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15. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları

1986 yılında yapılan TMMOB 29. Olağan Genel Kurulunda yönetime İl/

İlçe Koordinasyonları Yönetmeliğinin hazırlanması için yetki verilmiş, 8-9 

Nisan 1989 tarihinde yapılan TMMOB Olağanüstü Genel Kurul kararında 

bu yönetmelik kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. TMMOB 38. Olağan 

Genel Kurulu’nda ise bu yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yönetmelik bu 

değişiklik ile birlikte 1 Haziran 2004’te yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yasası ve Ana Yönetmeliğinde belirtilen amaçlara ulaşabilmek 

için, bağlı oda birimlerinin çalışmalarını koordine etmek, daha etkin ve 

verimli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli olan güç birliği, dayanış-

ma ve ortak davranışı sağlamak amacıyla, oluşturulan TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulunun bu dönemde faaliyetleri de Sekreterlikçe ayrıca 

yayımlanan 2016-2017 Çalışma Raporunda ifade edilmiştir.

Bu dönem TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim 

Kurulu kararları ile, şubemizi İKK’da asil üye olarak Ali Tuncay Gürpınarlı, 

yedek üye olarak Öncül Kırlangıç temsil etmişlerdir. İKK İsçi Sağlığı ve 

İş Güvenliği Komisyonunda İsmail Doğanyılmaz, Esra Sert; İKK kadın 

Komisyonunda Eser Yağcı, Derya Karadağ; Ölçü Yayın Kurulunda Ali 

Tuncay Gürpınarlı, Metin Karadağ; Öğrenci Komisyonunda ise Ceren 

Doğan ve Gözde Der görevlendirilmiştir.

2016-2017 dönemi TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantı-

sı 8 Mart 2016 tarihinde TMMOB Makina Mühendisleri Odasında yapıl-

dı. Toplantıya geçen dönem İKK Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası 

adına Süleyman Solmaz, Çevre Mühendisleri Odası adına Cevahir Efe 

Akçelik, Elektrik Mühendisleri Odası adına Tayfun İşbilen ve F. Kemal 

Özoğuz, Fizik Mühendisleri Odası adına Uğur Kaan, Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası adına Osman Deniz, İnşaat Mühendisleri Odası adı-

na İsmail Uzunoğlu, Kimya Mühendisleri Odası adına Gürkan Ergin ve 

Nilgün Mutlu, Maden Mühendisleri Odası adına Mehmet Makar, Metalürji 

Mühendisleri Odası adına Berkay Tuncay, Peyzaj Mimarları Odası adına 

Ebru Ekşi Hoşhan ve Merve Kaluç, Şehir Plancıları Odası adına Akif Burak 

Atlar, Tekstil Mühendisleri Odası adına Canan Gül ve Eren Topal, Ziraat 

Mühendisleri Odası adına Dilek Ülger ve Murat Kapıkıran katılmıştır.

TMMOB İKK Yönetim Kurulları ortak toplantısı 11 Nisan 2016 tarihinde ger-
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çekleştirilmiştir. Toplantıda İKK yeni dönem çalışma programı ele alınırken, 

mühendislik asgari ücret uygulaması konusunda özlük haklarının korunma-

sı, bu konuda hukuk birimlerinin ortak çalışma yapması; işçi sağlığı ve iş gü-

venliği üzerinde önemle durulması; kent ve çevre mücadelelerinde meslek 

alanlarımızdan yola çıkarak söz söylemeye devem edilmesi; Ölçü dergisinin 

düzenli çıkarılması ve yeni sayının “Kanal İstanbul” dosyası olması; Kent 

Sempozyumu, Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Günü, İş Cinayetlerine 

Karşı Mücadele Günü, 5 Haziran Ekolojik Yıkıma Karşı Mücadele Haftası 

gibi önemli etkinliklerimizde topluma dönük çalışmalarda mesleki ve bilim-

sel yaklaşımlarımızı, raporlarımızı ve düşüncelerimizi açıklamaya devam 

edilmesi; İMOK ve diğer emek ve meslek örgütleri ile ortak açıklama ve 

eylemlerimize üyelerimizin ve yöneticilerimizin katılımının sağlanması; ferdi 

kaza sigortasının etkili olduğu, sosyal faaliyetlerin, sosyal projelerin, ortak 

çalışmaların ve mesleki etkinliklerin önemli olduğu; belediyelerle yapılan 

protokolün takibinin önemli olduğu; “kentsel dönüşüm” adı altında sürdürü-

len rantsal dönüşüme karşı mesleki bilgi ve birikimlerimizi kamuoyu ile pay-

laşmanın ve TMMOB’ye yönelik karalama kampanyasına karşı başlatılacak 

mücadele programı ve çalışmalarının önemli olduğu vurgulandı

İstanbul Büyükkent Şubesi olarak içinde yer aldığımız İKK etkinlikleri aşa-

ğıda özetlenmiştir.

