuruları yapmış bulunuyoruz. 



Emek Sineması ve içinde bulunduğu tarihi yapı kompleksinin bütün cepheleri ile hukuksuz, 

usulsüz ve etik dışı proje ve yıkım sürecini asla unutmayacağımızı ve bu konuda vebali 

bulunan tüm yetkili ve ilgiler hesap verene dek konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha 

yineliyoruz. 

Saygılarımızla, 

TMMOB Mimarlar Odası  

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.3. Medyada Çıkan Yanıltıcı Haber 

14.03.2014 / 2014.08.33854 

Yandaş medya yalan haber ile kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor! 

12 Mart 2014 tarihinde Star gazetesinin web sayfasında “köprüye karşı olan Mimarlar 

Odası’nın anketinden ‘evet’ çıktı”, Ajans Haber sayfasında “Köprüye halktan tam destek”, 

Yeni Akit sayfasında “3.Köprü anketinden bakın hangi sonuç çıktı” başlığı ile asılsız haberler 

yayınlanmıştır. 13 Mart 2014 tarihinde ise yalan haber kaynak dahi gösterilmeden farklı web 

sitelerinde paylaşılmıştır.  

Haberde, Mimarlar Odası’nın KONDA’ya bir anket yaptırdığı, bu anket sonucunda köprüye 

evet denildiği oranlar verilerek açıklanmaktadır. Haberin başlığında Mimarlar Odası 

anketinden evet çıktığı yazılırken, haberin içeriğinde ise anketi Türk Mühendis ve Mimarlar 

Birliği’nin (TMMOB) KONDA’ya yaptırdığı yazılmaktadır. Meslek odalarına karşı 

güvensizlik yaymak ve itibarsızlaştırmak amacıyla yayılan haber tamamen asılsızdır. 

TMMOB ve Mimarlar Odası bugüne kadar KONDA araştırma firmasına herhangi bir anket 

yaptırmamıştır. Haber bu şekli ile gerçek dışıdır!  

Habere konu olan bilgiler, “Kuzey Ormanları Savunması” tarafından Karaköy binamızda 11 

Mart 2014 tarihinde “İstanbul’da Yaşam, Ulaşım Koşulları ve 3. Köprü” başlığıyla 

düzenlenen basın toplantısında yapılan sunuma ilişkindir. Basın toplantısında yaptıkları 

araştırmaların sonuçlarının basın aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmiştir.  



Paylaşılan bilgiler Star gazetesi tarafından çarpıtılarak haberleştirilmiş, birçok gazete ve 

sosyal paylaşım sitesi de bu yalan haberi ilgili kurumlara sorma gereği duymadan paylaşıma 

sokarak yalana ortak olmuştur. Araştırmacılar tarafından da yalanlanan bu haberin, yalnızca 

mekân kullanımını sağlayan Mimarlar Odası’na mal edilmesi, açıkça çarpıtmadır, ahlaki 

değildir. 

Meslek odaları planlamanın gereklerini, doğanın ve su havzalarının korunmasına yönelik 

kriterleri anket ile saptamazlar. Bilgi paylaşımının nasıl çarpıtıldığına örnek bu haber ile 

toplum ve kamu yararı yönündeki mücadele geleneği ile 60. yılını dolduran Mimarlar Odası 

ve TMMOB’nin toplum nezdinde güvenirliğini sarsmak ve itibarsızlaştırmak hedeflenmiştir. 

Star ve benzer yandaş medya yalan haberlerle rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına konu işlerde 

suç ortaklığını gizlemeye, gözlerden kaçırmaya çalışmaktadırlar. Ancak bilmelidirler ki 

TMMOB ve Mimarlar Odası, her koşulda, rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına konu kent 

suçlarına karşı meşru zeminde mücadele etmeye devam edecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Saygılarımızla, 

Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.4. Taksim Dayanışması’nın Kurucuları Arasındayız 

18.03.2014 / 2014.08.33876  

Evet, Taksim Dayanışması Bir Örgüttür! 

Biz de Kurucuları Arasındayız! 

Taksim Dayanışması sekretaryası ile bileşenlerinin temsilcilerinin bulunduğu 26 kişi hakkında 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yeniden hazırlanan iddianamenin İstanbul 33. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nce kabul edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

İki kez mahkemeden dönen ancak bu sefer kabul edilen iddianamede Mimarlar Odası İstanbul 

Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen ÇED Danışma Kurulu Sekreteri 



Mücella Yapıcı’nın yanı sıra 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; Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sabri 

Orcan’ın 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 ediliyor. 

İddianamede belirtilen örgüt kurma ve bu örgütü yönetmek suçunun nasıl tanımlandığını 

anlayamadık. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin çağrısıyla 15 Şubat’ta 

bir araya gelen meslek örgütleri, dernekler, platformlar ve siyasi partilerden temsilciler, 

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda planlanan rant projelerinin hukuk tanımazlığını ortaya 

koyacak ve bu konuyla ilgili kamuoyunu bilinçlendirecek bir dayanışma olarak Taksim 

Dayanışması’nın kurulmasına ve sekretaryasının TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 

Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından 

yürütülmesine karar vermiştir. Bu tarihte yayımlanan deklarasyon metni, katılan bileşenlerin 

listesi ve dayanışma güncesi www.mimarist.org adresinde yayımlanmaktadır. 

Taksim Dayanışması, kentlerimizin tarihi, kültürel kimliğini ve toplumsal belleğimizi 

oluşturan ve koruma altına alınmış en önemli kentsel ve kamusal alanlarımızdan olan Taksim 

Meydanı ve Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılmasını öngören projelere karşı, meşru bir 

muhalefet zemini oluşturmak üzere kurulmuştur. Bu nasıl bir suç örgütüdür ki Taksim 

Dayanışması’nın kuruluşundan itibaren düzenlediği tüm toplantılar ve etkinlikler, açık 

çağrıyla duyurulmuş ve asla kapalı kapılar ardında yapılmamıştır. 

Taksim Dayanışması 2012 Şubat ayı itibariyle, 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. Kentte halka söz hakkı tanımayan oldubittilerle ve 

hukuk tanımaz yaklaşımlarla mücadele etmeye devam etmektedir. 

Taksim Dayanışması, olası hukuk dışı müdahalelere karşı Gezi Parkında nöbet tutarken 27 

Mayıs 2013 tarihinde polisin şiddet uygulaması karşısında yaşam değerlerini savunmak 

http://www.mimarist.org/


amacıyla kamusal alanlarda demokratik haklarını dile getirmek ve savunmak amacıyla tepki 

vermiş ve vermeye devam etmektedir. 

Bugüne kadar, 27 Mayıs’tan başlayarak polisin uyguladığı şiddet ile yaşamını kaybedenler ve 

yaralanmalar, mağduriyetlerle ilgili ciddi bir soruşturulma açılmamış, kamuoyunun baskısı ile 

açılan davalarda 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 ve benzeri davalar demokratik haklarını kullananları baskı altına 

alma girişimidir ki, kabul etmiyoruz. 

Demokratik haklarını kullananlara karşı şiddet uygulayanlar hakkında, polise şiddet emrini 

verenler, hâlâ toplumda nefret söylemi yayanlar yargılanmaz iken Taksim Dayanışması 

hakkında düzenlenen ve hiçbir somut delile dayanmayan iddianame bizim için yok 

hükmündedir. 

Taksim Dayanışması’nın kurucu ve sekretaryasını yürüten bileşenlerinden biri olarak 

demokratik haklarımızı kullanarak mücadele etmeye; bu süreçte hukuka olan inancımızı 

korumaya çalışarak, şiddet uygulayanlar ve şiddet emrini verenler yargılana kadar 

mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Saygılarımızla, 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.5. Üçüncü Köprü Güzergâhında Yaşanan İş Kazası 

07.04.2014 / 2014.08.34077  

3. Köprü güzergâhında yaşanan ölümlü iş kazasından AKP Hükümeti sorumludur. 

İstanbul’un yaşam kaynağı olarak nitelendirilen kuzey ormanlarındaki doğa cinayetine, şimdi 

de insan cinayeti eklendi. 



Tüm tepkilere rağmen hukuksuz olarak sürdürülmekte olan 3. Köprü Beykoz Çavuşbaşı 

mevkii bağlantı yolu çalışmaları kapsamında inşası süren viyadükte, beton dökme çalışmaları 

sırasında göçük meydana geldiğini basından öğrendik. İtfaiye ekipleri ve inşaat işçilerinin 

kurtarma çalışmaları sonucu üç işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 

İstanbul’un göbeğinde ve kazadan bir gün önce başbakanın helikopterle denetimini yaptığı 

güzergâhta iş kazası kabul edilemez. Bu kaza iş kazası olarak geçiştirilemez, iş cinayetidir. 

Sorumlusu da bizzat başbakandır. 

Gelişen teknolojik olanakların artmasına rağmen AKP Hükümetleri sonrasında ölümlü iş 

kazalarının yüzde yüz artmış olması, asıl sorumluların kimler olduğuna işaret etmektedir. Bu 

acı durumlar bir tesadüf değildir ve ne yazık ki ölümler sürmektedir. Sorumlular hesap 

vermedikçe iş kazaları artarak devam edecektir.  

Meslek Odalarının ve ilgili sendikaların öneri ve uyarılarını dikkate almayan hükümet; iş 

kazaları öncesinde olduğu gibi sonrasında da sorumluluklarını yerine getirmeyerek 

taşeronlaşmanın da katkısı ile teknik kurallardan uzak, çalışanların güvenliğini önemsemeyen 

bir ortamının yaratıcısı olmuştur. 

• İş güvenliği konusunda yalnızca işverenleri düşünen mevzuat, yürürlükten derhal 

kaldırılmalıdır. 

• “İş cinayetleri” konusunda TMMOB’nin ve sendikaların “kamusal denetim” uyarısına 

derhal kulak verilmelidir.  

• Kamudaki yetersiz istihdamın ve taşeron sisteminin sonucu ortaya çıkan “iş cinayetleri”nin 

sorumluları hesap vermelidir. 

• Yasa ve yönetmelikler, ilgili meslek odaları ve sendikaların dahil olacağı bir biçimde 

yeniden düzenlenmelidir. 

• AKP Hükümeti rantı değil, insan yaşamını planlamayı artık gündemine almalıdır. 

• Çalışma koşulları çalışanların lehine yeniden düzenlenmeli, kamu ve toplum yararı 

gözeterek bilimin önderliğinde çalışmalar yapan meslek odaları ile sendikaların denetim ve 

gözetimi dışında her türlü çalışma derhal durdurulmalıdır. 



Meslek odası olarak, 3. Köprü projesinin doğa cinayetini takip ettiğimiz gibi yaşanan bu iş 

cinayetinin de takipçisi olacağımızı, kamu adına sorumluların yargılanması ve bir daha bu 

“kazaların” yaşanmaması için çaba göstereceğimizi kamuoyuna duyururuz. 

Kazada hayatını kaybeden işçilerin ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan işçilere acil 

şifalar dileriz.  

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.6. Taksim Dayanışması Yargılanamaz 

10.06.2014 / 2014.08.34658  

Taksim Dayanışması biziz! 

‘Rant düzenini sürdürebilmek adına toplumu terörle sindirmek isteyenlere karşı buradayız’ 

demek için 12 Haziran’da İstanbul Adliyesi’nde olacağız! 

Taksim Dayanışması Sekretaryasını yürüten TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları 

Odası İstanbul Şubesi yöneticileri ile birlikte bileşenlerinin temsilcilerinin bulunduğu 26 kişi 

hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve iddianamesi kabul edilen davanın 

ilk duruşması İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran 2014 Perşembe günü saat 

09.30’da başlayacaktır. 

Hazırlanan iddianameye göre, kent suçlarına karşı kamu-toplum yararı ve hukukun üstünlüğü 

mücadelesinin örnek insanı, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella 

Yapıcı’nın yanı sıra 42. dönem Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Orcan ve 

odamızın farklı komite ve komisyonlarında görevli Cansu Yapıcı ile birlikte 23 arkadaşımızın 

davada yargılanmasına karar verilmiştir.  

İddianamede Taksim Dayanışması Sekretaryasını Mimarlar Odası adına yürüten Mücella 

Yapıcı’nın yanı sıra İstanbul Tabip Odası Temsilcisi Ali Çerkezoğlu, HDP Genel Başkan 

Yardımcısı Ender İmrek, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı Beyza 

Metin ve Halkların Demokratik Kongresi üyesi Haluk Ağabeyoğlu’nun, “suç işlemek 

amacıyla örgüt kurma”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma, dağılmama”, “halkı 

kışkırtma” suçlarından toplam 5 ile 13 yıl arasında değişen oranlarda hapis; Mimarlar Odası 



İstanbul Büyükkent Şubesi 42. dönem YK Başkan Yardımcısı Sabri Orcan, Cansu Yapıcı ile 

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi YK Sekreteri Akif Burak Atlar’ın da aralarında olduğu 

diğer 21 kişi hakkında ise “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma, dağılmama” 

suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep edilmiştir. 

Evet, bir kez daha yineliyoruz “örgütü” biz kurduk. Taksim Dayanışması’nın sekretaryasını 

yürüten meslek odalarından biri olarak bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyoruz. 

Evet, Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda hukuk dışı uygulamalara ‘dur’ demek amacıyla 

basın toplantısı çağrılarını biz yaptık. Hukukun üstünlüğü sağlanıncaya kadar da bu çağrıları 

yapmaya devam edeceğiz.  

Çünkü bu sürecin en başından beri cumhuriyet, demokrasi ve emek tarihimizin önemli 

kamusal alanlarından biri olarak belleğimizde yer alan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’na 

ilişkin geliştirilen projelerde haklılığı yargı tarafından da tescil edilen uyarılarımıza hiçbir 

yanıt verilmemiştir. 

Çünkü kamuoyuna sunulan “Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi” ile meydan kimliği yok 

edilmek ve insansızlaştırılmak istenmiş, meydanın bir parçası olarak tasarlanmış olan Gezi 

Parkı’na ise Topçu Kışlası ihyası adı altında AVM fonksiyonuyla yeniden inşası öngörülerek, 

toplumsal ve tarihsel belleğimiz yok edilmeye çalışılmıştır. 

Bilindiği gibi bu sürece “dur” demek için, toplumun duyarlı kesimleriyle güç birliği 

oluşturmak amacıyla Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu’nun 

çağrısıyla 15 Şubat 2012 tarihinde yapılan ilk toplantı sonrasında, bu güç birliğine önerimiz 

üzerine “Taksim Dayanışması” adının verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ancak yargısal süreç devam ederken fiili durum yaratma girişimlerine karşı direnen yüzlerce 

insana uygulanan polis terörü üzerine “Gezi Direnişi” olarak tarihe geçen toplumsal tepki tüm 

ülkeye yayılmıştır. 

Bu nedenle bu davaya konu olan Taksim Dayanışması’nın anlamını kamuoyuna bir kez daha 

hatırlatmak istiyoruz:  



Taksim Dayanışması kentlerimizin tarihini, kültürel kimliğini ve toplumsal belleğimizi 

oluşturan, koruma altına alınmış kentsel ve kamusal alanlarının ortadan kaldırılmasını 

öngören projelere karşı kurulmuştur. 

Taksim Dayanışması kentimize dünya mirası niteliği kazandıran tüm değerleri; kentsel 

topografya, peyzaj, siluet, tarihi, kültürel mimari miras alanlarını; bu değerleri korumak ve 

geleceğe aktarmakla görevli olan yerel ve merkezi otoriteler tarafından ulusal ve uluslararası 

bilim ve meslek çevrelerinden gelen bütün uyarılara rağmen tepeden inme kararlarla yok 

etmek girişimlerine karşı hukukun üstünlüğünü, bilimi ve toplum ve kamu yararını savunmak 

için kurulmuştur. 

Taksim Dayanışması Taksim Meydanı ile Gezi Parkı’na ilişkin yapılan düzenleme 

çalışmalarında katılımcılığı, çağdaş planlama anlayışını, bilimi ve koruma ilkelerini red eden, 

kamusal alanları yalnızca rant alanı gören anlayışa karşı mücadelede güç birliği oluşturmak 

amacıyla oluşturulmuştur. 

Taksim Dayanışması olası hukuk dışı müdahalelere karşı Gezi Parkı’nda nöbet tutarken 27 

Mayıs 2013 tarihinde uygulanan şiddet karşısında yaşam değerlerini savunmak amacıyla 

kamusal alanlarda demokratik haklarını savunmak amacıyla vicdani tepkilerini gösteren 

yurttaşların haklı taleplerine sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. 

İnsan Hakları Beyannamesi’nde ve Anayasamızda tanımlanan kamusal-toplumsal haklarımızı 

savunmak amacıyla gösterdiğimiz barışçıl tepkiler her daim acımasızca bastırılmaya, 

toplumsal yaşamımız nefret söylemiyle ayrıştırılmaya çalışılmış ve bu süreçte 12 kişi 

öldürülmüş, onlarca kişi gözünü kaybetmiş ve binlerce yaralanma olayı yaşanmıştır.  

Ancak polisin uyguladığı şiddet ile yaşamını kaybedenler, yaralanmalar ve mağduriyetlerle 

ilgili ciddi bir soruşturulma halen açılmamıştır. Kamuoyunun baskısı ile açılan davalarda ise 

deliller karartılmaya, davaların ilerlemesi engellenmeye çalışılmaktadır. 

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.  

Demokratik haklarını kullananlara karşı şiddet uygulayanlar, bu emri verenler, nefret söylemi 

yayanlar yargılanmaz iken Taksim Dayanışması hakkında düzenlenen ve hiçbir somut delile 



dayanmayan iddianameyi asla kabul etmiyor ve “Taksim Dayanışması Yargılanamaz!” 

diyoruz. 

Taksim Dayanışması’nın kurucu ve sekretaryasını yürüten bileşenlerinden biri olarak 

demokratik haklarımızı kullanarak mücadele etmeye ve bu süreçte yer alarak şiddet 

uygulayanlar ve şiddet emrini verenler yargılanana kadar mücadelemizi sürdürmeye ve ilk 

günden bu yana dile getirdiğimiz tüm taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğimizi 

kamuoyuna duyururuz! 

Saygılarımızla, 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.7. Moda Bostanı 

01.08.2014 / 2014.08.35019  

İBB Kadıköy Moda Bostanını otopark yapma girişimini derhal durdurmalıdır. 

Gezi Direnişi’nin ardından semt sakinlerince “bostan” olarak kullanılmaya başlanan Kadıköy, 

Caferağa Mah., Şair Nefi Sokakta sağlık ocağı bitişiğindeki yeşil alana, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nce otopark yapılmak üzere ruhsat düzenlendiğini 31 Temmuz 2014 günü sabahı iş 

makinelerinin girmesi ile öğrenmiş bulunmaktayız. 

İş makinelerinin geldiğini haber alan Kadıköylüler, bostanın önünde “Afet toplanma alanımız 

imara açılamaz” yazılı pankart açıp, çadır kurarak ‘direnişe’ geçti ve iş makinelerinin 

çalışmasını engelleyerek alana çadırlarını kurdu. 

Söz konusu arazi, 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin ardından hazırlanan ve “büyük 

övünç kaynağı” olarak 2001 yılında duyurulan “İstanbul Acil Eylem Planı” kapsamında afet 

toplanma alanı olarak ayrılmıştır.  

1999 yılı Marmara Depreminin 15. yıldönümü yaklaşırken afet toplanma alanlarının yarısı, 

imar planlarında yapılan değişikliklerle iş merkezi, alışveriş merkezi, toplu konut vb 

inşaatlarla doldurulmuştur. İnşaat yapılan bu alanların yerine aynı büyüklükte alternatif afet 



toplanma alanı bugüne kadar gösterilmemiş iken afet toplanma alanlarının diğer yarısının da 

farklı amaçlarla kullanılması ile karşı karşıyayız. 

Taksim Gezi Parkı’nda AVM yapma girişimini engellemek isteyen kitlelere karşı terör 

estirilmesi sonrasında AKP iktidarının, toplumsal yararı, katılımcılığı dışlayan ve kapalı 

kapılar ardında gerçekleştirilen planlama süreçlerine karşı kentine ve geleceğine sahip çıkmak 

isteyen semt sakinleri bölgenin tek açık alanı olan bu arazide semt forumları düzenlemeye 

başlamış ve katılımcı bir süreç sonucunda oluşturulan bostana “Moda Gezi Bostanı” adı 

verilmişti. 

Söz konusu Kadıköy, Caferağa Mah, Şair Nefi Sokak No: 26 adresinde bulunan, mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğe ait 36 pafta, 119 ada, 61 parsel için daha önce alınmış afet 

toplanma alanı kararı ancak alternatif alan gösterilerek iptal edilebilir. Söz konusu alan semtin 

tek açık alanı olması nedeniyle de kamusal sorumluluk bu alanın titizlikle korunmasını 

gerektirir. Bu sorumluluk yerel yönetimlere aittir. Hal böyle iken kamusal yükümlülüklerini 

unutan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 22 Temmuz 2014 tarihinde otopark 

olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiğini, bu ruhsatı dayanak alan Kadıköy 

Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü bir gün sonra 23 Temmuz 2014 tarihinde, hiç 

değerlendirmeye tabi tutmadan bu kararın yaşama geçirilmesi için gerekli izni verdiği 

görülmektedir. 

Bürokratik bir işlem olarak görülen sürecin derhal durdurulmasını, verilen ruhsatın ve 

izinlerin iptal edilmesini diliyor, semt sakinlerinin haklı direnişini destekliyoruz. 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.8. Kentimizde Yaşanan Su Baskınları ve Sel Felaketi 

05.08.2014 / 2014.08.35041  

Kentimizde yaşanan su baskınları bilimsellikten uzak, ranta dayalı kent politikalarının 

doğal sonucudur!  

“İnsanlar tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden 

aldıkları dersler oranında olgundurlar.” 

Bernard Shaw 



 

“İstanbul’da yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur kenti felç etti...  

Yağmur nedeniyle kentte çok sayıda yol kapandı… 

Üsküdar’da yine deniz ile kara birleşti… 

İşte İstanbul’dan 1 saatlik yağmur manzaraları...” 

Her şiddetli yağmurdan sonra bu tür haberleri sık sık duymaya başladık. Ülkemizin farklı 

kentlerinde ölümlü sel baskınlarının, dere yatağına yapılan binalarda boğulan insanların 

haberlerini… 

2002 yılından bu yana iktidarda olan siyasi anlayış, 1994 yılından bugüne yerel yönetimlerin 

büyük çoğunluğunu elinde tutmaktadır. Ülkemizde hiçbir siyasi kadro böylesi bir başarıyı 

bugüne kadar yakalayamamıştır! Ülkeyi 2020’ye taşıyacağını vaat eden bir iktidar 20 yıldır 

elinde bulundurduğu İstanbul kentinde aklı, bilimi ve katılımı dışlayan planlama anlayışının 

yanı sıra kamusal denetimi ve şeffaflığı reddeden ihale usulleri sonucunda kentin altyapısı 

çökmüştür. 

Ülkemizde ve kentimizde şiddetli yağış doğaldır, doğal olmayan kent sokaklarında oluşan 

seldir, evinde boğulan insan haberleridir. 

İstanbul kentini, dünya gayrimenkul piyasasında pazarlamak için gösterilen gayret, kentin 

altyapısını standartlara uygun yapılmasını sağlamak için gösterilmemektedir. Sonuç olarak 

dünya kenti İstanbul, bir saatlik bir sağanak yağmura teslim olmaktadır. 

Kamusal denetimden ve bilimsel projelerden uzak altyapı inşaatı, en küçük akıl yürütmeden 

uzak yaklaşımın sonucu olarak kentin en yüksek noktalarında ve deniz kıyısında su 

kanallarının oluşmasına neden olmaktadır! 

Her türlü denetime kapalı yatırım süreçleri ve hesap verme problemi olmayan bir yerel 

yönetimin yaptığı altyapı sadece afet getirmektedir ve afet getirmeye devam edecektir. 

Kent sahipsizdir, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölümlü sel felaketleri yaşanmaması için, 

altyapıyı çökerten rant projeleri derhal durdurulmalı, kentin altyapı ihaleleri açık ve şeffaf 

yapılmalı, meslek odalarının kamusal denetimi derhal devreye sokulmalıdır. 

Saygılarımızla, 



TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.9. İstanbul 3. Havalimanı Planları Yargıya Taşındı 

16.09.2014 / 2014.08.35380  

Değerli basın mensupları, 

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 dek her aşaması ile büyük bir hukuk 

katliamına da sahne olmaktadır. 

Öncelikle 13.08.2012 tarihli ve 2012/3573 sayılı, 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ve olası afet riskini bertaraf etmek bahanesi ile 

Küçükçekmece’den başlayarak bugün havalimanı sınırlarını da kapsayan, Marmara bölgesi ve 

İstanbul’un en önemli ve hassas ekolojik alanlarını barındıran 42.300 ha’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. 

TMMOB’ne bağlı ilgili meslek odalarımız tarafından; AÇIKÇA HUKUKSUZ OLAN rezerv 

alan ilanı, acele kamulaştırma, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması, ÇED olumlu 

kararının iptali 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; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 

Ölçekli Nâzım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planları adı altında askıya 

çıkartılmıştır. 

1/100.000 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” 1/100.000 

ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planları adı altında askıya çıkartılmıştır. 

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve bu değişikliği esas alan 1/5.000 ölçekli 

Nâzım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 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 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 oluşturacak mikro klima etkisi yaratarak ve 

iklim değişikliğini hızlandıracaktır. 

Üçüncü hava limanı 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 Düzeni Planı yaklaşımına, 

evrensel şehircilik plan ve ilkelerine ve kamu yararına açıkça aykırı 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  

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 

2.1.10. Taksim Dayanışması Duruşmasına Çağrı 

20.10.2014 / 2014.08.35632  

Taksim Dayanışması Yargılanamaz! 

“Rant düzenini sürdürebilmek adına toplumu terörle sindirmek isteyenlere karşı buradayız” 

ve “Taksim Dayanışması biziz!” demek için ve 21 Ekim’de de İstanbul Adliyesi’nde olacağız! 

Taksim Dayanışması Sekretaryasını yürüten TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları 

Odası İstanbul Şubesi yöneticileri ile birlikte bileşenlerinin temsilcilerinin bulunduğu 26 kişi 

hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve iddianamesi kabul edilen davanın 

ikinci duruşması İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Ekim 2014 Salı günü saat 

09.00’da başlayacaktır. 

17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet ilişkilerinin önemli bir bölümünü kent suçları dosyaları 

oluşturmaktadır. Suç dosyaları kapatılmaya çalışılırken, bu suçlara karşı yargılanmak onurdur 

bizler için. 

İşte bu ortamda kent suçlarına karşı kamu-toplum yararı ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin 

örnek insanı, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı’nın yanı sıra 

42. dönem Şube Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Sabri Orcan ve odamızın farklı komite ve 

komisyonlarında görevli Cansu Yapıcı ile birlikte 23 arkadaşımızın yargılandığı davanın 

ikinci duruşmasında biz Taksim Dayanışması bileşeni olarak buradayız demek için 21 Ekim 

2014’te Çağlayan Adliyesi’nde olacağız. 

Taksim Dayanışması’nı suç örgütü olarak göstererek toplumu sindirmek amacıyla açılan 

davada meslektaşlarımıza ve arkadaşlarımıza “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kanuna 

aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma, dağılmama”, “halkı kışkırtma” suçlarından toplam 5 ile 

13 yıl arasında değişen oranlarda hapis; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 42. 

dönem YK Başkan Yardımcısı Sabri Orcan, Cansu Yapıcı ile Şehir Plancıları Odası İstanbul 



Şubesi YK Sekreteri Akif Burak Atlar’ın da aralarında olduğu diğer 21 kişi hakkında ise 

“kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma, dağılmama” suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla 

kadar hapis cezası talep edilmektedir. 

Evet, bir kez daha yineliyoruz “örgütü” biz kurduk. Taksim Dayanışması’nın sekretaryasını 

yürüten meslek odalarından biri olarak bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyoruz. 

Evet, Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda hukuk dışı uygulamalara ‘dur’ demek amacıyla 

basın toplantısı çağrılarını biz yaptık. Hukukun üstünlüğü sağlanıncaya kadar da bu çağrıları 

yapmaya devam edeceğiz.  

Çünkü bu sürecin en başından beri cumhuriyet, demokrasi ve emek tarihimizin önemli 

kamusal alanlarından biri olarak belleğimizde yer alan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’na 

ilişkin geliştirilen projelerde haklılığı yargı tarafından da tescil edilen uyarılarımıza hiçbir 

yanıt verilmemiştir. 

Çünkü kamuoyuna sunulan “Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi” ile meydan kimliği yok 

edilmek ve insansızlaştırılmak istenmiş, meydanın bir parçası olarak tasarlanmış olan Gezi 

Parkı’na ise Topçu Kışlası ihyası adı altında AVM fonksiyonuyla yeniden inşası öngörülerek, 

toplumsal ve tarihsel belleğimiz yok edilmeye çalışılmıştır. 

Bilindiği gibi bu sürece “dur” demek için, toplumun duyarlı kesimleriyle güç birliği 

oluşturmak amacıyla Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu’nun 

çağrısıyla 15 Şubat 2012 tarihinde yapılan ilk toplantı sonrasında, bu güç birliğine önerimiz 

üzerine “Taksim Dayanışması” adının verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ancak yargısal süreç devam ederken fiili durum yaratma girişimlerine karşı direnen yüzlerce 

insana uygulanan polis terörü üzerine “Gezi Direnişi” olarak tarihe geçen toplumsal tepki tüm 

ülkeye yayılmıştır. 

Bu nedenle bu davaya konu olan Taksim Dayanışması’nın anlamını kamuoyuna bir kez daha 

hatırlatmak istiyoruz:  

Taksim Dayanışması kentlerimizin tarihini, kültürel kimliğini ve toplumsal belleğimizi 

oluşturan, koruma altına alınmış kentsel ve kamusal alanlarının ortadan kaldırılmasını 

öngören projelere karşı kurulmuştur. 



Taksim Dayanışması kentimize dünya mirası niteliği kazandıran tüm değerleri; kentsel 

topografya, peyzaj, siluet, tarihi, kültürel mimari miras alanlarını; bu değerleri korumak ve 

geleceğe aktarmakla görevli olan yerel ve merkezi otoriteler tarafından ulusal ve uluslararası 

bilim ve meslek çevrelerinden gelen bütün uyarılara rağmen tepeden inme kararlarla yok 

etmek girişimlerine karşı hukukun üstünlüğünü, bilimi ve toplum ve kamu yararını savunmak 

için kurulmuştur. 

Taksim Dayanışması Taksim Meydanı ile Gezi Parkı’na ilişkin yapılan düzenleme 

çalışmalarında katılımcılığı, çağdaş planlama anlayışını, bilimi ve koruma ilkelerini reddeden, 

kamusal alanları yalnızca rant alanı gören anlayışa karşı mücadelede güç birliği oluşturmak 

amacıyla oluşturulmuştur. 

Taksim Dayanışması olası hukuk dışı müdahalelere karşı Gezi Parkı’nda nöbet tutarken 27 

Mayıs 2013 tarihinde uygulanan şiddet karşısında yaşam değerlerini savunmak amacıyla 

kamusal alanlarda demokratik haklarını savunmak amacıyla vicdani tepkilerini gösteren 

yurttaşların haklı taleplerine sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. 

İnsan Hakları Beyannamesi’nde ve Anayasamızda tanımlanan kamusal-toplumsal haklarımızı 

savunmak amacıyla gösterdiğimiz barışçıl tepkiler her daim acımasızca bastırılmaya, 

toplumsal yaşamımız nefret söylemiyle ayrıştırılmaya çalışılmış ve bu süreçte 12 kişi 

öldürülmüş, onlarca kişi gözünü kaybetmiş ve binlerce yaralanma olayı yaşanmıştır.  

Ancak polisin uyguladığı şiddet ile yaşamını kaybedenler, yaralanmalar ve mağduriyetlerle 

ilgili ciddi bir soruşturulma halen açılmamıştır. Kamuoyunun baskısı ile açılan davalarda ise 

deliller karartılmaya, davaların ilerlemesi engellenmeye çalışılmaktadır. 

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.  

Demokratik haklarını kullananlara karşı şiddet uygulayanlar, bu emri verenler, nefret söylemi 

yayanlar yargılanmaz iken Taksim Dayanışması hakkında düzenlenen ve hiçbir somut delile 

dayanmayan iddianameyi asla kabul etmiyor ve “Taksim Dayanışması Yargılanamaz!” 

diyoruz. 



Taksim Dayanışması’nın kurucu ve sekretaryasını yürüten bileşenlerinden biri olarak 

demokratik haklarımızı kullanarak mücadele etmeye ve bu süreçte yer alarak şiddet 

uygulayanlar ve şiddet emrini verenler yargılanana kadar mücadelemizi sürdürmeye ve ilk 

günden bu yana dile getirdiğimiz tüm taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğimizi 

kamuoyuna duyururuz! 

Saygılarımızla, 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.11. Haydarpaşa Yangını Yıldönümü 

25.11.2014 / 2014.08.36365  

Değerli basın mensupları, 

Haydarpaşa’da Yangın Devam Ediyor! 

Haydarpaşa Garı’nın çatısı bundan tam 4 yıl önce 28 Kasım 2010 tarihinde tamamen yandı. 

Tarihi kültür varlığı bir yapının çatısında 2863 sayılı Koruma Mevzuatı ve 3194 sayılı İmar 

Kanunu uyarınca alınması gereken onaylar alınmadan ve mesai saatleri dışında ehil olmayan 

taşeronlarca yürütüldüğü ifade edilen bir tadilat sonrasında çıkan yangınla ilgili soruşturma 

dosyası kapatılarak bu kez de bir hukuk yangını başlatılmıştır.  