15.1. TTB, DİSK, KESK VE TMMOB: 1 Mayıs’ta Bakırköy’de Buluşuyoruz

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikle-

ri basın toplantısıyla 1 Mayıs 2016 İstanbul programını açıkladılar. Basın 

toplantısına DİSK Genel Başkanı K. Beko, KESK Eş Genel Başkanı L. 

Özgen, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. R. Tükel ve TMMOB Genel Başkanı 

M. Soğancı katıldı.

15.2. 1 Mayıs’larda Hayatını Kaybedenler Anıldı

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB 1977, 1989 ve 1996 1 Mayıs’larında ha-

yatını kaybedenleri andı. Kazancı Yokuşu’nda başlayan anma etkinlikleri, 

Mehmet Akif Dalcı’nın 1989’da polis kurşunuyla öldürüldüğü Şişhane ve 

Dursun Odabaşı, Yalçın Levent ve Hasan Albayrak’ın hayatını kaybettiği 

Kadıköy’de devam etti.
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15.3. Özel İstihdam Büroları Yasası Geri Çekilsin!

TMMOB İst. İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik Mecliste görüşülmekte olan 

Özel İstihdam Büroları Yasası ile ilgili 7 Mayıs’ta bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, “7 milyon işçiyi, yani kayıtlı istihdamın yarısını etkileyecek bu 

yasa tasarısı derhal meclis gündeminden çekilmelidir. Kiralık işçilik yasa-

sına karşı, TMMOB İKK olarak, başta DİSK olmak üzere tüm sendikalarla 

omuz omuza mücadele vereceğimizi, meslek örgütümüze üye mühendis, 

mimar ve şehir plancı ve tüm işçilerin mağdur olmaması için, kölelik yasası 

kayıtsız şartsız geri çekilene kadar mücadeleden yılmayacağımızı kamuo-

yuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.

15.4. Soma’yı Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız

TMMOB, DİSK, KESK 

ve TTB İstanbul bileşen-

leri tarafından, Soma fa-

ciasının yıldönümünde 

Galatasaray Meydanında 

basın açıklaması gerçek-

leştirildi. TMMOB İst. İKK 

Sekreteri C. E. Akçelik’in 

okuduğu basın açıklamasında, “Soma’da 13 Mayıs 2014’te yaşanan ve 

301 madenci canımızı yitirdiğimiz iş cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti. Bu 

iki yılda neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Ne ailelerin acısını biraz olsun 

hafifletecek bir hukuki süreç yaşanıyor ne de faciaların önlenmesine iliş-

kin bir adım atılmış durumda. Tam tersi yeni facialara davetiye çıkartılıyor. 

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB olarak bu facianın sorumlularının peşini bı-

rakmayacağız. Verilen sözleri tutmayan, hiçbir önlem almayan sorumlula-

rın er ya da geç yargılanması için mücadele edecek ve Soma’yı unutma-

yacak, unutturmayacağız” ifadeleri yer aldı.

15.5. Bir Aradayız, Buradayız!

Taksim Dayanışması bileşenleri tarafından Gezi direnişinin üçüncü yılın-

da etkinlik programını açıklamak üzere 27 Mayıs 2016 Cuma günü saat 

11.00’de TMMOB Mimarlar Odası İst. Büyükkent Şubesi Karaköy binasın-

da bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Mimarlar Odası 
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İst. Büyükkent Şubesi Başkanı S. Yılmaztürk, “15 Şubat 2012 tarihinde 

Taksim Meydanı ve Taksim Gezi Parkı’nı geri dönüşü olmayacak bir biçim-

de yok edecek projelere karşı hukuksal ve toplumsal alanda mücadele et-

mek üzere Taksim Dayanışması adı altında bir araya geldik. Dayanışmamız 

ve verdiğimiz mücadele, etik, bilim, teknik ve hukuk tanımaz iktidarın ısrarlı 

çabalarının, 27 Mayıs 2013 tarihinde amansız ve hukuksuz bir şiddete dö-

nüşmesi ile birlikte 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ülkenin dört bir yerine 

yayılarak dünya toplum, kent ve demokrasi tarihinde izi silinemez yepyeni 

ve evrensel bir boyut kazanmıştır” dedi.

15.6. Mimarlar Odası’na Yapılan Yasadışı Baskını Kınıyoruz: Yargı 

Kararlarına Uyulmalıdır

TMMOB’ye bağlı odalar, Mimarlar Odası’na tahsis edilmiş olan İstanbul’daki 

Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının basılarak oda yöneticileri ve avukatla-

rının gözaltına alınması üzerine 1 Haziran 2016 tarihinde Mimarlar Odası 

İst. Büyükkent Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenlediler.

TMMOB Genel Sekreteri D. Gül, TMMOB Geçmiş Dönem Başkanı M. 