Haydarpaşa Garı binası İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 21.08.1997 gün ve 4542 sayılı kararı ile I. grup korunması gerekli kültür varlığı 

olarak, Haydarpaşa Garı ve çevresi ise İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 26.04.2010 gün ve 85 sayılı kararı ile kentsel ve tarihi sit alanı olarak 

tescil edilmiştir. 

Yangının üzerinden geçen 4 yılın sonunda ‘Haydarpaşa Dayanışması’ adı altında bir araya 

gelen kurum ve kuruluşlar adına eş sekreterliği yürüten BTS (Birleşik Taşımacılık İşçileri 

Sendikası - KESK) ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, Haydarpaşa Garı ve 

yakın çevresine yönelik kapalı kapılar ardında, toplumdan gizlenerek yürütülmekte olan 

projeleri siz değerli basın üyeleri ile paylaşmak, projelere ilişkin görüş ve önerilerimizi 



aktarmak için 27 Kasım Perşembe günü saat 11.00’da Karaköy binamızda bir basın toplantısı 

düzenliyoruz.  

Haydarpaşa Dayanışması’nın bileşenlerinin ve çok sayıda uzmanın katılım göstereceği 

kahvaltılı basın toplantısına siz değerli basın emekçilerini ve köşe yazarlarımızı davet 

ediyoruz. 

Haydarpaşa Dayanışması adına  

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

Mimarlar Odası Anadolu 1. BKBT  

BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)  

2.1.12. Galataport Yürütmeyi Durdurma Kararı 

02.12.2014 / 2014.08.36483  

“Galataport’ta Yürütmenin Durdurulması Kararı Bir Kez Daha İfade Edildi”  

Kamuoyunda “Galataport” olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı’na ilişkin, 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat 2013 tarihinde hazırlanan 

“Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile “Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın 

yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 6. Dairesi’nde, TMMOB Mimarlar 

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat 

Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından dava açılmıştı. 

Onaylanan imar planları ile getirilen yeni koşullarda İstanbul metropolü içinde büyük bir 

öneme sahip olan Beyoğlu Kentsel Sit Alanı ile söz konusu planlama alanı içinde bir bütünlük 

sağlanamayacağı, mevcut alanın yolcu gemisi karşılayan bir liman olmasının ötesine geçerek 

konaklama tesisleri, ofisler, alışveriş merkezleri gibi fonksiyonların getirilmesi ile insan, araç 

ve yapı yoğunluğu bölgenin kaldıramayacağı değerlere ulaşacağı gerekçeleriyle açılan davada 

Danıştay 6. Dairesi 23 Eylül 2013 tarihli kararında yürütmenin durdurulması talebini 

reddetmişti. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yaptığımız itiraz, kurulun 17 Nisan 2014 tarih ve 

2013/894 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve davacı odalarca Danıştay 6. Dairesi’nin kararının 



kaldırılmasına ve anılan işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin verdiği bu karar 

13.10.2014 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır.  

Bunun üzerine Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 15.10.2014 tarihinde 

bir basın açıklaması yapılarak Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası’na ilişkin imar planlarının 

yürütmesinin durdurulmasına dair bir karar verilmediği iddia edilmiş, odalarımız yüksek yargı 

kararını kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet verecek şekilde yorumlamakla itham 

edilmişti.  

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun aldığı karar üzerine Danıştay Altıncı Daire 

tarafından verilen 14.10.2014 tarih ve 2013/821 sayılı karar ile Galataport’ta yürütmenin 

durduğu bir kez daha açıkça ifade edilmiştir. “Galataport” olarak adlandırılan tüm planlama 

süreçleriyle birlikte ÇED sürecine ilişkin olarak da yapılan tüm işlem ve eylemler derhal 

durdurularak kamunun zarara uğratılmasının önüne geçilmeli, sorumlu idare kamuoyunu 

yanlış yönlendirmeye sebebiyet verecek ve yargıyı baskı altına almaya yönelik 

açıklamalardan vazgeçmelidir. 

Aşağıda imzası bulunan meslek odaları olarak kentimizde kamu adına yürüttüğümüz hukuk 

mücadelesini üzerimizdeki tüm baskılara rağmen sürdüreceğimizi, kent suçlarının takipçisi 

olmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla 

sunarız. 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 

2.1.13. Beyoğlu Kentsel Sit Alanı 

02.12.2014 / 2014.08.36490  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama 

Müdürlüğü tarafından 25 Kasım 2014 tarihinde Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 

gerçekleştirilen 1/5.000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı 

Taslağı toplantısı hakkında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir 

Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan ve ilgili kurumlara iletilen görüş ekte 

bilgilerinize sunulmuştur. 



TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi  

Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı Taslağı Toplantısı 

Hakkında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Mimarlar Odası İstanbul 

Büyükkent Şubesi Görüşü 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama 

Müdürlüğü 25 Kasım 2014 tarihinde Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nâzım İmar 

Planı taslağının değerlendirilmesi ve görüşlerin alınması için düzenlediği ikinci toplantıya 

odamız yönetimini davet ettiğini belirten bir davetiye göndermiştir. Yönetim kurulu 

temsilcilerimiz davetiyede açıklayıcı bir bilgi ve belge olmasa da plan taslağı kararlarını 

öğrenmek ve meslek odamızın katkısını sunmak üzere toplantıya katılmıştır. Toplantıda 

paylaşılan plan taslağının planlama ilkelerine, hukuka ve bilime aykırı bir belge niteliği 

taşıması, toplantının katılımdan yoksun kurgulanmış olması, gerekli bilgi ve dokümanın 

katılımcılarla paylaşılmadan düzenlenmiş olması ve yönelttiğimiz eleştirilere ve sorularımıza 

cevap alamamamız bu açıklamanın yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

Toplantı öncesinde ilgili planlama müdürlüğünden, plan taslağı hakkında bilgi ve belge talep 

edilmiştir. Bu talepte; müdürlükçe üretilen plan taslağının bir kopyasının, İstanbul 10. İdare 

Mahkemesinin 25.09.2013 tarih ve 2011/1094 sayılı kararında belirtilen iptal gerekçelerine 

ilişkin üretilen yeni plan kararlarının, bir önceki toplantıda yapılan eleştirilerin ve katkıların 

bu taslak çalışmasına nasıl yansıdığı hakkında açıklayıcı bilgilerin ve dava dilekçelerinde 

belirtilen görüşlerimize ilişkin üretilen kararların yer aldığı belge ve dokümanların tarafımıza 

ivedi iletilmesi istenmiştir.  

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, 

Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in plan 

hazırlama esasları ile ilgili maddesine göre (Md. 6) “…bu toplantılar ilgili meslek odalarına, 

üniversitelerin ilgili bölümlerine ve sivil toplum kuruluşlarına idarece toplantılardan on beş 

gün önce, toplantılara ait dokümanlar ve gündem yazılı olarak da bildirilir” şeklinde bir 

hüküm bulunmasına rağmen, bu taleplere olumlu bir cevap alınamadığı gibi toplantı 

esnasında da plan karaları ile ilgili herhangi bir açıklama ve sözü geçen konularda açıklayıcı 

bir sunum yapılmamıştır. Bilginin saklandığı ve eksik bırakıldığı böylesi bir toplantı 



ortamında, anlamlı ve gerçekçi bir bilimsel ve mesleki katkı yapılabilmesinin imkânı zaten 

yoktur.  

Ayrıca 10. İdare Mahkemesinin 25.09.2013 tarih ve 2011/1094 sayılı kararı ile iptal edilen 

Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı sınırları içerisinde yer alan, son 

günlerde gündemde olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinde de yer alan Gezi 

Parkının plan sınırlarının dışında bırakıldığı görülmüştür. Artık plan sınırlarının, planlama 

mesleğinin bilimsel ve etik ilkeleri doğrultusunda değil siyasi rantın beklentileri 

doğrultusunda çizildiğini gösteren bir cevabı olduğunu duymak bizleri kentimizin geleceği 

konusunda daha da endişelendirmiştir. Diğer tüm sivil toplum kuruluşları ve meslek 

odalarıyla birlikte bu durumun takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı tüm kamuoyuna bir kez 

daha hatırlatıyoruz. 

Tüm bu sebeplerle, toplantı kentsel planların siyasi baskılar sebebiyle nasıl hukuk dışı 

belgeler haline getirildiğini gösteren, katılımcı planlama ilkesinin “katılım toplantısı” denilen 

göstermelik tek taraflı oyuna dönüştürüldüğünü belgeleyen ve bu anlamıyla da planlama 

öğrencileri için nelerin yapılmaması gerektiği konusunda ders niteliği taşıyan tuhaf bir 

performansa dönüşmüştür. Planlama faaliyetlerinin kamu eliyle itildiği bu pozisyon, meslek 

camiamız açısından son derece üzücü ve endişe verici bir hal almıştır. Bilimsel esasları 

merkezine alan, siyasi baskılardan uzak, şehircilik ilkelerine sahip çıkan, toplum yararını 

hedefleyen gerçek planların hazırlanması plan yapma yetkisini elinde bulunduran tüm 

kurumların görev ve sorumluluğundadır. Planlama faaliyetlerinin olması gerektiği bilimsel ve 

mesleki zemine oturtulmasını ilgili tüm idarelerin yönetimlerinden acilen talep ediyoruz. 

Kentlerimiz ve kültürel değerlerimiz üzerindeki plansız gelişmenin ve siyasi dayatmaların 

karşısında durduğumuzu, olumlu yönde atılacak her adıma ve planlama faaliyetine destek 

olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi  

2.1.14. Emek Sineması’nın Yıkılması 

13.01.2015 / 2015.08.37078  



Emek Sineması ve içinde bulunduğu tarihi yapı kompleksinin, hukuksuz, usulsüz ve etik dışı 

proje ve yıkım sürecini asla unutmayacağımızı ve bu konuda vebali bulunan tüm yetkili ve 

ilgiler hesap verene dek konunun takipçisi olacağımızı her fırsatta yinelemiştik.  

Yaklaşık 5 yıldır hep birlikte, hukuk, bilim, mesleki etik, koruma kavramları, kamu vicdanı yok 

sayılarak gerçekleştirilen hukuksuzluk ve yağma sürecine, başta sanatçılarımız olmak üzere 

tüm İstanbul halkının karşı çıkışına, dünyaya örnek gösterilecek mücadelesine ve çabasına 

tanık olduk.  

Ancak ne yazık ki, tüm bu çabalara rağmen bir asırdan fazla İstanbul’un kültür yaşamına 

damgasını vuran ve yalnızca İstanbul’un değil Türkiye’nin en eski ve görkemli sinema 

salonlarından olan Emek Sineması da İstanbul’daki hukuksuzluk ve yağma çılgınlığının 

araçlarından olan 5366 sayılı yasanın kurbanları arasına girmiş ve hepimizin gözleri önünde 

bir tarih, kültür ve hukuk katliamı sonucunda yıkılmıştır.  

Bu yıkım, anayasal görevleri anılan değerleri korumak, kollamak ve geliştirmek olan kamu 

otoriteleri eliyle, Anayasa ve uluslarüstü normlara aykırı bir şekilde, bugünlerde örneklerine 

çokça rastladığımız yargı üzerindeki siyasi baskılarla gerçekleşmiştir.  

Hatırlatmak isteriz, 9. İstanbul İdare Mahkemesi, 24 Mayıs 2010’da projenin uygulanması 

halinde, telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabileceği gerekçesiyle, mekan mahallinde 

keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 

yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermişti.  

Ancak aynı mahkeme 16 Kasım 2011’de daha önce almış olduğu yürütmeyi durdurma 

kararını, bilirkişi raporundaki çoğunluk görüşüne rağmen gerekçesiz bir kararla kaldırarak 

Emek Sineması’nın yıkılmasının önü açılmış ve bütün uyarılarımıza rağmen Beyoğlu 

Belediyesi tarafından 13 Şubat 2013 tarihinde yargı süreci devam eden bir projeye yapı 

ruhsatı verilmiştir. 

Böylelikle yargı kararlarının gecikmesi fırsat bilinerek rant projelerine kurban edilen 

Sulukule, Tarlabaşı ve Tekel Likör Fabrikası, Taksim Cumhuriyet Caddesi, Saray ve Majik 

sinemaları gibi kültür ve tarih varlıklarımıza Emek Sineması da eklenmiştir.  

Ayrıca bütün bu hukuksuzluklarla da yetinilmemiş, bütün ilgili ve yetkililerin “Yıkmıyoruz, 

söküyoruz” şeklindeki utanmazca yalanları ve polis şiddeti eşliğinde acımasızca ve barbarca 

http://onedio.com/etiket/istanbul/501c48f7cc161f8ec13422a8


yok edilen Emek Sinemasının proje ve yıkım sürecinde işlenen suçlar, inşaat aşamasında da 

pervasızca devam ettirilmiştir.  

Ancak bütün bu olumsuz gelişmeler sonucunda, İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesinin 

yürütmenin durdurulmasına karşı itirazımız üzerine 19.12.2014 tarihinde oybirliğiyle almış 

olduğu, odamıza 08.01.2014 tarihinde tebliğ edilen yeniden “yürütmeyi durdurma” kararı 

ile Emek Sineması yasal mücadele sürecinde yeni bir sayfa açılmıştır.  

İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesinin 19.12.2014 tarihinde oybirliğiyle almış olduğu 

“yürütmeyi durdurma” kararında; 

“Karar veren İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi Birinci Kurulunca yürütmenin durdurulması 

isteminin reddine ilişkin karara itiraz incelenerek işin gereği görüşüldü: 

…bilirkişi raporu ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi 

sonucunda dava konusu işlemlerde kamu yararı ve hukuka uyarlık bulunmadığı... 

Dava konusu işlemlerin yürütülmesi halinde tarihi ve kültürel miras olarak nitelendirilmesi 

söz konusu olan yapılar açısından telafisi güç, hatta imkansız zararların doğmasına yol 

açabilecektir. 

Açıklanan nedenlerle, davacının itirazının kabulüne, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 

20/11/2014 tarih ve E:2014/1825 sayılı kararın kaldırılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinde aranan koşullar dava konusu olayda birlikte 

gerçekleştiğinden, yürütmenin durdurulmasına, dosyanın mahkemenin iadesine, 19/12/2014 

tarihinde oybirliğiyle karar verildi” denilmiştir. 

Gecikmiş de olsa tüm toplumsal kesimler ile birlikte sürdürdüğümüz hukuk mücadelesindeki 

haklılığımızın yeni bir kanıtı olan yargının bu önemli kararını kamuoyu ile paylaşırken, 

konunun tüm ilgililerine, bu karardan itibaren yargı süreci sonuçlanana kadar dava konusu 

yapı adasına yapılacak herhangi bir müdahalenin var olan suç dosyalarına yenilerini 

ekleyeceğini önemle hatırlatmak ve sizlerin önünde bir kez daha seslenmek istiyoruz.  

• İstanbul ve Beyoğlu’nun nadir kalmış kamusal alanlarından olan ve toplum adına korumak 

ve kollamak için tarafınıza emanet edilmiş bulunulan ancak kendi siyasi amaç ve rant 

beklentileriniz uğruna bakımsızlık ve yıkıma terk ettiğiniz, başta Atatürk Kültür Merkezi 



olmak üzere bütün kültür ve tarih varlığı yapılarımızı ve bugün acımadan yıktığınız Emek 

Sineması’nı evrensel koruma ilkelerine uygun olarak onarıp projelendirerek asli işlevleriyle 

acilen toplum hizmetine sununuz. 

• Ayrıca Sulukule’de, Tarlabaşı’nda, Ayvansaray’da, Tekel Likör Fabrikası’nda, Saray 

Sineması’nda, Emek Sineması’nda, Yırca’da ve benzeri birçok yerde son derece can yakıcı 

sonuçlarını görmeye başladığımız mimarlık, kültür, tarih ve hukuk katliamlarına; İstanbul’u 

İstanbul yapan tarihi ve kültürel değerlerin meta olarak görülmesine; Kamusal ve kentsel 

alanların iktisadi enstrümanlar olarak yerli ve uluslararası sermayenin emrine sunulması 

politikalarına derhal son veriniz. 

• Yargılamalar sonucunda kamu yararına ve hukuka aykırılıkları birer birer ortaya çıkmaya 

başlayan kentsel, doğal ve tarihi yağma projelerinizin yasadışı ve suç ürünü olan sonuçlarını 

meşrulaştırmak ve bu uğurda toplum ve kamu yararı adına görev yapan TMMOB’ye bağlı 

odaları susturup işlevsizleştirmek üzere hazırladığınız hukuk dışı torba yasa tasarılarınızı ve 

kararnamelerinizi derhal geri çekiniz.  