Soğancı, Mimarlar Odası Başkanı E. Muhcu ve TMMOB’ye bağlı odaların 

başkan ve yöneticilerinin katıldığı basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi 

üyesi H. Demirdizen, İst. Diş Hekimleri Odası Başkanvekili A. Hikmet 

Arısal, Veteriner Hekimler Odası Başkanı M. Arslan, İstanbul Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yöneticileri, İstanbul Eczacılar Odası 

yöneticileri, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı G. Zeybek, Sanatçılar 

Girişimi temsilcisi O. Aydın, Özerk Sanatçılar Konseyi, Türkiye Yazarlar 

Sendikası, Homur Mizah Grubu, Red Fotoğraf da katılarak destek verdiler. 

Ortak basın açıklaması Makina Mühendisleri Odası Başkanı A. E. Çakar 

tarafından okundu.

15.7. Bir İnat Meselesi Olarak Taksim’i Yavanlaştırma Projesi

Son günlerde Taksim Gezisi’ne “bir tarihi eser” yapılacağını, AKM’nin “mo-

dern bir opera binası” olarak yıkılıp yeniden yapılacağını ve Taksim’e bir 

cami yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hu-

kuka aykırı ve Anayasayı çiğneyerek verdiği talimatlar konusunda TMMOB 

İst. İKK tarafından bir açıklama yapıldı.
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Bir İnat Meselesi Olarak Taksim’i 
Yavanlaştırma Projesi

İnşaatların hız kesmeden devam ettiği, ismi bü-
yük projelerle anılan ve nüfusu sürekli büyüyen 
İstanbul, sosyolojik, fiziki, ve ekolojik yapısıyla ar-
tık bunca dış yükü kaldırabilecek güçten yoksun 
durumda. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
şehre dair vermiş oldukları kırmızı alarma rağ-
men şehrin olumsuz müdahalelerden korunması 
bir kenara durum her geçen gün daha da kötüye 
gitmektedir.

On dört yıllık AKP dönemi boyunca İstanbul, kent-
sel dönüşüm projeleriyle dokusu ve kültürü yok 
edilmiş, son doğal alanları üzerine mega projeler 
inşa edilmiş, tarihi siluetini bozan plaza, alışveriş 
merkezleri ve otellerle anılır bir kent haline gel-
miştir.

Şehrin bütününe baktığımızda gördüğümüz, 
yüksek ve tek tip konutlarla donatılmış, altyapı-
sı eksik, ekolojik alanlarla uyumu gözetilmemiş, 
betonlaşmış, alışveriş merkezleriyle donatılmış, 
yeşil alanları daraltılmış bir İstanbul’dur. Tüm bu 
olumsuz tablo her fırsatta bu kente ‘âşık’ olduğu-
nu söyleyenlerin döneminde gerçekleşmiştir.

Tarihi eserleri ortaya çıkarmada da AKP dönemi-
nin başarısı (!) ortadadır. İstanbul’da Atik Valide 
Sultan Külliyesi, Tekfur Sarayı, Şile Ocaklı Ada 
Kalesi, Mesnevihane Camii gibi skandal resto-
rasyonlar ve İstanbul tarihinin 8000 yıl öncesine 
dayandığını ortaya çıkaran 38 bin envanterlik, 
müzelik değerde, yaklaşık 40 bin kasadan fazla 
eserin “3-5 çanak çömlek” olarak nitelendirilmesi 
vasıtasıyla da bu başarıyı tescillenmiştir.

Ayrıca yine, Yenikapı dolgu alanıyla UNESCO 
dünya mirası listesinde bulunan tarihi yarımada-
nın şeklinin değiştirilmesini de tarihe ne kadar 
önem verildiğinin bir kanıtı olarak not düşüyoruz.

Atatürk Kültür Merkezi
Restorasyonu durdurulan ve çürümeye bırakı-
lan Atatürk Kültür Merkezi, tarihi boyunca birçok 
toplumsal etkinliğe ev sahipliği yapmış, Taksim 
Meydanı ve Gezi Parkı ile bütünleşmiştir. AKM, 
tarihi, mimari değeri, yapıldığı dönemi yansıtması 
ve özgünlüğü gibi taşıdığı değerler itibarı ile “1. 
derece kentsel sit alanı”nın bir parçası olarak “1. 
grup tescilli kültür varlığı”dır.

Koruma Bölge Kurulu, 2863 sayılı yasa, ilgili yö-
netmelik, yönerge, ilke kararları ve kararların de-

vamlılığı ilkelerine aykırı olarak, 24.12.2008 gün 
ve 2268 sayılı kararıyla AKM’nin kültürel değeri-
ni yok eden bir avan projeyi onaylamıştır. Kültür 
Sanat Sen tarafından açılan davada İstanbul 9. 
İdare Mahkemesi bilirkişi incelemesi sonucunda 
Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkım ve tadilat çalış-
maları yasaya ve mevzuata aykırı bulunarak iptal 
edilmiştir.

Söz konusu yargı kararından sonra 20.12.2009 
tarihinde, İstanbul’un en önemli kültür ve sanat 
mekânı niteliğinde olan AKM’nin rölövelerine uy-
gun olarak hazırlanan restorasyon projesinin ger-
çekleştirilmesine ilişkin, TMMOB Mimarlar Odası 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de ka-
tıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 
tutanak ile kayıt altına alınmış mutabakat metni 
sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012 yılı-
nın son günlerinde bir açıklama yaparak AKM’nin 
29 Ekim 2013 tarihinde kullanıma açılacağını, 
restorasyon için karşılıksız fon bulunduğunu ve 
sözleşme yapıldığını ilan etmiştir. Yapılan ihale 
ve başlayan tadilat işlemlerinden sonra dönemin 
Başbakanı tarafından Haziran 2013’teki “AKM 
yıkılacak” söylemleri nedeniyle restorasyon çalış-
maları durdurulmuştur. AKM’nin restorasyonunu 
yapmamak ya da yapılmasını engellemek 2863 
sayılı koruma mevzuatına aykırıdır.

Selatin Camii
Cumhurbaşkanı Taksim Maksem’in olduğu alana 
selatin cami yapılacağını beyan etmiştir. Selatin 
(Sultan) camileri Osmanlı padişahlarının, şeh-
zade ve sultanlarının yaptırdığı camilere verilen 
isimdir. Meydana yapılması planlanan caminin 
selatin camii olarak nitelendirilmesi tabii ki tesa-
düf değildir. Tek kişilik yönetim anlayışını ilmek 
ilmek ördükleri ülkede, cumhurbaşkanı acaba 
kendi konumunu mu nitelendirmiştir?

Ve Gezi Parkı
Gezi Parkı’na ilişkin açılan dava süreçleri hâlâ 
devam etmektedir. Bilindiği gibi İstanbul 1. İdare 
mahkemesi Taksim Gezi Parkı’nın yapılaşmaya 
açılmasına ilişkin imar planının iptaline karar ver-
miş, Danıştay 6. Dairesi ise bu kararı gerekçesi-
ni genişleterek onamıştı. Sonraki süreçte Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından atanan Danıştay üye-
leri kabul edilemez gerekçelerle “karar düzeltme” 
kararı verdi ve dosya tekrar İstanbul İdari mah-
kemesine döndü. Şu anda da dava süreci kap-
samında Gezi Parkı için keşif günü bekleniyor. 
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Ayrıca yine stratejik planda Taksim’e bir kışla 
yapılmasına ilişkin hükmün iptali ile ilgili dava da 
hala sürmektedir.

Taksim Gezi parkı ile ilgili tüm dosyalar yürütme 
erkinin tek kişinin elinde toplanmış halinin yargı 
üzerinde nasıl bir tahakküm kurduğunun ve na-
sıl bir hukuksuzluk, anayasasızlaştırma düzenine 
doğru adım adım sürüklendiğimizin en somut ka-
nıtıdır.

Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
başkanına “cesur” olmasını öğütlüyor. Bu öğü-
dü bizler de üzerimize alınıyoruz. Mehmet’in, 
Abdocan’ın, Ethem’in, Medeni’nin, Hasan Ferit’in, 
Ahmet’in ve Ali İsmail’in düşleri için, Berkin’in ya-
rım kalan ömrü için cesur olacağız; bilim ve tek-
niğin ışığında bu hukuk dışı uygulamalara karşı 
mücadele edeceğiz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

15.8. Cumhuriyet ve Demokrasi 

Mitingi 

24 Temmuz 2016’da Taksim 

Meydanı’nda yüz binle-

rin katılımıyla düzenlenen 

‘Cumhuriyet ve Demokrasi 

Mitingi’nde darbe ve si-

vil dikta karşıtlığı öne çıktı. 

Mitingde parlamenter de-

mokrasi, laik ve hukuk dev-

leti vurguları öne çıktı.

15.9. Kabataş Meydan Düzenlemesi ile İlgili Basın Toplantısı

TMMOB İst. İKK tarafından Mimarlar Odası İst. Büyükkent Şubesi ve Şehir 

Plancıları Odası İst. Şubesi sunumlarıyla “Kabataş Meydan Düzenlemesi 

Transfer Merkezi İnşaatı” ile ilgili Mimarlar Odası İst. Büyükkent Şubesi’nde 

3 Ağustos 2016 tarihinde bir basın toplantısı düzenlendi. TMMOB İst. İKK 

Sekreteri C. E. Akçelik, İBB’ye geçtiğimiz günlerde konu hakkında cevap-

lanması istemiyle yöneltilen soruları tekrar hatırlattı. Daha sonra Mimarlar 

Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve Şehir Plancıları 

Odası İst. Şubesi Sekreteri A. B. Atlar söz alarak mesleki açıdan projeye 

dair görüşlerini ortaya koyan sunumlarını yaptılar.