Emek’i ve yıkım sürecini unutacaklar diyenler yanılıyorlar. Kentimize, emeğimize, 

mesleğimize, değerlerimize yapılan hiç bir saldırıyı unutmadık unutmayacağız ve tüm ilgililer 

kültür, tarih ve doğal varlıklarımıza karşı işlemiş oldukları tüm suçlar için yargı ve kamuoyu 

önünde hesap verene kadar mesleki, yasal ve toplumsal mücadelemize devam edeceğiz. 

Saygılarımızla… 

Mimarlar Odası  

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.15. Sirkeci Garı 

01.03.2015 / 2015.08.37576  

Sirkeci Garı İstanbul’un ilk garı olup, yüzyılı aşkın bir süredir demiryolu işletmeciliğine 

açıktır. İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Haydarpaşa ise Avrupa’ya açılan kapısı da 

Sirkeci Garıdır. Haydarpaşa ve Sirkeci garları İstanbul’un kimliği ve kişiliğidir. 

Uzun zamandan beri Haydarpaşa Garını yok etmeye çalışan TCDD ve İBB yüzlerini bu sefer 

Sirkeci Garına çevirmişlerdir. TCDD Eski Genel Müdürü giderayak Sirkeci Garını, İETT ve 



İBB ye peşkeş çekmiştir. Oysa TCDD demiryolu işletmeciliği için hayati önem taşıyan 

Sirkeci Garı için daha önceki yıllarda İBB’nin bu tür girişimlerine karşı dava açmış ve bu 

davaları kazanmıştır.  

Sirkeci gar sahasını da içine alan Tarihi Yarımada Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunca 1995 yılında sit alanı ilan edilmiştir. 

1/5.000 Ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına karşı 

İstanbul 9. İdare Mahkemesine dava açan TCDD dava dilekçesinde planın iptali için şu 

gerekçeleri sunmuştur: 

1. Sirkeci Garı ve civarının TCDD alanından farklı imar kararları içermektedir. Marmaray 

işletmeye açıldıktan sonra Cankurtaran, Kumkapı, Kocamustafapaşa, Yedikule 

istasyonlarında Marmaray hattına bağlantılı yolcu potansiyeli de dikkate alınarak uygun 

aralıklarla banliyö tren işletmeciliği yapılması düşünülmektedir. 

2. Mevcut Sirkeci Garına YHT, uluslararası, ana hat ve bölgesel trenler ile banliyö trenlerinin 

gelmesi ve bu trenlerin işletilebilmesi için yol ve peronların inşa edilebileceği şekilde bir 

çalışma yapılacağından Sirkeci Garında sonlandırılacak trenler için bakım ünitesi 

gerektiğinden söz konusu demiryolu güzergâhının ve Sirkeci Garı feribot yolunun “demiryolu 

alanı” olarak planlanması ve korunması gerekmektedir. 

3. Sirkeci-Yedikule arası mevcut çift hat demiryolu istasyon ve duraklarda işletmecilik 

faaliyetleri için gereklidir. 

Mahkeme sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda ise bu gerekçelerin yanı sıra Avrupa 

bağlantılı trenlerin ve de bütün bir Avrupa’yı kat eden Şark Ekspresinin kalkış-varış garı 

olması vurgulanarak böylelikle, ciddi bir değer ve turizm faaliyeti yaratıldığı, Marmaray 

İstasyonunun çıkışının Sirkeci gar sahası içinden olması ve davacı kurumun gereksinimleri 

üstünden bu yerin işlevini anımsatacak şekilde nâzım planının yeniden ele alınması 

gerektiğini belirterek dava konusu planın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu 

hizmeti gereksinimlerine ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı 

belirtilmiştir. Mahkeme de bu raporda belirtilen görüşler çerçevesinde karar vermiş ve nazım 

planın Sirkeci Garı ile ilgili kısımlarını TCDD’nin talebine uygun olarak iptal etmiştir. 



Böyle bir mahkeme kararı ortada iken ve bu davayı TCDD açmış iken, kurumun genel 

müdürünün giderayak tam tersi bir isteği belirtmesi akıllara “acaba Sirkeci Garı neyin 

karşılığında peşkeş çekiliyor?”sorusunu gündeme getirmektedir. 

Benzer bir durum seneler önce Kayseri Garı için de söz konusu olmuş, idari mahkeme bu 

devir işleminde kamu yararı bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal etmişti. 

Mahkeme kararları ortada iken, hukuksal süreç bu tür devirleri reddetmişken bu konuda 

anlamsız ve de gizli kapaklı işlem yapılması TCDD yönetimi ve siyasi iktidarın hukuk 

tanımaz, kamu yararını değil yandaş rantını öne çıkaran tavırlarını pekiştirmektedir.  

Bu konuda görüş ve önerilerimiz şunlardır: 

Eğer İBB’nin bu hat kesiminde tren/tramvay işletmek gibi bir niyeti varsa bu niyetini mevcut 

demiryollarını işlevsizleştirerek değil, yeni raylı hatlar döşeyerek gerçekleştirmelidir.  

Sirkeci-Kazlıçeşme hattının ihalesiz İBB’nin kullanımına verilmesi rekabet kanununa 

aykırıdır. Kaldı ki bu hat üzerinde tren işletme hakkı öncelikle TCDD Taşımacılık AŞ’nindir. 

Bu girişim daha şimdiden TCDD Taşımacılık AŞ’nin önünü kesme ve zarar ettirme 

harekâtıdır. 

Kızıltoprak-Feneryolu istasyonlarını müze yapmak için başvuran Kadıköy Belediye 

Başkanlığına “Bu istasyonlar demiryolu işletmeciliği için kuruluşumuzca kullanılacaktır” 

yanıtını veren TCDD, Sirkeci Garını müze yapmak isteyen İBB’ye “Hemen protokolünüzü 

hazırlayın gelin” diye yanıt veriyor. Bu tutum çifte standart ve TCDD yönetiminin partizan 

tutumudur. 

Sirkeci Garı İstanbul’un ilk garıdır. Geçmişe sahip çıktığını, devamcısı olduğunu her fırsatta 

söyleyen siyasi iktidar bu işlemle kendini yalanlamaktadır. 

Sirkeci Garı demiryolu işletmeciliğinde kullanılmayacaksa Kazlıçeşme-Halkalı arasında ağaç 

katliamı yapılarak Marmaray projesi kapsamında neden 3. yol yapılmaktadır. 

Marmaray tüpünde oluşacak aksamalarda ve tüpten geçmesi yasak olan yükün iki yaka 

arasında geçirilişinin temini için Sirkeci ve Haydarpaşa gar feribot iskele ve yolları 

korunmalıdır. 



Sirkeci Garı dönüşümü için hazırlanan sözde Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planını iptal eden 

mahkeme kararında daha hâkimin imzası kurumadan TCDD genel müdürü İBB ile Sirkeci 

Garının devri için protokol imzalıyor, bu durum iktidar bürokratının milletvekili aday adaylığı 

başvurusu öncesi yandaş belediyeye kamu kaynağını altın tepside sunma girişimi olarak 

açıklanabilir. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da diğer garlara karşı yapılan saldırıları nasıl karşı 

durmuşsak Sirkeci Garı içinde aynı tavrı göstereceğimizin bilinmesi gerekir 

Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması adına 

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Merkezi 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.16. Bakırköy Ranta Kurban Edilemez 

04.03.2015 / 2015.08.37577  

Bakırköy nüfusunun %70’inin yaşadığı yedi mahallede, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesine Dair Kanun” kapsamında Bakırköy Belediyesi tarafından kentsel 

dönüşüm çalışmalarının yapıldığı duyumları alınmaktaydı. Ve nihayet belediye başkanının 

görsel ve yazılı basında yaptığı açıklamalar, meslek odası olarak bizlerin de bu konuda 

değerlendirme yapmasını zorunlu kılmıştır. 

Öncelikle bilinmelidir ki Bakırköy’ün “%78’inin çürük” olduğu yönündeki ifadeler son 

derece yanlış, sorumsuzca ve kasıtlıdır. 1999 depreminin ardından toplumda yaşanan 

psikolojik ve sosyolojik travmanın etkisiyle, hızlı tarama yöntemiyle yaptırılan ve yeterliliği 

tartışılan gözlemsel analiz sonuçlarına dayanılarak yapılan böylesi bir açıklama ancak yeni 

toplumsal travmaya ve emlak spekülasyonuna katkı sağlar. 

Açıklamanın dayanağı olan raporlardaki “çok yüksek riskli” olarak tespit edilen 443 adet 

yapıya ilişkin, açıklamayı yapan belediye başkanının bir yıllık görev süresi de dahil, bugüne 

kadar hangi işlem yapılmıştır? Bu yapıların boşaltılmamasının sebebi gerçekten de yüksek 

risk taşıyıp taşımadığı yönündeki kuşkular mıdır?  

Anlaşılmaktadır ki, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılmak istenen, dönüşüm 

yasasının ruhuna da uygun olarak, benzer örneklerinde de görüldüğü gibi yeni bir inşaat 



faaliyeti üzerinden kentsel ranttan yararlanmaktır. Deprem gerçeği de yeni bir inşaat-emlak 

pazarlamasının gerekçesi olarak sunulmaktadır. 

348 hektar alandan toplam 150.000 nüfusu etkileyecek olan kentsel dönüşüm finansmanının, 

%32 nüfus yoğunluğunun arttırılmasıyla sağlanacağı, 1.100 adet mevcut yapı adasının 130 

adaya düşürüleceği, %28 oranındaki yolların yarısının imar adalarına katılacağı, 0,9 m
2
/kişi 

olduğu ifade edilen yeşil alanların kişi başına 12 m
2
’ye çıkarılacağı ve en önemlisi dönüşüm 

alanındaki mülkiyet sahiplerine, aynı büyüklükte ve aynı konumda, emlak değeri 3-4 kat 

artırılarak ve kendilerinden hiçbir bedel alınmadan gayrimenkullerinin yenileceği vaadi 

bütünüyle yanlış, yanıltıcı ve çelişkilerle dolu açıklamalardır. 

6306 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinde, mevcut bağımsız bölüm değerleri ile dönüşüm 

sonrası yenilenmiş bağımsız bölüm değerleri arasında farkın, peşinen ödeneceği hükmü 

açıkça ifade edilmektedir. Değer farkı ödenmeden konut sahibi olmak yönünde hiçbir yasal 

güvence bulunmazken, bu yöndeki vaatler neye dayandırılmaktadır? 

Bahsi geçen mahallelerdeki imar uygulamaları, bitişik ve büyük oranda da ayrık nizam olarak 

parsel bazında yapılı çevrenin oluşumu tamamlanmıştır. 98 yönetmeliği olarak bilinen ve son 

15 yıldır uygulanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmış yeni yapıların, proje bütünlüğü 

kapsamında yıkılamayacağı Anayasa Mahkemesi tarafından güvenceye alınmıştır. 

Yine Anayasa Mahkemesi tarafından 6306 sayılı Dönüşüm Yasası’ndaki maddelerin 

kendisiyle çelişen diğer kanunlardaki maddeler karşısında geçerli olacağı hükmü de iptal 

edilmiştir. 

İlgili alanda var olan eski eser tescilli yapılara da dokunulamayacağı ayrıca bilinmelidir. 

Tüm bu yasal gerçekler karşısında, adeta pazarlama dili kullanılarak, 25.000 m
2
 ve 30.000 m

2
 

büyüklüğündeki imar adalarında, yeni yaşam kültürü savıyla, site yaşamı öngörülerek ve 

dayatılarak, sürecin asıl sahibi olan Bakırköy yerelinden de gizlenerek, siyaset ve sermaye 

çevreleriyle kotarma girişimi kabul edilemez. 

Kişi başına 0,9 m
2
 düştüğü ve toplam 12.00 m

2
 olduğu söylenen yeşil alan miktarının, kişi 

başına 12 m
2
’ye çıkartılması ancak 100.000 m

2
 alanın kamulaştırılması ile mümkün olabilir. 

Bakırköy Belediyesi’nin bu kamulaştırmayı gerçekleştirecek bütçesi var mıdır? Aksi halde şu 

an kat maliklerinin mülkiyetinde olan, bina oturum alanının dışındaki ön, yan ve arka 



bahçelerin ada bazında ortaklaştırılması ve otopark üstü yapay alanlara dönüştürülmesi 

kamusal bir yeşil alan kazanımı olmayacaktır.  

Kaldı ki, bağımsız bölümlere ait arsa mülkiyetleri, bir taraftan imar artışı oranında azalırken 

diğer taraftan da ortaklaştırılarak büyütülmüş yeni imar adalarında, kat mülkiyetinin dışında 

bir anlam ifade etmeyecektir. 

Yedi mahallenin bütününü, adeta bir bozkır arazinin planlanması mantığıyla dönüştürmeyi 

amaçlayan Bakırköy Belediyesi, yenilenmesi zorunlu olan altyapı ve kamu binalarının 

maliyeti ile artan nüfusu karşılayacak yeni sosyal ve teknik altyapı alanlarının nasıl 

oluşturulacağını ikna edici düzeyde açıklamalıdır. 

Kentsel Dönüşüm finansmanını henüz bilinmeyen oranda, fazladan üretilecek bağımsız 

bölümlerin satışıyla sağlamayı planlayan Bakırköy Belediyesi, esasta kentsel rantı kendi 

kontrolünde mülkiyet üzerinden paylaştırmayı vaat ederken, ‘kiracı’ statüsündeki 

Bakırköylüleri ve yerel esnafı bütünüyle göz ardı etmektedir.  

Kentte yaşayan herkesin sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı Anayasal bir 

zorunluluktur. 

Bakırköy’de olası bir planlama sürecinin şehircilik ilkelerine, bilime ve mesleki doğrulara 

uygun, şeffaf ve katılımcı bir perspektifle ele alınmasını diler, Bakırköy Belediye yönetimini 

Bakırköy’e ve kent halkına karşı ‘gerçekten’ sorumlu davranmaya davet ettiğimizi 

kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi  

Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği  

2.1.17. İstanbul’un Tarihi Hanları Rantçıların Hedefi 

28.04.2015 / 2015.08.37978  

17-25 Aralık yolsuzluk dosyaları ortaya saçıldığında tutuklananlar arasında adı geçen Fatih 

Belediye Başkanı Mustafa Demir’in tahliye edildiği günden bu yana açıkladığı rant 

projelerine bir yenisinin eklediğini, Eminönü’nde 1734 hanı otele çevirmek için çalışma 

başlattıklarını basından öğrendik. 



Bu haber basına yansıdığı sıralarda 25-30 yıldır halı, turistik eşya, hediyelik eşya, çanta, takı, 

giysi vb satan 80 esnafın bulunduğu Sandal Bedesteni’nin kapısına Fatih Kaymakamlığı 

tarafından 22 Nisan 2015 tarihine kadar tahliye tebligatı asıldı. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, İstanbul’un tarihi, turistik ve ticari yapılarından 

Kapalıçarşı’daki iki bedestenden biri olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde 

bulunan bedestende ticaret yapan, kirasını zamanında ödediğini belgeleyen 80 esnafın 

tebligatta “işgalci” olarak tanımlanması kabul edilemez.  

Atilla Dorsay, tahliye talebine karşı dava açmış bulunan esnafın polis marifeti ile 

boşaltılmasını, haklı olarak “Eminönü’nde 1734 han yıkılıyor; sanki IŞİD İstanbul’da!” 

(Atilla Dorsay, T24, 15 Nisan 2015) diye dile getirdi. 21 Nisan 2015 günü zorla boşaltmaya 

karşı kendilerini bedestene kilitleyerek direnişe geçen esnaf, “Dükkânlarımızı polis zoruyla 

tahliye etmek zorunda kalsak da hukuki mücadelemize devam edeceğiz” dedi. 

Hukuksuzluğa ve zorbalığa karşı evrensel insan hakkı olan direnme hakkını kullananların, 

2863 sayılı Koruma Kanunun koruması altında bulunan 560 yıllık tarihi bedestenin kapıları 

kırılarak ve zor kullanılarak tahliyeye zorlanması insan haklarına aykırıdır. Polis bir kez daha 

hukukun koruması altında olması gereken mazlumlara karşı, hukuk dışı tebligatlarla yürütülen 

zorbalığa aracı olmuştur. 

Sandal Bedesteni Koruma Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği temsilcisi Murat Çetin’in 

“Sandal Bedesten’inde öncelikle onarım ihtiyacı bulunmamaktadır. Onarım ya da restorasyon 

adı altında herhangi bir proje söz konusu olmadığı gibi, herhangi bir kurul kararı 

bulunmamaktadır. Zaten belediye başkanının açıklamaları da amacı ifşa etmektedir. Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’nün kiracısı olarak bedestende 25-30 yıldır faaliyette bulunan esnaf polis 

zoru ile tahliye edilmek istenmektedir. Bu hukuksuzluğu kabul edemiyoruz. Vakıflar, burayı 

hileyle, kötü niyetle uzun süreli kiralama modeliyle yatırım programına almıştır. Yine hile ve 

kötü niyetle bizlerden devir haklarımız alınmıştır. Onarım hakkı bizim hakkımız olduğu halde 

onarım hakkımız elimizden alınmıştır. Hile ve kötü niyetle sözleşmelerimiz feshedilmiştir. 

Burada 80 esnafın mağduriyeti söz konusudur. Eğer buranın geliri artırılacaksa bizlerle 

buranın geliri artırılır. Bizler devir usulü kiracılarız, kiralarımızı veriyoruz” demişken 

esnafın polis zoruyla muhatap olması kabul edilemez. 



Bir taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğü esnafı hukuksuz bir şekilde sokağa atarken, diğer 

taraftan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tüm dünyanın gözü önünde hanları otel 

yapacağını ilan etmektedir.  

Belediye başkanının otele dönüştürüleceğini açıkladığı hanlar arasında Yeni Han 

(Kapalıçarşı), Rubiye Han (Kapalıçarşı), Kızlarağası Han (Kapalıçarşı), Bodrum Han 

(Kapalıçarşı), Ali Paşa Hanı (Kapalıçarşı), Yarım Taş Han (Kapalıçarşı yanı), Güllekeş Han 

ve çevresi (Kapalıçarşı), Sarnıçlı Han (Kapalıçarşı), Astarcı Han (Kapalıçarşı), Safran Han 

(Kapalıçarşı), Cebeci Han (Kapalıçarşı), İç Cebeci Han (Kapalıçarşı), Çukur Han 

(Kapalıçarşı), Ambar Han (Beyazıt), Camili Han ve çevresi (Beyazıt), Lütfullah Han ve 

çevresi (Beyazıt) bulunmaktadır. 

Fatih Belediye Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve 

Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun kapsamında restorasyon yapılacağını iddia etmekte iseler de, ortada herhangi bir 

restorasyon projesi, kurul kararı, restorasyona esas herhangi bir tespit raporu veya 

güçlendirme raporu bulunmadığı gibi herhangi bir plan da yoktur. 

5366 sayılı kanunun Sulukule’de yargı kararı ile de tescil edildiği gibi el koyma 

operasyonunun aracı olarak kullanıldığı bu uygulamada bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sandal 

Bedesteni’nin ilk gözlemde bugün Kapalıçarşı içindeki sağlam, güvenli ve sağlıklı yapılardan 

biri olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu yasa gerekçe gösterilse de asıl amacın 

kiracıların zorla çıkarılması suretiyle bu sağlam yapının, hemen bedestenin bitişiğinde 

gelişmekte olan lüks mağazalar zincirinin bir halkası yapılarak kamu malları üzerinden 

yüksek rant elde edilmesi olduğu açıktır. Her fırsatta “cetlerimiz”e saygıdan, “tarihi 

değerlerimizin muhafazasından” söz edenlerin fahiş kâr hırsı ile Fatih Sultan Mehmet’in 

yadigârını nasıl pervasızca kent yağmacılarına peşkeş çekmeye kalkıştıklarını görmek ibret 

vericidir. 

Yapı, 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Tarihi 

Yarımada Koruma Uygulama Planında “tarihi dokusu ve fonksiyonu korunacak alan”da yer 

almaktadır. Tarihi yarımadanın tamamı, 8500 yıllık bilinen geçmişi, üç imparatorluğa 

başkentlik yapmış tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerin oluşturduğu siluet ve kesintisiz 

yaşamın izlerini taşıyan sosyal ve ticari yaşamı nedeniyle İstanbul I Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.07.1995 ve 6848 sayılı kararı ile “kentsel ve 



tarihi sit”, “kentsel ve arkeolojik sit” ve “1. derece arkeolojik sit” alanı olarak ilan edilmiştir. 

Yapılacak her türlü planlamada bu değerlerin korunarak geliştirilmesi gerekir. Dolayısıyla 

hiçbir bilimsel ve hukuki planlama kararı olmadan bir oldubitti ile dünya mirası tarihi 

yarımadada 1734 hanın otel yapılacağının açıklanması bir aymazlıktır.  

Dünyanın en büyük yaşayan sit alanlarından biri olan sur içi, İstanbul’a kendine özgü 

karakterini veren tarihi dokunun bütünlüğünün bozularak, Bizans döneminden bu yana 

limanla bütünleşmiş bu ticaret merkezindeki tarihi hanların kimlik ve kültürlerine aykırı bir 

“yenileme” mantığı ile otele dönüştürülmesi ne akla, ne de kamu yararına uygundur. Proje, 

sadece katmerli rant hesapları güdülerek tezgâhlanmak istenen bir soylulaştırma projesidir. Bu 

proje Eminönü hanlar bölgesinin sosyal ve ticari yapısının kökten değişmesine, bölgenin 

kaldıramayacağı kadar ağır bir nüfus, alt yapı ve trafik baskısına maruz kalmasına neden 

olacak, rant değerinin artması ile bu eşsiz tarihi alan geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip 

olacaktır. 

Tarihi bir kent parçasının, hanlar bölgesinin boş arsa gibi değerlendirilmesi kabul edilemez. 

Tarihi mekânlar, 560 yıldır aynı yerde sürmekte olan sosyal ve ticari yaşam yok sayılarak, 

hiçbir bilimsel ve hukuki dayanağı olmayan kararlarla projelendirilemez.  

Bu değerli kent parçası özellikle de 17-25 Aralık yolsuzluklarına adı karışmış bir belediye 

başkanına daha fazla teslim edilemez. 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.18. Yassıada ve Sivriada’ya Dokunma 

14.05.2015 / 2015.08.38156  

Basında çıkan haberlerden Yassıada’ya yapılması planlanan “turizm ve kongre merkezlerinin” 

temelinin yargı süreci devam ederken 14 Mayıs 2015 (bugün) günü başbakan tarafından 

atılacağını öğrenmiş bulunmaktayız. 

Marmara, İstanbul ve Adalar ekosistemi ve doğal yaşamı açısından vazgeçilmez önemi olan 

Yassıada ve Sivriada’nın oteller, marinalar, kuaför salonları, bungalovlar, otoparklar ve 



hamamlarla doldurularak inşaat ve siyaset rantına açılması bu temel atma töreni ile başlatılmış 

olacak. 

AKP hükümeti, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana doğal, tarihi, kültürel yaşam 

alanlarımızı, kamusal ve toplumsal değerlerimizi rant paylaşımı adına bir bir elden çıkarmakta 

ve çıkarmaya devam etmektedir. 

Artık geri dönüşü olmayacak şekilde yok olmakta olan değerlerimizi koruyabilmek için ‘dur’ 

diyebilmenin zamanı geldi de, geçiyor da! 

AKP hükümetinin rant alanı olarak değerlendirmeyi planladığı ve bir gecede statüsünü 

değiştirdiği alanlardan birisi de Yassıada ve Sivriada’dır. 

Yassıada, günümüzde gerek doğal yapısı gerekse üzerinde yer alan yapıları, kıyı kesimi, deniz 

florası ile adalar bütünlüğünde korunması gerekli sürdürülebilir bir ekosistem anlayışının 

gerekli olduğu ve halihazırda yerleşimin olmadığı bir nitelik taşımaktadır. Uzun yıllardan beri 

herhangi bir fiziki koruma müdahalesinin yapılmadığı ve zaman zaman mülkiyet ve kullanım 

hakkının el değiştirdiği Yassıada, son olarak Hazine mülkiyetinden çıkarılmış ve Milli Emlak 

Müdürlüğü’nün 27.04.2011 tarih ve 13071 sayılı yazısı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne müze olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. 

Adalar Belediyesi sorumluluğundaki söz konusu alan adaların bütünlüğü gözetilerek 

planlaması gerekirken, Yassıada da gerek koruma kurulunda gerekse Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nca rant tesisi yapma hedefine bir an önce ulaşmak amacıyla koruma ve imar 

mevzuatına aykırı olarak, yapılan plan değişikliği ve ona bağlı alt ölçekli planın yapım 

sürecinde Adalar Belediyesi’nin görüş ve beyanlarına başvurulmamıştır. 

Başbakan Davutoğlu tarafından, 14 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılacak inşaatların 

yapılabilmesi için tahsisin ardından önce İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu (KTVKBK) 28.03.2011 gün ve 3110 sayılı kararı ile “... Tarihi ve I. 

Derece Doğal Sit Alanı olan Yassıada’nın ayrıca III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan 

edilmesine...” karar verilmiş, İstanbul V Numaralı KTVKBK’nın 16.11.2012 gün ve 819 

sayılı kararı ile Yassıada’nın tarihi sit statüsü kaldırılmış ve İstanbul I Numaralı Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 10.10.2012 tarih ve 01-157 sayılı kararı ile 

Yassıada’nın “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak belirlenmesinin 

uygun olduğuna karar verilmiştir. Plan raporunda da kısmen değinildiği üzere halihazırda 



Osmanlı ve Bizans dönemine ait I. ve II. Derece tescilli eserlere ilişkin olarak da İstanbul V 

Numaralı KTVKBK’nın 10.05.2010 gün ve 2506 sayılı kararı ile “... Osmanlı dönemine ait 

kıyıdaki şato kalıntıları, tepedeki şato kalıntıları, Bizans dönemine ait sarnıç, hücre yapılarının 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, 

spor salonunun ise döneminin tarihi olaylarına sahne olmuş olması sebebiyle tesciline, 

koruma grubunun II olarak belirlenmesine, tescilli yapıların plana işlenmesine... Yassıada 

üzerindeki olası kalıntıların ve mevcut eserlerin sağlıklı korunabilmesi amacıyla yapılacak her 

türlü inşai ve fiziki çalışmalarda kurulumuz görüşü ve izninin alınmasına, gerekli fenni 

temizlik ve bakım hizmetlerinin acilen yapılması için ilgili kurumlara bildirilmesine, alandaki 

diğer yapıların kültür varlığı niteliği taşımadığına, binalara kurulumuz görüşü doğrultusunda 

işlem yapılabileceği...” kararı almıştır. 

Bu kararın ardından bu sefer yine Anayasa’nın temel ilkelerinden birisi olan yerinden yönetim 

ilkesine ve katılımcı ve demokratik süreçleri reddeden bir düşüncenin sonucu olarak, Adalar 

Belediyesi’nin görüşü alınmadan ve Yassıada’nın korunması gereken değerlerini gözetmeyen, 

üst ölçekli plan olan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na (ÇDP) aykırı olarak 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım ve Uygulama İmar Planı değişiklikleri 

yapılmıştır. 

Bu değişiklikle Yassıada’da yüzde 65, Sivriada’da yüzde 45 yapılaşma alanı ile “kültürel + 

turistik tesis” yapımı gündeme gelmiştir. 

Halbuki İstanbul’un, tarihi ve arkeolojik sit alanı niteliğinde olan Adalar İlçesinin 

Yassıada’nın da içinde olduğu dokuz adası, 1976 yılında Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu ve 1979 yılında ise İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 

Kurulu (KTVKBK) tarafından tarihi ve doğal sit alanları olarak tescil edilmiştir. 

Sonraki yıllarda doğal sit alanı derecesi 1. dereceye yükseltilmiş, tarihi sit ve 3. derece 

arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. 2006 yılında İstanbul 5 Numaralı KTVKBK bu 

adaların tarihi sit tescilinin devamını onamış, ayrıca doğal sit derecesini de birinci dereceye 

yükseltmiştir. 

Adaları yapılaşmaya açmak, anılan koruma kararlarını aşmak amacıyla ilk önce 10 Ekim 2012 

tarihinde 1 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu, Yassıada’yı 

“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak belirlemiştir. 



Ardından 18 Nisan 2013 tarihinde 6456 Sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adında bir torba kanun ile Yassıada ile Sivriada’nın 

imara açılabilmesi için özel hükümler getirildi. 

Bu hükümlere göre “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada ve Sivriada’da bu kanun 

kapsamında, 4’üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki düzenlemeye tabi olmaksızın, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapma 

suretiyle kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler yaptırabilir. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşları, bu madde 

kapsamındaki yatırım ve hizmetleri kendileri yapabileceği gibi başka şirketler vasıtasıyla da 

yapabilirler. Bu şirketlerin daha önce yap-işlet-devret projesi üstlenmiş olması bu madde 

kapsamında yeni bir proje yüklenilmesine engel değildir. 

Ayrıca, “Yassıada ve Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile 

diğer düzenlemeler 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan 

kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir” ek maddesi eklenmiştir. 

Bu kanunun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yassıada’nın 1/5.000 ve 1/1.000’lik İmar 

Planlarını hazırladı. Adanın tarihi, doğal ve arkeolojik sit alanı özelliklerini yok sayarak ve 

askeri yasak lejandını da silerek “turizm ve kültürel tesis” olarak askıya çıkardı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 08.10.2013 tarihinde koruma amaçlı imar planı 

bütünselliğine, Marmara Denizi ve Adaların ekolojik florasına, tarihi ve doğal değerlerine 

aykırı olarak, Yassıada’nın 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı Değişikliği ve 

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmış ve inşaat yapımının 

önündeki tüm engeller kaldırılmıştır. 

TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi söz konusu bu 

planların yürütmesinin durdurulmasına, takiben iptaline karar verilmesi talebi ile yargıya 

başvurmuştur. 

Demokrasinin ve özgürlüklerin askıya alındığı, yolsuzluğun ve rüşvetin gündemden 

düşmediği, rant paylaşımı için tüm kamusal alanların seferber edildiği bir ortamda, 7 Haziran 

2015 tarihinde yapılacak genel seçimler öncesinde böylesi bir hukuksuzlukla gündeme 



getirilen planlama garabetinin ürünü “turizm ve kongre merkezi”nin temeli Başbakan 

Davutoğlu tarafından 14 Mayıs 2015 tarihinde atılmaktadır. 

Temel atma törenini, AKP hükümetinin hukuksuz kentleşme politikalarından ayrı 

değerlendirmiyor; kamuoyunu Yassıada ve Sivriada’nın doğal, tarihi, kültürel değerlerini 

korumaya ve yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

Saygılarımızla, 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.19. Sulukule Danıştay Kararıyla ile Hukuk Dışı 

19.06.2015 / 2015.08.38465  

Kamuoyunda ‘Sulukule Davası’ olarak bilinen, Fatih Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri, 

yenileme alanına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ile 

uygulanan ve Sulukulelilerin kent dışına atılmasını sağlayan avan projenin iptali istemiyle 

açtığımız davada idare mahkemesi, işlemin kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile 

iptaline karar vermişti. 

Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fatih Belediyesi tarafından idare mahkemesinin kararı 

temyiz edilmiş ancak Danıştay 14. Dairesi “sit alanları ile sit alanlarına ait koruma 

alanlarının bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde 

konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması aşamasında hazırlanan 

yenileme projelerinin, söz konusu alanları, koruma esasları ve kullanma şartları ile 

yapılaşma sınırlamaları, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projeleri, uygulama etap ve 

programları, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımı, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar 

e parsel tasarımları gibi hususlarda düzenleyen kuruma amaçlı imar planlarına dayanması, 

sözkonusu plan ilkeleri çerçevesinde hazırlanarak planlı bütünlük oluşturmasının gerektiği 

dikkate alındığında dava konusu alana ait koruma amaçlı imar planın mahkeme kararı ile 

iptal edilmiş olması nedeniyle, herhangi bir plana dayanmadan hazırlanan dava konusu 

yenileme avam projesinde ve söz konusu projenin onaylanmasına ilişkin koruma bölge kurulu 

kararında bu yönüyle de hukuka uyarlı idare mahkemesinde söz konusu işlemlerin iptali 



yolundaki kararda hukuki isabetsizlik görülmemiştir” gerekçesiyle İstanbul 4. İdare 

Mahkemesi’nin kararını oybirliğiyle onadı. 

Böylece Sulukule’de mevcut yapılaşmaya olanak tanıyan yenileme alanı kararı ve avan 

projelerin ‘hukuk dışılığı’ mahkeme kararıyla da tescillenmiş oldu. 

Hukuk devletinin gereği olarak ilgili kamu yöneticileri tarafından mahkeme kararının 

uygulanmasını ve Sulukule’de yok edilen kamu vicdanının yeniden tesis edilmesini 

beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. 

TMMOB Mimarlar Odası  

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.20. Odamıza Saldırarak Hukuksuzluğun Üzeri Örtülemez 

29.06.2015 / 2015.08.38510  

TMMOB’ye bağlı meslek odalarına yönelik siyasi iktidar tarafından, hukuka aykırı KHK, 

torba yasa ve yönetmelik değişikliği ile sürdürülen işlevsizleştirme ve itibarsızlaştırma 

kampanyasına, bir grup ‘yandaş’ medya da ‘kendi dili ve kültürüne’ uygun bir şekilde asılsız 

haber ve iddialarla destek olmaktadır. 

Özellikle 7 Haziran genel seçimlerinden sonra yoğunlaşan bu saldırılarda, meslek odalarının 

‘kamu yararı’ doğrultusunda açtığı hukuk davaları ve bunlara ilişkin yargı kararlarına atıfta 

bulunmaları dikkat çekicidir. 