15.10. Haydarpaşa Garı İçin 239. Nöbeti TMMOB İstanbul İKK Tuttu

Varlık Fonu Yasası kapsamında özelleştirilmesi gündeme gelen ve özelleş-

tirilmemesi için 219 haftadır önünde nöbet tutulan tarihi Haydarpaşa Garı için 

21 Ağustos 2016 Pazar günü nöbeti TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu tut-
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tu. Koordinasyon adına 

açıklama yapan TMMOB 

İst. İKK Sekreteri C. 

E. Akçelik, “Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Ahmet Arslan, 

Haydarpaşa Garı’nın 

yüksek hızlı tren ve böl-

gesel trenler için kulla-

nılacağını ve tren garı 

olarak hizmet vereceğini 

söyledi. Arslan’ın açıklamalarında yargı kararı ile iptal edilen ve yargı ka-

rarı nedeniyle bu yılın başında revize edilen Haydarpaşa Garı ve yakın 

çevresi planlarının akıbeti, gar ve limanın arkasında bulunan saha ile ilgili 

de net bir bilgi yoktur” dedi.

15.11. Unutmadık! Affetmeyeceğiz!

10 Ekim 2015’te Emek, Demokrasi ve Barış mitingi öncesi, karanlık elle-

rin aramızdan aldığı 101 arkadaşımızı katliamın 1. yıldönümünde Kadıköy 

İskele Meydanı’nda andık. Yapılan konuşmalar ve ortak basın metninin 

okunmasının ardından hayatını kaybedenlerin anısına gökyüzüne 101 si-

yah balon bırakıldı.

15.12. Cemil Candaş’ı Unutmayacağız

18.07.2016 günü Şişli Belediye Başkan Yardımcılığını sürdürdüğü esna-

da makamında, rant ve çıkar ilişkileri ile yerel yönetim anlayışını yozlaştı-

ran odaklar tarafından katledilen, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi eski başkanı, odanın birçok organında görev almış Cemil 

Candaş’ı, adının verildiği kültür merkezinde andık. TMMOB Yürütme Kurulu 

üyesi A. F. Özten, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı 

E. Candaş ile TMMOB İst. İKK bileşenlerinin de katıldığı etkinlik yapılan 

konuşmaların ardından müzik dinletisi ile devam etti. TMMOB olarak bu 

rant cinayetinin gerçek failleri yargı karşısına çıkartılana kadar mücadele-

mizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile tekrar paylaşırız.
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15.13. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4 Yılı ve İSİG Mücadelesi

 Panel-Forumu

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu olarak Maden Mühendisleri Odasının 

yürütücülüğünde, 15 Ekim 2016 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 4 Yılı ve İSİG Mücadelesi Panel ve Forumunu gerçekleştir-

dik. Maden Mühendisleri Odası, İst. Tabip Odası, Devrimci İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden gelen katılım-

cıların yaptıkları konuşmalarda 6331 sayılı yasanın daha iyi hale getirilebi-

leceği, denetimlerin yapılması ve işçilerin daha çok örgütlenmesi vurgusu 

yapıldı.

15.14. İstanbul Tabip Odası’nın Yanındayız

Sağlık Bakanlığı’nın İst. Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. S. Erez’in açıklama-

larını bahane ederek yönetim ve onur kurullarının görevden alınması tale-

biyle dava açmasına karşı Türk Tabipleri Birliği ve İst. Tabip Odası’nca ortak 

basın toplantısı düzenlendi. 27 Ekim 2016 günü İst. Tabip Odası Cağaloğlu 

binasında yapılan basın toplantısına TMMOB İKK Sekreteri C. E. Akçelik, 

İst. Eczacı Odası Başkanı C. Sarıalioğlu, İst. Diş Hekimleri Odası Başkanı 

Prof. Dr. T. Atalay, SES Şişli Şube Başkanı F. Kavak, İstanbul Serbest 

Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı K. Mermer ve siyasi parti 

temsilcileri destek verdi.

15.15. DİSK, KESK, TMMOB, TTB İstanbul Bileşenleri: Cumhuriyet 

Susturulamaz!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB İstanbul bileşenleri Cumhuriyet gazetesine 

yönelik operasyon üzerine 31 Ekim 2016 tarihinde saat 18.00’de gazetenin 

İstanbul bürosu önünde bir basın açıklaması yaptı. Ayrıca, DİSK, KESK, 

TMMOB, TTB, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar 

Odası, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın aralarında ol-

duğu emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri gazetenin merkez binasında 

Cumhuriyet gazetesi emekçilerini ziyaret etti.

15.16. Teslim Olmayan On Binler Kartal’da Buluştu

Sahne önünde “Teslim olmayacağız! Biz kazanacağız” pankartının açıldı-

ğı 20 Kasım 2016’daki mitingde “Teslim olmayacağız”, “OHAL kaldırılsın, 
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KHK’lar durdurulsun!”, “Laikliği kazanacağız”, “Demokratik siyaset engelle-

nemez”, “Özgür basın susturulamaz”, “Tecavüz suçtur, meşrulaştırılamaz”, 

“Başkanlığa hayır”, “Siyasi tutsaklara özgürlük”, “Halkların iradesi teslim 

alınamaz” yazılı ortak dövizler taşındı.

15.17. İsmail Saymaz Söyleşisi Gerçekleştirildi

4 Aralık Dünya Madencileri Günü etkinlikleri kapsamında gazeteci-yazar 

İsmail Saymaz’la yeni kitabı Fıtrat üzerine söyleşi gerçekleştirildi. 3 Aralık 

2016 Cumartesi günü saat 14.00’te TMMOB İst. İKK’nın destekleriyle 

Makina Mühendisleri Odası İst. Şubesinde yapılan söyleşi Şube Sekreteri 

M. Makar’ın moderatörlüğünde, Şube Başkanı M. Erkan ve İst. İKK Sekreteri 

C. E. Akçelik’in açılış konuşmaları ile başlayarak İsmail Saymaz’ın kitap ve 

iş kazaları üzerine söyleşisi ile devam etti. Söyleşinin tamamlanmasının 

ardından İsmail Saymaz tarafından kitabı imzalanarak etkinlik tamamlandı.

15.18. İMOK: Cumhuriyet’e Sahip Çıkıyoruz!

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) yönetici ve üyeleri 

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yönetici ve yazarlarının bir an önce görev-

lerine iade edilmeleri ve basın üzerindeki baskılara son verilmesi talebini 

dile getirmek üzere gazeteye dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

İst. Tabip Odası, İst. Barosu, İst. Eczacı Odası, İst. Diş Hekimleri Odası, 

İst. Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İKK ile Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası yöneticileri 7 Aralık 2016 günü 18.00’da Şişli Meydanı’nda 

buluştular ve toplu halde Cumhuriyet Gazetesi’ne gittiler. Kurum temsilcile-

ri Cumhuriyet Gazetesi önünde birer konuşma yaparak destek ve dayanış-

ma duygularını ifade ettiler.

15.19. İnadına Kardeşlik, İnadına Barış

10 Aralık 2016 gecesi İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan bombalı saldırıya tep-

kileri ifade etmek, barış talebini dillendirmek üzere İstanbul Meslek Odaları 

Koordinasyonu (İMOK) bileşeni meslek örgütlerinin yönetici ve üyeleri bir 

basın açıklaması gerçekleştirdi.12 Aralık 2016 akşamı 18.00’de Taksim 

Metro çıkışında buluşan meslek örgütü temsilcileri yüzlerce kişilik bir kortej 

oluşturarak ve “İnadına Kardeşlik, İnadına Barış! Terörü Lanetliyoruz” pan-
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kartı açarak saldırının yaşandığı noktaya dek yürüdüler. Bu noktaya ge-

lindiğinde meslek örgütlerinin temsilcileri birer konuşma yaparak yaşanan 

terör saldırısına yönelik tepkilerini ifade ederek İstanbul Meslek Odaları 

Koordinasyonu’nun kardeşlik umuduna yönelen bombalara karşı ısrarla 

barışa, demokrasiye sahip çıkacağını dile getirdiler.

15.20. Göçmen İşçilik ve İSİG Paneli

17 Aralık 2016 saat 14.00’te Doç. Dr. Emre Gürcanlı ve Bilge Seçkin 

Çetinkaya’nın katılımıyla MMO İst. Şb. konferans salonunda “Göçmen 

İşçilik ve İSİG” paneli düzenlendi.

15.21. İş Cinayetlerinde Asıl Sorumlular Yargıdan Kaçırılıyor

İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center rezidans inşaatında işçileri taşıyan 

asansörün 32. kattan yere çakılması sonucu 10 işçinin hayatını kaybetti-

ği Torunlar Faciasının yarın görülecek dava duruşması öncesinde bilirkişi 

raporuna ilişkin, TMMOB İst. İKK tarafından basın toplantısı gerçekleşti-

rildi. 26 Aralık 2016 Pazartesi günü MMO İst. Şb. binasından gerçekleş-

tirilen basın toplantısında, dava avukatlarından Av. M. T. Avşar, MMO İst. 

Şb. YK Başkan Vekili Z. Güzey yer alırken, açıklama metnini TMMOB İKK 

Sekreteri C. E. Akçelik okudu.

15.22. Kardeşliği, Barışı, Özgürlüğü, Laikliği, Yaşam Hakkını Savunmaya 

Devam Edeceğiz

İstanbul’da emek ve meslek örgütleri, Reina’da 39 kişinin yaşamını yitir-

diği katliamı lanetledi. İst. Tabip Odası, İst. Barosu, İst. Eczacı Odası, İst. 