1954 yılında kurulan Mimarlar Odası, 60 yılı aşkın bir süredir kuruluş amacına bağlı olarak, 

mimarlığın kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleşmesinin demokratik güvencesidir. 

Siyasi iktidar, sürdürdükleri rant ve talan odaklı kentleşme politikaları karşısında engel olarak 

gördüğü odamıza görsel ve yazılı basın yoluyla da asılsız ve yalan haberlerle saldırmaktadır. 

Aynı anlayışla son olarak, 05.07.2010 tarih ve 2010/02-37 no’lu tadilat ruhsatlı Mimarlar 

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy hizmet binasının kaçak olduğuna varıncaya kadar 

gerçek dışı haberler yayınlayan bir grup medyanın, oda binasının kiralama yoluyla tasarrufta 

bulunma hakkını bile çarpıtarak ilgili çatı katının ruhsatsız ve kaçak olduğunu iddia etmesi 

kasıtlı ve saldırgan bir tavırdır. 



Özellikle odamızın Karaköy hizmet binasına ilişkin basında çıkan haberler bütünüyle yanlış 

ve yanıltıcıdır. 

Odamızın, yöneticilerimizin, mimarlık camiasının ve mücadelemizin saygınlığını zedelemeye, 

toplum nezdinde karalama ve hedef göstermeye çalışan açıklamalarını kınıyor, her türlü 

hukuksuzluk ve hak gaspı karşısında demokrasi ve hukuk mücadelemizi sürdürmekte kararlı 

olduğunu bir kez daha vurguladığımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.21. Basında Çıkan Haberler ve Karaköy Binamız 

08.07.2015 / 2015.08.38571  

Mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için onurlu yürüyüşümüz yükselerek devam ediyor. 

Mimarlık mesleğinin asli değerlerini öne çıkarmayı, bu doğrultuda kamu yararının 

gözetilmesi ve toplum hizmetinde üretilmesi hedefini temel alan Mimarlar Odası, tarihi ve 

doğal dokuyu tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran ve hukuksal denetimi devre dışı 

bırakan anlayışlara karşı özverili çalışmalarını ve mücadelesini kararlı bir şekilde 

sürdürmektedir. 

Buna karşın iktidarın sürekliliği hedefiyle toplumda merkezi politikalara bağımlı sınıflar 

yaratan yönetimler, sağlıksız ve hukuk dışı kentleşmeye göz yummakta, fiziki çevre, nitelikli 

mimarlık ve planlama hizmetleri katkısı olmadan gerçekleşmektedir. Kamusal ve toplumsal 

alanlarda siyasi hegemonya oluşturmak, kamu idari yapısı ile kamusal hizmet alanlarını bu 

amaçla yeniden yapılandırmak, sosyal yapıyı temel insan hak ve özgürlüklerini müdahalelerle 

kısıtlayarak değiştirmek isteyen siyasi iktidar, son 13 yıldır bu politikaların önünde engel 

olarak gördüğü meslek kuruluşlarını hedef almaktadır. 

12 Eylül 2010 Anayasa referandumundan aldığı güçle iktidarın çıkardığı KHK, torba yasalar 

ve düzenlemelerle TMMOB ve bağlı odalara yönelik işlevsizleştirme operasyonları hız 

kazanmıştır.  



7 Haziran genel seçimlerinde Kaçak Saray’la simgeleşen yağma diktatörlüğünün yenilgiye 

uğramasından sonra meslek odamıza karşı yeni bir kampanyanın organize edildiği 

anlaşılmaktadır.  

Bu kapsamda son günlerde yayımlanan bazı haber ve yazılarda Mimarlar Odası’nı hedef alan, 

karalama ve tehdit içeren açıklamalarda bulunulmuştur. Odanın asli görevlerini yapmak 

yerine kişi ve kurumlara bağlı olarak taraflı davrandığı, Mimarlar Odası Karaköy hizmet 

binasının kaçak olduğu gibi mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun ve odamızı hedef 

gösteren bu açıklamalar ve haberler hakkında görüşlerimizin, bilgilerin ve belgelerin 

kamuoyu ile paylaşılması amacıyla bu basın toplantısı düzenlenmiştir. 

Meslek Odaları, Hukuki Haklarını Kullandıklarından Dolayı Suçlanamaz 

AKP iktidarı, kamuoyuna “mega projeler” olarak tanıtılan rant projeleri üzerinden propaganda 

yapmaktadır. Gerçekte tam bir doğa, kültür ve kent katliamı niteliğinde olan 3. Köprü, 3. 

Havalimanı, Kanal İstanbul, termik ve nükleer santraller, HES’ler ile kentsel dönüşüm 

kararları ve Cumhuriyetin mirası AOÇ (Atatürk Orman Çiftliği) üzerine kondurulan Kaçak 

Saray’a karşı odaların sürdürdüğü hukuk mücadelesinin engellenmesi için her yola 

başvurmaktadır. 

Aynı anlayışla Mimarlar Odası’nın TMMOB’ye bağlı diğer meslek odaları ve sivil toplum 

kuruluşları ile birlikte açtığı davalarla, yurttaşlar tarafından “İstanbul’a ihanet projesi” olarak 

nitelenen 3. Köprü, Sarıyer-Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişi planlarının 

İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından yeni bir saldırı 

başlatılmıştır. Yargının iptal kararlarından canı yanmaya başlayan iktidar odakları tarafından 

bu kez Kaçak Saray süreci ileri sürülerek TMMOB ve Mimarlar Odası’na karşı tek 

merkezden alınan talimatlarla yoğun bir itibarsızlaştırma kampanyası avaneler aracılığıyla 

yürürlüğe konmuştur. 

Sorumlular Hakkında Hukuki İşlemler Başlatılmıştır 

Bu kampanyanın baş aktörleri Star ve Yeni Akit gazeteleri olmak üzere aynı kaynaktan 

aldıkları talimatla hareket eden bir kısım “yandaş medya” organında, Mimarlar Odası 

günlerdir karalanmakta, hedef gösterilmekte, iftira ve yalan dolu haberler yapılmakta; 

yöneticiler ise tehdit edilmektedir. 



Kamu kurumu niteliğinde meslek odalarının anayasal hak çerçevesinde kamu yararı amacıyla 

açtığı davalarla yürüttüğü hukuk mücadelesinin gücünü zayıflatma amaç ve gayreti içine giren 

yandaşların iftira, suç isnatları ve hakaretlerinin yine yargı kararlarıyla karşılığını bulacağına 

inanıyoruz. Bu içerikteki haber ve yazılar nedeniyle gerek TMMOB ve odalar gerekse 

yöneticiler olarak suç duyurularında bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştır. 

Açılan tazminat davalarından elde edilecek gelirler, iktidarın kent suçu niteliğindeki 

uygulamalarına, doğa ve kültür katliamlarına karşı, giderek masrafları artan hukuk 

mücadelemize kaynak olarak değerlendirilecektir. 

İskânlı ve Ruhsatlı Oda Binası Kaçak Gösterilerek Tamamen Hukuksuz “Kaçak Saray” 

Meşrulaştırılamaz 

Linç kampanyasının basın yayın organları eliyle sürdürüldüğü bu süreçte, iktidarın baskısı ile 

ortaya atılan yalan haberleri ihbar kabul eden Beyoğlu Belediyesi, şubemiz kullanımındaki 

Karaköy hizmet binasının tadilat projesine uygunluğunun denetlenmesiyle 30.06.2015 tarihli 

yapı tatil tutanağı tutmuş ve 03.07.2015 tarihinde bu tutanağa tarafımızdan itiraz edilmiştir. 

Öncelikle odamızın İstanbul Büyükkent Şubesi’nin hizmet binasına ilişkin kaçak, ruhsatsız 

gibi haberler üzerine düzenlenen tutanak incelendiğinde dahi ruhsatsız ve kaçak bir yapının 

söz konusu olmadığı görülebilir. 

Mimarlar Odası 2008 yılında binayı hizmet binası olarak kullanmak üzere satın almıştır. Tek 

bağımsız bölüme dönüştürülerek kat mülkiyeti tesis edilen yapının odamızca satın alındığı 

tarihte, 2001 yılında düzenlenmiş yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.  

Taşınmazın şubenin hizmet binası olarak kullanılabilmesi için bir kısım iç düzenleme ve 

tadilatların yapılması gerekmiş, tadilat projesi hazırlanarak 24.06.2010/6334 tasdik tarihli 

mimari proje ile elektrik ve sıhhi tesisat projelerine göre 05.07.2010/02-37 tarih no’lu tadilat 

ruhsatıyla bir kısım değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Ancak binanın betonarme sistemine 

hiçbir müdahalede bulunmamıştır. 

Bu süreçte tadilat projesindeki bir kısım imalatlar tamamlanamamıştır, zaten İmar Kanunu ile 

tanınan hak çerçevesinde 01.07.2015 tarihinde Beyoğlu Belediyesine ruhsat yenileme 

başvurusunda bulunulmuştur.  



Öncelikle belirtmek isteriz ki, şube binamızın kaçak ya da ruhsatsız olması söz konusu 

değildir. Bu yönlü haberler tümüyle asılsız ve yalandır. Kaçak yapı, ruhsat alınmadan veya 

ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıya denir. Bu binanın iskân ruhsatı vardır ve 

ruhsattan sonra yapılan değişiklikler için ise tadilat projesi hazırlanmış ve belediyece 

onaylanmış projelerle başlanan tadilatlar devam etmektedir. 

Binanın çatı katındaki işletmenin ise Beyoğlu Belediyesinden 20.06.2016 tarihine kadar 

geçerli olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. 

Basında belediyece düzenlenen tutanağa yer verilerek, yalan haberler desteklenmeye 

çalışılmakta ise de; 

Tutanakta sanki fazladan inşaat alanı yaratıldığı izlenimine yol açan hususlar ölçüm 

hatalarından kaynaklanmaktadır. Kaldı ki böyle olduğu kabul edilse dahi yapı kullanma 

ruhsatı düzenlenen bir yapıyı bu ruhsata güvenerek satın alan odanın bunda bir sorumluğu söz 

konusu değildir. Yeni ve fazladan inşaat alanı yaratmayan bir kısım imalatların ruhsat 

gerektirmediği, bir kısmının ise tadilat projesi ile ruhsata bağlanabilecek imalatlar olduğu 

halde usulüne uygun olmayan bir tutanak tanzim edilmiştir. Tutanağın basına servis 

edilmesiyle yalan haberlere altlık oluşturmak için düzenlendiği anlaşılmaktadır. 

Söz konusu tutanağa 03.07.2015 tarihinde itiraz etmiş bulunmaktayız. Düzeltilmemesi halinde 

ise hukuki girişimlerde bulunulacaktır. 

Algı Operasyonları ile Gerçeklerin Üzeri Örtülemez 

Odamızın binasının ruhsatsız ve kaçak olduğu iddialarıyla algı operasyonu yapan bu kesimler 

her ne kadar bizleri hedef göstermek gayreti içinde ise de asıl amaçlarının yağma ve 

diktatörlük politikalarını sürdürmek olduğunu çok iyi biliyoruz. 

Basın etiği ile bağdaşmayan saldırılar nedeniyle; basın özgürlüğünü ve gerçek haberciliği 

hatırlatmak isteriz… 

Mimarlar Odası, ülkemiz demokrasisinin güvencelerindendir ve basın özgürlüğünü ödünsüz 

savunmaktadır. Gazeteciliğin temel işlevi, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan 

kamuoyuna yansıtmaktır. Asılsız ve yalan haber yaymak, tehdit ve şantaj yapmak, nefret 

kusmak değildir. Kaçak Saray sendromu ile hareket edip ve aldıkları talimatlarla Anayasal 



kuruluş olan meslek örgütlerini illegal bir örgütmüş gibi göstererek faaliyetlerini engellemeye 

kalkmak hiç değildir.  

Gerçek kaçak, Mimarlar Odasını itibarsızlaştırma suretiyle toplum gözünde saygınlığını 

zedelemeye çalıştığını sanan iktidar elitinin ve kalemşorlarının zihnindedir. Bu yolla 

Mimarlar Odası üzerinden kendi kaçaklarını meşrulaştıracaklarını düşünmeleridir.  

Bizler Mimarlar Odası olarak,  

Tehditlere ve baskılara boyun eğmeyeceğimizi 60 yıllık oda tarihimizde açıkça gösterdik; 

bundan sonra da aynı anlayışla mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için onurlu yürüyüşümüz 

yükselerek devam edecektir. 

Nitelikli mimarlık ve planlama hizmetlerinin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması 

için; toplumsal yaşam alanlarının ekonomik-siyasi rant alanı haline getirilmesine karşı 

mücadelemizi meslektaşlarımız, duyarlı toplum kesimleri, kamusal sorumluluk taşıyan kurum 

ve kuruluşlarla birlikte sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. 

Odamız, yöneticilerimiz ve mücadelemizin saygınlığını toplum nezdinde karalama ve hedef 

göstermeye çalışan açıklamaları kınıyoruz. Her türlü hukuksuzluk ve hak gaspı karşısında 

demokrasi ve hukuk mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir. 

Ve inanıyoruz ki; bu güzel ve acılarla dolu ülkemizde hukukun üstünlüğünü, demokrasinin 

gelişimini ve yaşam değerlerini savunmak için sorulmamış bir hesap kalmayacaktır. 

Saygılarımızla, 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.22. Tarlabaşı Projesi Yeniden Yargıda 

13.08.2015 / 2015.08.38838  

Tarlabaşı Yenileme Alanına İlişkin Ret Kararı, Danıştay Tarafından Bozuldu 

Beyoğlu İlçesi, Tarlabaşı Yenileme Alanı sınırları içinde bulunan 360, 361, 362, 363, 385, 

386, 387, 593, 594 sayılı adaları kapsayan alana ilişkin yenileme projelerinin uygun 



bulunmasına dair İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 30.11.2007 günlü, 26 sayılı kararının ve kararın eki avan projelerin iptali 

istemiyle 18.04.2008 tarihinde dava açılmıştı. 

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 16.06.2010 tarihinde “… tescilli yapıların imar hakları 

kısıtlanmış yapıların da değerlendirilebildiği ve hukuki kuralların oluştuğunun dosyadaki 

avan projelerde görüldüğü, yapılan uygulamanın planlama ilke ve tekniklerine uygun olduğu 

ve yapılan düzenlemede üstün kamu yararı bulunduğu…” yönündeki bilirkişi raporunu 

dayanak alarak davanın reddine karar vermişti. 

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararı 01.12.2010 tarihinde temyiz edilmiş ve temyiz 

incelemesini gerçekleştiren Danıştay 14. Dairesi’nin verdiği kararda “anılan mevzuat 

hükümleri uyarınca; sit alanları ile sit alanlarına ait koruma alanlarının bölgenin gelişimine 

uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve 

sosyal donatı alanları oluşturulması aşamasında hazırlanan yenileme projelerinin, söz 

konusu alanları, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamaları, 

sağlıklaştırma, yenileme alan ve projeleri, uygulama etap ve programları, yaya dolaşımı ve 

taşıt ulaşımı, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımları gibi 

hususları düzenleyen koruma amaçlı imar planlarına dayanması, söz konusu plan ilkeleri 

çerçevesinde hazırlanarak planla bütünlük oluşturmasının gerektiği açıktır “ ifadeleri yer 

almaktadır.  

Danıştay 14. Dairesi’nin 16.04.2015 gün, 2013/5750 esas ve 2015/3121 karar sayılı kararı ile 

“… Beyoğlu Kentsel Sit Alanı’na ilişkin verilen bozma kararı uyarınca Mahkemece verilecek 

karar dikkate alınarak, yenileme alanına ilişkin avan projelerin onaylanmasına ilişkin dava 

konusu işlemin ve eki projelerin iptali istemi hakkında yeniden karar verilmesi gerekmektedir. 

Diğer yandan; alana ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Koruma Amaçlı Uygulama 

İmar Planına karşı açılan davanın reddine karar verilmesi durumunda, İdare Mahkemesince, 

dava konusu avan projelerin, bu planlara uygun olup olmadığının, yapı bazında tek tek ele 

alınarak incelenmesi suretiyle yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucuna göre karar 

verileceği tabiidir” denilerek İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 16.06.2010 günlü, 2008/1606 

esas ve 2010/981 karar sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, 



Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.1.23. Kabataş Fındıklı Parkı  

03 Ekim 2015 / 2015.08.39156  

Parklar, Yeşil Alanlar Şantiye Sahası Yapılamaz 

Boğaziçi girişinin nadir yapılaşmamış, tarih, kültür ve doğal peyzaj alanlarından olan; 

Beşiktaş’a kadar sahilde tek çocuk oyun alanının ve yeşil alanın bulunduğu, deniz ile 

buluşabildiği ve nefes alabildiği Fındıklı Parkı başta olmak üzere Kabataş sahilindeki tüm 

yeşil alanlar ve parkların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “metro” inşaat şantiyesi 

haline getirilmek üzere yapımcı şirkete teslim edildiğini ne yazık ki “fiilen” öğrenmiş 

bulunmaktayız. 