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, İst. Diş Hekimleri Odası, 

İst. Veteriner Hekimler Odası, TMMOB, DİSK ve KESK’in çağrısıyla Tarihi 

Mimar Sinan Hamamı önünde toplanan yüzlerce kişi, “Korkmuyoruz, ka-

ranlığa teslim olmayacağız” pankartı arkasında Reina önüne yürüdü.

15.23. İstanbul Milletvekillerine Mektup

TMMOB İst. İKK bileşeni odaların şube başkanları ve temsilcileri tarafın-

dan, TBMM’de görüşülen Anayasa değişikliğine ilişkin oylamanın ikinci 

turunda “hayır” oyu verilmesi çağrısıyla İstanbul milletvekillerine mektup 

gönderildi.
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15.24. Ana Hat Trenlerinin Durdurulmasının 5. Yılında Haydarpaşa Garı’ndaydık

Haydarpaşa Garı’nın çatısında çıkan yangın sonrası başlayan dayanışma 

tarafından başlatılan nöbet eylemi, tren seferlerinin kaldırılmasının yıldönü-

münde de devam etti. Dayanışmanın çağrısıyla gar önünde bir araya gelen 

onlarca kişi, “Haydarpaşa yağmacısından davacıyız”, “Haydarpaşa garı ve 

tren hatları kültürel mirasımızdır” yazılı dövizler ve “Hayır’lısı ile o tren-

ler Haydarpaşa Garına gelecek” yazılı pankart taşıdı. Basın açıklamasına 

TMMOB İst. İKK Sekreteri C. E. Akçelik, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı 

E. Muhcu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı C. 

S. Yılmaztürk, KESK Genel Sekreteri H. Toprak’ın yanı sıra CHP milletve-

killeri ve çok sayıda kitle örgütü temsilci de katıldı. Ortak açıklamayı TCDD 

emeklisi tren şefi Musa Ulusoy yaptı.

15.25. TMMOB Yürütme Kurulu ile TMMOB İstanbul İKK Ortak Toplantısı 

Yapıldı

TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile İst. İKK ortak toplantısı, 4 Şubat 2017 

tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası İst. Şubesi toplantı salonunda gerçek-

leştirildi. “Başkanlık sistemine, tek adam diktasına karşı hayır” başlığıyla 

gerçekleştirilen toplantıda TMMOB örgütlülüğünün Anayasa değişikliği ve 

referandum sürecine ilişkin eylem planı konuşuldu.

15.26. 1 Mayıs’larda Hayatını Kaybedenler Anıldı

1 Mayıs 2017 Tertip Komitesi, 1977, 1989 ve 1996 1 Mayıs’larında hayatını 

kaybedenleri anmak için Taksim Kazancı Yokuşu’nda, ardından Şişhane 

ve Kadıköy’de bir araya geldi. DİSK Genel Başkanı K. Beko, KESK Eş 

Genel Başkanı L. Özgen, TMMOB YK Başkanı E. Koramaz, Türk Tabipleri 

Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. R. Tükel’in de birer konuşma yap-

tığı Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakıldıktan sonra anma etkinliğini gerçek-

leştirildi. Kadıköy anması sonrası 1 Mayıs Tertip Komitesinin KHK ihraçla-

rına karşı oturma eylemi yapan KESK üyelerine destek ziyaretinde komite 

adına TMMOB İst. İKK Sekreteri C. E. Akçelik kısa bir açıklama yaptı.

15.27. İstanbul Tabip Odası’nın Yanındayız

Barış talep ettiği için İst. Tabip Odası yönetimine karşı Sağlık Bakanlığı 

tarafından açılan “görevden el çektirme” davanın ilk duruşması 9 Mayıs’ta 
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Çağlayan Adliyesi 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. İst. Tabip 

Odası’na destek için adliyede bulunan meslek örgütü temsilcileri ve mil-

letvekilleri de basın açıklamasında söz aldı. KESK Eş Genel Başkanı L. 

Özgen, “Sağlık örgütleri ve emekçileri sağlığı, yaşamı ve barışı savunurlar, 

dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bu böyledir” diyerek 

hekimlerin yanında olduklarını söylerken, TMMOB İst. İKK Sekreteri C. E. 

Akçelik, TMMOB’nin de benzer saldırılarla karşı karşıya kaldığını anımsat-

tı, bu çemberi kırma çağrısı yaptı.

15.28. Soma’yı Unutmadık, Unutmayacağız

Soma katliamının üçüncü yılında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrı-

sıyla Taksim’de bir araya gelenler adalet taleplerini bir kez daha haykırdı. 