Ülkemizin son derece hassas dönemlerden geçtiği günlerde, ortak yaşam alanlarımıza yapılan 

bilim, teknik, hukuk, tarih, kültür ve doğa tanımaz acımasız müdahalelere karşı 

toplumumuzda oluşan büyük duyarlılık ve hassasiyete rağmen; 

İstanbul ve çevre halkının son derece yoğun olarak kullandığı Kabataş Fındıklı Parkında 

3214,53 m
2
’lik alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, hiç bir açıklama, duyuru ve 

ilan yapılmadan, neredeyse parkta oynayan çocuklar oyuncaklarından indirilip oyuncakları 

sökülerek fiilen kapatılmaya başlanmış ve bu durum çevre halkının son derece haklı tepkisi ile 

karşılanmıştır. 

Hiçbir çağdaş ülkede örneğine rastlanılmayacak bir şekilde; halkla, meslek ve bilim 

kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunulmadan ve alanın özelliklerini gözeten bilime, 

tekniğe tarihi ve doğal değerlere uygun çözüm olanakları tartışılıp uzlaşılmadan 

gerçekleştirilen bu “baskın” müdahale ile; 

Sadece Fındıklı Parkı’nın değil, Fındıklı Parkı ve sahil şeritleri de dahil olmak üzere Kabataş 

İskelesine kadar toplam 15.284,37 m
2
’lik tüm sahil parkı ve yeşil alanların, ağaçları da 

“sökülüp taşınmak” üzere Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı inşaatının çalışma 

ve şaft yerleri şantiyesi olarak yüklenici şirkete teslim edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 



Bilindiği gibi; adeta boş bir alanmış gibi alt yüklenici şirkete şantiye olarak teslim edilen alan 

ve çevresi; 

Tarihi, doğal, kültürel özellikleriyle bir dünya mirası olan İstanbul’un; tarihi geçmişi, kent 

içindeki konumu, barındırdığı önemli kültürel ve tarihi yapılar ve doğal değerler açısından 

korunması gerekli son derece önemli bir kent parçasıdır. 

Bu değerlerinin yanı sıra; söz konusu alan İstanbul’a deniz yolu ile yaklaşılırken Beşiktaş’tan 

ve Karaköy’e kadar Boğaziçi mimarisi ile tarihi İstanbul siluetinin algılandığı çok önemli ve 

etkili topoğrafik konuma sahiptir. 

Daha da önemlisi İBB tarafından şantiye muamelesi gören bu alan Karaköy’den Beşiktaş’a 

kadar sahilde tek çocuk oyun alanının yılların koruyarak büyüttüğü ağaçların ve yeşil 

dokunun bulunduğu, kentin ve kent halkının deniz ve sanat ile buluşarak nefes alabildiği 

yegane alandır. 

Nitekim bu özellikleri nedeniyle bu bölge İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu tarafından 7 Temmuz 1993 gün ve 4720 sayılı karar ile “kentsel sit alanı” 

olarak ilan edilmiştir. 

Bütün emsalsiz özelliklerine rağmen İstanbul’un başta Fındıklı ve Gezi Parkı olmak üzere 

bütün park ve yeşil alanlarımızı, kıyılarımızı, mahallelerimizi, tarihi, kültürel, kentsel ve 

doğal alanlarımızı inşaat şantiyesi veya yağmacı yatırımlarının arsası olarak değerlendirip 

bakımsızlığa terk ederek ortadan kaldırmaya yönelenleri bir kez daha buradan uyarıyoruz. 

Toplumsal duyarlılıklara karşın sürdürülen doğal ve kültürel değerleri yok etmeye yönelik 

politika ve uygulamalar; giderek sosyal barışı ortadan kaldıran yaşamsal bir sorun haline 

gelmektedir. Bu durum bütün topluma çok önemli tarihsel sorumluluklar yüklemektedir. 

Yaşam çevrelerinin oluşturulması aşamasında; en temel insan haklarından olan sağlıklı ve 

güvenli bir çevrede, barış içinde yaşama hakkının korunması; toplumun, merkezi-yerel 

yönetimlerin, ilgili tüm kurumların ve meslek örgütlerinin ortak sorumluluğudur. 

Bu sorumluluğun bilincinde olarak tüm yetkili ve ilgililere buradan soruyoruz. 

Bu kararın sorumluları kimlerdir? 



Böylesi önemli bir kentsel ve doğal sit alanında15.284,37 m
2
’lik tüm sahil parkı ve yeşil 

alanların, ağaçları da “sökülüp taşınmak” üzere şantiye sahası olarak kullanılması kararını 

hangi karar süreçlerinden geçerek ve nasıl bir danışma yöntemiyle aldınız? Açıklayınız. 

Koruma Kurullarını dahi devreden çıkararak, bir gecede çıkardığınız kararnamelerle Çevre Ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın bir müdürlüğüne çevirdiğiniz Tabiat Varlıkları Koruma 

Müdürlüğü’nün “söz konusu alanın üzerinde ‘anıt ağaç’ yok, şantiye için uygundur” kararı 

doğru mudur? Açıklayınız. 

Tüm yetkili ve ilgililere tekrar sesleniyoruz... 

Fındıklı Parkı ve Kabataş sahil parkları, sizin boş arsanız değil parktır... 

Ve parklar hangi niyetle ve gerekçe ile olursa olsun şantiye alanı olamaz. 

Tarihe, doğaya, kültüre ve kente karşı suç işliyorsunuz. 

Aklınızı başınıza alıp tekrar düşünün! 

Doğaya, kente ve kentliye zarar vermeden bu talihsiz uygulamadan derhal vazgeçin... 

Saygılarımızla... 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 

2.1.24. Ankara Katliamı 

10.10.2015 

Bugün barış için alanlara koşanlar, tarihin en acımasız katliamına uğradılar! 

Yaşadığımız katliamdır! Kimse ama kimse bunu hafife alamaz! 

Bilindiği gibi bugün Ankara’da TMMOB, TTB, DİSK ve KESK’in öncülüğünde “Savaşa 

İnat, Barış Hemen Şimdi” sloganıyla Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi gerçekleştirilecekti. 

Miting Ankara Valiliği’ne bildirilmiş ve resmi olarak izin alınmıştı. Bugüne kadar yapılan 

emek ve meslek örgütlerinin mitinglerinde olduğu gibi şölen havasında geçmesi bekleniyordu. 



Türkiye’nin dört bir yanından mitinge katılmak için Ankara’ya tren, otobüs ve araçlarıyla 

gelen mimar, mühendis, doktor, işçi, öğretmen, kamu çalışanı, öğrenciler, “Savaşa İnat, Barış 

Hemen Şimdi” şiarına sahip çıkarak Ankara’ya akmıştı. 

Demokratik kitle örgütleri, çevre hareketleri, demokratik partilerin de desteklediği miting, 

TMMOB, TTB, DİSK ve KESK üyelerinin gar önünde toplanmasıyla başladı ve şölen 

havasında yürüyüşe geçildi... 

Ve bizim arkadaşlarımız bombalandı! Ve katledildi bugün! 

Ölü ve yaralı sayısı metni yazdığımız sırada yüzlerle ifade ediliyor. 

Peki neden? 

Bu büyüklükte bir katliamı yapanlar neyi amaçlıyorlar? 

Göz göre göre oynanan bu oyunun başarıya ulaşmayacağı da açıktır. Halkımız bu oyuna 

gelmeyecektir. Bize düşen “barış”, “demokrasi” ve “özgürlük” için Ankara’da ölen ark-

adaşlarımızın değerlerini savunmayı sürdürmek ve demokratik duyarlılığı artırmak için daha 

çok çaba göstermektir. 

Acımız çok büyük, ölen arkadaşlarımızın yasını tutuyoruz!.. 

Acımızı soğutacak tek şey katliamın tüm sorumlularının ortaya çıkarılıp, yargılanarak hesap 

vermesidir. Bu sürecin takipçisi olacağız. 

Güvenliği sağlamakla görevli siyasi iktidar sorumluları yargı önüne çıkarmadığı sürece bizzat 

kendisini suçlu ilan edeceğiz. 

Yıldıramayacaklar, her koşulda BARIŞ demeye devam edeceğiz... 

Yaralananlara acil şifalar dileriz. Ülkemizin başı sağ olsun!.. 

Unutmayacağız! 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

 



 

2.1.25. “Barış İçin Akademisyenler” Bu Toplumun Vicdanı Olmuştur! 

 

13.01.2016 / 2016.08.40109   

 

İmzacı meslektaşlarımızla onur duyduk! 

Biz de bu suça ortak olmayacağız! 

11 Ocak 2016 Pazartesi günü “Barış İçin Akademisyenler” imzası ile 7 Haziran seçimlerinden 

hemen sonra birçok il ve ilçede ilan edilen sokağa çıkma yasakları altında uygulanan baskı, 

sürgün ve insanlık dışı muameleye karşı çıkan, yaşam hakkı ve özgürlüklere dikkat çeken, “bu 

suça ortak olmayacağız” ifadesiyle özetlenen bir açıklama yayımlandı. 

Aynı gün 1228 imzanın bulunduğu “Barış İçin Akademisyenler” imzalı bu girişime yönelik 

olarak, “Ey aydın müsveddeleri, siz aydın filan değilsiniz. Sizler ne Güneydoğu’yu ne 

Doğu’yu, buraların adresini bilemeyecek kadar karanlıksınız ve cahilsiniz” diyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletin ekmeğini yiyip de bu devlete düşmanlık eden herkes hiç 

vakit kaybedilmeksizin en kısa sürede hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır” diyerek ilgili 

adreslere açık bir talimat gönderdi. Talimatı alan YÖK, yandaş basın ve diğerleri, toplumun 

onuru olan akademisyenlere yönelik saldırılar başlattılar. YÖK, cumhurbaşkanının 

açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden imzacı akademisyenlerimiz hakkında soruşturma 

başlatırken, bazı üniversite rektörlükleri de gecikmeden imzacı akademisyenlere yönelik baskı 

uygulamaya, akademisyenlerin istifasını talep etmeye başladılar. 

11 Ocak 1948’de Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes, Mediha Berkes, Behice Boran, Adnan 

Cemgil ve Azra Erhat’ın aralarında bulunduğu bazı öğretim üyelerinin sol eğilimli oldukları 

için Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki görevlerinden uzaklaştırılmalarından 68 yıl sonra, 

12 Eylül askeri darbesi sonrasında yüzlerce akademisyenin soruşturmaya, uzaklaştırmaya ya 

da istifaya zorlanmasından 36 yıl sonra, Aydınlar dilekçesinden 32 yıl sonra bugün yurtiçi ve 

yurtdışından bini aşkın imzacı akademisyen hakkında soruşturma açılmasını kabul etmiyor, 

çağdışı zihniyetin yansıması olarak değerlendiriyor ve derhal durdurulmasını talep ediyoruz. 

İmzacı akademisyenler, metne katılalım katılmayalım, geçmişte olduğu gibi toplumun ve 

üniversitelerin vicdanı olarak anılacaklardır. 

https://www.facebook.com/behice.boran.33


Evet, akademisyenler, bilim insanları hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, baskıya ve teröre 

sessiz kalmadıkları için bir kez daha geleceğe umutla bakmamıza vesile oldular. 

Onlar yalnız değildir. 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu olarak 

Akademisyenlerin, aralarında yer alan meslektaşlarımızın yanındayız.  

Akademisyenleri, meslektaşlarımızı sevinçle kucaklıyor, üstümüze düşen sorumluluğu 

üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. 

Sessiz kalmayacağız, biz de bu suça ortak olmayacağız! 

 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi  

 

 

2.1.26. Yedikule Bostanları Tarihi, Kültürel Mirasımızdır! 

13.01.2016 / 2016.08.40109   

Bostanları yok etmek Vandallıktır! 

Topkapı ile Yedikule arasındaki tarihi İstanbul surlarının dibinde bulunan ve 1500 yıldır 

kesintisiz olarak aynı işlevi sürdüren, geçmişte saraylara ve günümüzde İstanbul halkına taze 

sebze yetiştiren, son derece nadide bir tarih ve kültür mirası niteliğinde olan Yedikule 

Bostanları’nın sur dışında bulunan kısmında İBB ekipleri 13 Ocak 2016 günü sabah 

saatlerinde yıkıma başladı. Alınan bilgiye göre yıkımın sur içerisinde ve çevresinde 

sürdürülmesi düşünülmektedir. 

Yıkımların gerçekleştirilmesi ve bostanların tahrip edilmesiyle, bütün itirazlara rağmen 

gerçekleştirilmek istenen “Yedikule-Belgrad Kapı Arasında Kara Surları İç Koruma 

Rekreasyon Projesi” kapsamında süs havuzu, sosyal tesis, açık spor alanı, otopark, dinlenme 

alanları ve konut projelerinin önü açılmak istenmektedir. Bostanların kaldırılması, yörede 

yapılan ve yapılacak lüks yerleşimlerin çevresini “mutenalaştırarak” rant getirisini misliyle 

katlamak amacını gütmektedir. 



Bakanlar Kurulunun 2006 yılında “yenileme alanı” ilan ettiği tarihi bostan alanıyla ilgili Fatih 

Belediyesi’nin, “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması” hakkındaki kanun gereği hazırladığı uygulama planı İBB 

Meclisi’nde CHP ve MHP grubunun ret oylarına karşılık iktidar partisinin oy çokluğuyla 

kabul edilmişti. 

Yenikapı kazıları ile 8500 yıllık tarihi geçmişi olduğu anlaşılan tarihi yarımada, Roma, Bizans 

ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara başkentlik yapmış, görkemli geçmişi ile bağrında 

barındırdığı farklı dinler ve kültürlerden toplulukların benzersiz ürünlerini bugüne miras 

olarak bırakmıştır. Bu mirası bugün bir araya getiren “tarihi yarımada” dediğimiz coğrafyada 

yer alan dört bölge 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 

alınmıştır. Bu liste Tarihi Surlar Koruma Alanını da içermektedir. 

Tarihi yarımadanın tamamı, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 12.07.1995 gün ve 6848 sayılı kararı ile “kentsel ve tarihi sit”, “kentsel ve 

arkeolojik sit” ve “1. derece arkeolojik sit” olarak ilan edilmiştir. 

İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı içinde yer alan Yedikule Bostanlarının bulunduğu 

alana yönelik planlama süreci 2013 yılında hazırlanan bir park projesi ile başlamış ancak 

tarihi bostanların ortadan kaldırılması öngörüldüğü için tepki görmüştür. Bu süreçte meslek 

odamız dahil bir çok kurum ve kuruluşun yanı sıra mimar, kent plancı, arkeolog, sosyolog, 

kültür varlıkları uzmanı gibi farklı disiplinlerden birçok akademisyen ve meslek insanından 

oluşan bir grup olarak, İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı’ndaki koruma sorunları 

üzerine hazırlamış olduğumuz raporu 6 Mayıs 2014 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih 

Belediyesi ve İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanlığı ile paylaşmıştık. 

Bu rapor kapsamında yapılan araştırma, kara surlarının çevresinde yer alan bostanların tarihi, 

kültürel ve sosyoekonomik miras değerlerinin olduğunu ve bostanların, 5. yüzyılda inşa edilen 

kara surlarının o tarihten bu yana ayrılmaz bir parçası ve kültürel peyzajın önemli bir bileşeni 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalarda yine uluslararası koruma kavramları 

çerçevesinde, kara surları ile tarihi Yedikule Bostanlarının özgün birlikteliğinin günümüze 

kadar ulaşan ve halen yaşayan, üretken bir kültürel peyzaj niteliğinde olduğu vurgulanmıştır.  



Bizans ve Osmanlı İstanbul’una ilişkin somut ve somut olmayan kültür mirası birlikteliğinin 

biricik örneklerinden olan Yedikule Bostanları, Dünya Mirası Alanı’nın en temel özgünlük 

değerlerinden birisidir. Bu bağlamda, bostanların taşıdığı bu özgün değeri göz önüne alarak, 

kara surları sur içi bostanlarını kaybetmeden, bostanları günümüzün kentsel gereksinimleri ile 

nasıl birleştirebileceğimizi hep birlikte tartışmış ve sonuçları yukarıda da sayılan kurum, 

kuruluş ve ilgililere sunmuş, somut öneriler iletmiştik. 

Hal böyle iken rant projelerinin arka bahçesini toplama mantığı ile 1500 yıllık bostanların tüm 

uzman görüşlerine, koruma yaklaşımlarına rağmen yok edilme girişimi kabul edilemez. 

Bostanların yok edilmesi tek kelime ile Vandallıktır. 

TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi 

2.2. Taksim ve Haydarpaşa Dayanışmaları ile Birlikte Yapılan Basın Açıklamaları 

2.2.1. Taksim Dayanışması: Meydandayız!  

27.05.2014 / 2014.08.34501 

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere yaşam ve yaşam alanlarımıza müdahale 

ederek topluma dayatılan projelerin gerçekleştirilmesi uğruna etik, bilim, teknik ve hukuk 

tanımaz iktidarın ısrarlı çabaları, 27 Mayıs 2013 tarihinde amansız ve hukuksuz bir şiddete 

dönüşmüştür.  

Taksim Dayanışmasının “sağlıklı kentleşme ve yaşanılır kent” talebi, ülkenin milyonlarca 

yurttaşının daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi talebiyle birleşmiş, 31 Mayıs 2013 

tarihinden itibaren ülkenin dört bir yerine yayılarak yepyeni ve evrensel bir boyut kazanmıştır. 

Gençlerin yaratıcı zekâsı, annelerin kucaklayan şefkati, işçilerin emekten gelen gücü, 

kadınların gür sesi, LGBTİ bireylerin biz de varız çığlığıyla büyüyen “Gezi Direnişi”, 

ülkemiz toplum, kent ve demokrasi tarihinde ortadan kaldırılamayacak onurlu bir iz 

bırakmıştır.  

Ancak iktidar, dünyaya örnek olacak bu dayanışma ve direnişten hâlâ korkmakta, “Geziciler” 

olarak bizi dillerinden düşürmemekte; yolsuzluklarını, cinayetlerini, katliamlarını unutturmak 



için hukuksuz polis şiddetini teşvik eden, adaletsizlik ve cezasızlıkla cesaretlendiren 

politikalar eşliğinde ülkemizi ciddi bir gerilim ortamına sürüklemektedir.  

Bu nedenle ülkenin neredeyse bütün meydanları, parkları, mahalleleri ve kentleri abluka altına 

alınmakta; 300’den fazla emekçinin hayatını kaybettiği Soma katliamının yasını tutmamız,1 

Mayıs Emek ve Demokrasi Bayramını kutlamamız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü meydana 

olmamız, akıl almaz polis şiddetiyle kaybettiğimiz çocuklarımızın cenazesinde bile bir araya 

gelmemiz engellenmektedir.  

Ancak bilinmelidir ki, muktedirlerin çaresizliğinin ve korkaklığının göstergesi olan bu kirli 

politika, şiddet ve adaletsizliğe karşın bizler; en yalın, en çıplak ve en haklı halimizle; bizi biz 

yapan bütün değer ve renklerimizle, sarsılmaz bir sağduyu, direnme gücü, kararlılık ve 

inanılmaz bir yaratıcılıkla, yaşamın olduğu her alanda bir aradayız ve meydandayız…  

Taksim Dayanışması olarak taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmediğimizi tekrar 

hatırlatmak için 31 Mayıs’ta Taksim’de, meydandayız!  

Biz milyonlarca insan, onlarca ayrı dille, sesle, renkle bir aradayız; meydandayız! 

3-5 ağacımızla, arzumuzla, fikrimizle, insan olma hasretimizle, umudumuzla, direnişimizle, 

birlikte nefes aldığımız her yerde, meydandayız! 

Katliamlarınıza, yolsuzluklarınıza isyanımızdan, yağmaladığınız kentlerimize, doğamıza, 

yaşam alanlarımıza, bütün ortak değerlerimize sahip çıkmamızdan korkup kapattığınız 

meydanlar için meydandayız! 

Bizler; işçiler, işsizler, emekçiler, güvencesizler, göçmenler, öğrenciler, halklar, görmezden 

geldikleriniz... Görüyor musunuz, biz meydandayız! 

Durmadığımız, sessiz kalmadığımız, boyun eğmediğimiz için; fabrikalarda, madenlerde, 

tersanelerde, plazalarda ölümüne, güvencesiz, sendikasız, taşeron çalışmayı gün be gün daha 

da şiddetle reddettiğimiz için; yaptıklarınızın üzerini örten medyanıza güvenmediğimiz, 

adaleti bizleri cezalandırdığınız mahkemelerinizde bulamadığımız için her yerdeyiz. 

Meydandayız! 



Bizler ürettiklerimizle, mahalle evlerimiz, fabrikalarımız, bostanlarımız, forumlarımızla, 

yarattığımız yeni renklerimizle, sizin yok ettiklerinize karşı var ettiklerimizle, adaletimizle 

meydandayız! 

Bizler, Ethem, Ali İsmail, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni, Hasan Ferit, Ahmet, Abdullah, 

Mehmet İstif, Fadime Ana, Berkin Elvan, Uğur Kurt, Ayhan Yılmaz ve Soma’da 

kaybettiğimiz canlar için meydandayız! 

Wall Street’ten Sintagma’ya Puerta del Sol’dan Taksim’e, meydandayız! 

31 Mayıs’ta meydandayız!  

Ankara’da meydandayız, İzmir’de meydandayız; Antakya’da, Eskişehir’de, Bursa’da, 

Adana’da, Mersin’de, Diyarbakır’da, ülkenin dört bir yanında, meydandayız! 

Meydanlarımızı, parklarımızı, sokaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve yaşamımızı özgür kılmak 

için meydandayız! 

Taksim Dayanışması 

2.2.2. Taksim Dayanışması: Haklıyız ve Kararlıyız 

06.06.2014 / 2014.08.34615 

Taksim Dayanışması olarak taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmediğimizi tekrar 

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 yüz binlerin 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 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 25.000 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 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 katilleri adil ve 

etkili biçimde yargılanmalı, bu ölümcül sonuçlara yol açan vali, emniyet müdürleri ve içişleri 

bakanı görevlerinden alınarak yargılamalara dahil edilmeli, polis şiddetini “destan yazmak” 

olarak tanımlayıp teşvik eden en yetkili siyasi otorite olarak başbakanın 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 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…  

Taksim Dayanışması 

2.2.3. Haydarpaşa Dayanışması: Rantiye, İstanbul’u Pazarlamak İçin Haydarpaşa 

Garı’nda  

12.06.2014 / 2014.08.34676  

2003 yılında Türkiye’nin ve İstanbul’un küresel sermayeye pazarlanmasını Haydarpaşa Garı, 

Limanı ve Kıyı Alanı üzerinden başlatan AKP iktidarı, 13 Haziran 2014 Cuma günü 

Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilecek olan “Mega Şehirler ve Ticari Başkentler – New 

York’tan İstanbul’a” adlı forum ile satış ve pazarlama sürecine yeniden hız kazandırmak 

istiyor. 

İktidarın izlediği “rant ve talan” politikaları karşısında yükselen toplumsal duyarlılık 

nedeniyle kamuoyundan özenle hazırlıkları gizlenen buluşmaya eski New York Belediye 



Başkanı Michael Bloomberg ve yatırımcıların davet edildiği, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 

ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ev sahipliği yaptığı anlaşılmaktadır. 

Davetlilerin hukuksuz bir şekilde arkeolojik sit alanı üzerinde yapılan Four Seasons Otelde 

ağırlanmaları ise yeni “kent suçu” yaratma anlayışını kendiliğinden teşhir etmektedir.  

Gezi’de ve ülkenin dört bir yanında “yaşam değerlerine, hak ve özgürlüklere” sahip çıkmak 

için bedeller ödendiği bir ortamda yeniden dayatılan “rant ve talan” politikalarını bir kez daha 

reddediyoruz.  

Forum’u organize edenler bilmelidir ki, Gezi’den sonra kamusal alanlar ve mahallelerimiz 

sahipsiz değil; yurttaşlar yaşam alanlarına daha çok sahip çıkmakta kararlı ve “kent, çevre, 

kültür” değerleri üzerinden soygun gerçekleştirilmesi karşısında dayanışma içerisindedir. 

Biz yurttaşlar olarak, “yağma planı” nedeniyle yargıda inceleme aşamasında olan 

Haydarpaşa’da iktidarın başlattığı “rant ve talan” sürecini yine Haydarpaşa’da 

sonlandıracağız! 

Haydarpaşa halkındır, satılamaz! 

Kent, Çevre ve Toplum için  

Haydarpaşa Dayanışması 

2.2.4. Haydarpaşa Dayanışması: Haydarpaşa Büyük İnsanlığı Yardıma Çağırıyor 

22.05.2015 / 2015.08.38195  

Türkiye 7 Haziran 2015 tarihinde yeni bir seçime hazırlanırken, sadece kısa erimde “rant elde 

etmek amacıyla “ortak akıl, çağdaş bilimsel ölçütler, demokrasi ve hukuk normları” yok 

sayılarak alınan “yağma ve rant” kararları ile yaşam değerlerimiz ve toplumsal geleceğimiz 

yok ediliyor. 

13 yılı aşkın AKP iktidarları eliyle; taşıdığı değerler nedeniyle UNESCO Dünya Mirası 

listesinde yer alan İstanbul’umuzun eşsiz siluet, topografya ve coğrafya değerleri ile birlikte 

anılarımız ve toplumsal belleğimiz sorgusuz ve acımasız “kentsel dönüşüm” kararları ile 

tahrip edilmektedir. 



Aynı anlayışla 2004 yılından beri dünyanın eşsiz siluetinin özgün bir parçası ve İstanbul’un 

tarihi, kültürel ve doğal değerleri olarak korunan, anılarımızı ve toplumsal belleğimizi 

oluşturan mekânların başında gelen yapılardan biri de Anadolu’nun batıya açılan kapısı 

Haydarpaşa Garı, Kıyı ve Liman Alanı, alınan kararlarla ve ısrarla yok edilmek istenmektedir. 

Kamusal alan, hükümet emrindeki TCDD, Özelleştirme İdaresi ve İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, “yüksek rant” elde etmek amacıyla sayısız girişimde bulunulmuş, torba yasa 

çıkarılmış, Kıyı Yönetmeliği değiştirilmiş, planlar yapılmış, 2020 Olimpiyatları için tesis 

alanı gösterilmiş, küresel sermaye gruplarına arz edilmiştir.  

Ve nihayetinde önce işlevsizleştirilmek, sonra otele dönüştürmek için 1. Grup Tescilli Eser 

Haydarpaşa Garı 28 Kasım 2010 tarihinde yakılmıştır. Bu nedenle tarihi bina büyük zarar 

görmüş, çatısız, bakımsız kalmış ve bugüne kadar restorasyon yapılmamıştır. 

Bu süreçte Haydarpaşa Garı ve çevresinin değerlerini yok sayan, sözde “koruma amaçlı” plan 

koruma kurullarında siyasi bir operasyonla görevden alma ve yeni atamalar yapılmasından 

ardından onaylanmıştır. 1 gün sonra 25 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediye 

Meclisinde, gar binasına “kültür, konaklama” yani “otel” işlevi veren, bölgeyi “ticaret ve 

turizm alanı”na dönüştüren 1/5000 ölçekli “Haydarpaşa Garı ve Çevresi Koruma Amaçlı 

Nazım İmar Planı” siyasi bir kararla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Yeni rant oyunları… 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “yağma kararlarını” uygulamak için Haydarpaşa Garı 

alanına komşu parsellerde adım atma kurnazlığında olduğunun farkındayız. Bu amaçla 

bölgede ticari amaçlı otopark, yol düzenlemeleri girişimleri ile yaptıkları hasarı bahane ederek 

Numune Hastanesinin taşınması gündeme getirilmektedir. 

Bu arada Marmara Üniversitesi (MÜ) Haydarpaşa Yerleşkesinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde 

kurulması planlanan “Sağlık Bilimleri Enstitüsü”ne devredilmesini içeren bir kanun 15 Nisan 

2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çıkarılan kanunla 

Haydarpaşa Garı ve çevresinde Haydarpaşa Limanı, MÜ Haydarpaşa Yerleşkesi, Harem Garı 

ve Limanı dahil alanda gerçekleştirmek istediği projeye doğru bir adım daha atmış 

bulunmaktadır.  



Son zamanlarda Haydarpaşa yağmasını gerçekleştirmek için alınan hukuksuz kararlar ve fiili 

uygulamalarla sürdürülen işlevsizleştirme operasyonları gerekçe gösterilerek bölgenin 

“çöküntü alanı” ilan edilmesi yoluyla “rant projeleri” meşrulaştırılmak istenmektedir.  

Yatırımlar başarısız… 

19 Ağustos 1908’de başlayan tren seferleri Marmaray çalışmaları bahane edilerek 31 Ocak 

2012’de ana hat trenleri, 19 Haziran 2013’de ise banliyö trenleri durdurulmuştur. Trenlerin 

yeniden sefere başlaması için öngörülen 18 Haziran 2015 tarihine 26 gün kala ancak Pendik-

Ayrılıkçeşme, Kazlıçeşme-Halkalı arasında yolların sökülmesinden başka ilerleme 

sağlanamamıştır. 

Plansız, programsız ve İhale Yasası geçersiz kılınarak yapılan yatırımlar, yüksek maliyet, 

niteliksizlik ve İstanbul’un trafik sorunlarının katlanarak büyümesi şeklinde yaşamımıza etki 

etmektedir. Bu nedenle yılda ana hat trenlerinden 7 milyon, banliyö trenlerinden ise 29 

milyon yolcu mahrum bırakılmıştır. Bundan dolayı milyonlarca insan ulaşım güçlüğü içinde 

yaşamını idame ettirmeye çalışmaktadır.  

10 yıllık mücadele… 

Bu süreçte Haydarpaşa Garı ve çevresinde gerçekleştirilmek istenen yüksek rantlı projeye 

karşısında bölgenin tarihi ve doğal değerlerini savunmak amacıyla 13 Mayıs 2005 tarihinde 

sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerin katılımı ile kurulan 

“Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması” 10 yıldır mücadele sürdürmektedir. 

Bu kapsamda, 1 milyon metrekare Haydarpaşa Kamusal Alanını çevresiyle birlikte 

yağmalamak için yaşanan hukuk ihlalleri karşısında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları 

yapılmış ve hukuk davaları açılmıştır. Hukuk mücadelemizin bir devamı olarak “evrensel 

koruma ilkelerine ve koruma hukukumuza” açıkça aykırı olan ve İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen “Koruma Amaçlı 

Plan”ın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacı ile açılan dava devam etmektedir. 

Her bakımdan gelinen bu kritik aşamada Haydarpaşa Dayanışması olarak, yağmaya karşı 

mücadelemizin 10. yılı, Pazar Nöbetleri ve Perşembe Buluşmaları ve çeşitli etkinliklerle 

Haydarpaşa ve çevresini bütün değerleriyle birlikte savunma çabası kararlılıkla devam 

etmektedir.  



Sonuç olarak; 

Hukuksuzluğun, kuralsızlığın ve çılgınlığın “ilke” haline geldiği günümüz koşullarında, kent, 

çevre, kamu ve emek değerlerine sahip çıkmanın zorluğunu yaşamaktayız. Diktatörlüğe giden 

yolun kamusal varlıkların haraç-mezat satışı ve rantla örüldüğünün ne kadar farkındayız? 

7 Haziran seçimlerinde bütün kamusal varlıkları, tarih ve doğa değerlerini, kentlerimizi, 

yaşam değerlerimizi ve Haydarpaşa’yı savunmak için yağma diktatörlüğüne “dur” diyebilecek 

miyiz?  

Bugün, bütün kamusal alanlar ve yaşam değerlerimiz, “yağma ve rant çılgınlığına” kurban 

edilmemek için büyük insanlığı acil olarak yardıma çağırmaktadır. Daha geç olmadan bu 

çığlığa birlikte kulak verelim. Bu çılgınlığı birlikte durduralım… 

Haydarpaşa halkındır, halkın kalacak!.. 

Toplum Kent ve Çevre için  

Haydarpaşa Dayanışması 

2.2.5. Haydarpaşa Dayanışması: 2 Yıldır Treni Bekliyoruz 

17.06.2015 / 2015.08.38451 

Tarih 19 Haziran 2013. Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 

Yıldırım, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Türkiye 

Offshore Enerji Konferansı” sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Haydarpaşa Garı’na 

ilişkin bir soruyu düzeltme ile cevaplayan Yıldırım, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bildiğiniz gibi 

29 Ekim’de Marmaray’ı İstanbulluların hizmetine veriyoruz. Ancak Söğütlüçeşme’den 

Gebze’ye, Avrupa Yakası’nda Kazlıçeşme’den Halkalı’ya kadar olan banliyö tren hatları da 

yenilenecek. Mevcut hat yenilecek, 3 hatta çıkarılacak, standardı genişletilecek. Yoksa 

Haydarpaşa Garı’nın kapatılması gibi bir şey söz konusu değil.” 

Binali Yıldırım’ın banliyö hatların açılacağını ifade ettiği günden bugüne tam 2 yıl geçti. İlk 

olarak 1908 yılında başlayan tren seferleri Marmaray çalışmaları bahane edilerek 31 Ocak 

2012’de ana hat trenleri, 19 Haziran 2013’de ise banliyö trenleri durduruldu. Trenlerin 

yeniden sefere başlaması için öngörülen tarih bitti ve bizler hâlâ treni bekliyoruz. 



18 Haziran Perşembe günü saat 12.30’da Haydarpaşa Garı’nda bir araya geliyor ve ‘2 yıl önce 

geleceği söylenen treni bekliyoruz’ diyoruz. 

Haydarpaşa Dayanışması 