İst. Tabip Odası Genel Sekreteri S. Mengüç, KESK İst. Şubeler Platformu 

Dönem Sözcüsü A. Esen ve TMMOB İst. İKK Sekreteri C. E. Akçelik de 

görüşlerini aktardığı anma DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi A. Çiftçi ku-

rumlar adına ortak basın metnini okumasıyla son buldu. Basın açıkla-

masının ardından TMMOB Maden Mühendisleri Odası İst. Şubesinin, 

TMMOB Mimarlar Odası İst. Büyükkent Şubesinin Karaköy binasında, 

Soma katliamının 3. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlemiş oldu-

ğu “Fotoğrafçıların Gözünden Soma Fotoğraf Sergisi” ve “Maden İşçileri 

Resim Sergisi” ziyaret edildi.

15.29. N. Gülmen, S. Özakça ve Haksız Olarak İhraç Edilen Tüm 

Emekçilerin Göreve İadeleri İçin Basın Açıklaması

Nuriye Gülmen ve Semih 

Özakça başta olmak üze-

re haksız ve hukuksuz ola-

rak ihraç edilen tüm emek-

çilerin görevlerine iade 

edilmesi talebiyle KESK, 

TMMOB ve TTB İstanbul 

bileşenlerinin çağrısıy-

la Bakırköy Özgürlük 

Meydanı’nda basın açık-

laması gerçekleştirildi.
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15.30. Yaşamı Savunanlar Serbest Bırakılsın!

Kadıköy’de yapılan basın açıklamasında, aralarında TMMOB Kimya 

Mühendisleri Odası İst. Şb. Başkanı S. Top’un da yer aldığı gözaltına alı-

nanların serbest bırakılması talebiyle TMMOB İKK adına basın açıklaması 

yayımlandı.

15.31. Gezi Parkı’nda Ağaçlar Kurutuluyor mu?

Gezi direnişinin 4 yılına girilirken, Gezi Parkı’nda yer alan ağaçların bakım-

sızlık sebebiyle kurumaya yüz tutmuş olmasına ilişkin TMMOB İKK tarafın-

dan kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımlandı.

15.32. TMMOB SGK Protokolünün İptaline Karşı Sokağa Çıktı

TMMOB İst. İKK, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde basın 

açıklaması düzenleyerek 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği 

protokolünün SGK tarafından tek taraflı feshedilmesini protesto etti.

15.33. Doğaya Müdahale ve Plansız Kentleşme Afetlere Davetiye Çıkarıyor

İstanbul’da yaşanan sel felaketine ilişkin TMMOB İKK tarafından 18 

Temmuz 2017’de “Doğaya Müdahale ve Plansız Kentleşme Afetlere 

Davetiye Çıkarıyor!” başlığıyla basın bülteni yayımlandı.

Doğaya Müdahale ve Plansız Kentleşme 
Afetlere Davetiye Çıkarıyor!

İstanbul’da dün ve bugün yaşanan yoğun yağış, 
şehirdeki altyapı eksikliği nedeniyle taşkınlara se-
bep olmuş, kent yaşamını felç etmiştir.

Şehir yönetiminde planlama ve denetleme meka-
nizmaları etkin kullanıldığında; bu tip yağışların 
olası olumsuz sonuçları kontrol edilebilir bir boyut 
kazanmaktadır. Yağış rejimleri ne kadar doğalsa 
ortaya çıkan ve ‘afet’ diye adlandırabileceğimiz, 
can ve mal kaybıyla sonuçlanan durumlar ise o 
kadar yapaydır.

Yağış rejimleri elbette küresel ölçekte yaşanan 
iklim değişikliğinden etkilenmektedir. Ancak bilim, 
küresel iklim değişikliğinin etkilerini de verilerine 
dahil etmiştir. Bir doğa olayını afet haline dönüş-
türmemek, uzun süreli ve olası en kötü ihtimal 
göz önünde bulundurularak alınan önlemlerle 
mümkündür.

Şiddetli yağışların doğal yaşam alanlarına ve kent 
yaşamına etkisi farklı oluyor. Doğal yaşam alan-
ları yağışları tolere edebiliyorken, toprak yapısı, 
zemini değişmiş, su alanlarının önüne engeller 
çekilmiş, betonlaşmış ve aşırı yapılaşmış şehir-
lerde bu yağışlar büyük sorunlara sebebiyet ve-
rebilmektedir.

İstanbul ve yakın çevresindeki doğal akım biri-
kimi ve onu şekillendiren akarsu havzaları ile bu 
havzalardaki doğal akım yönünün kabaca ku-
zey-güney yönlü olması, akışların ya güneyden 
Karadeniz’e ya da kuzeyden Marmara Denizi’ne 
doğru gerçekleşmesi teknik bir bilgidir. Bu teknik 
bilgi göz önünde bulundurulmadan yapılan yapı-
laşmalar İstanbul’un her seferinde bir afet plato-
suna dönmesine neden olmaktadır. Yapılaşma 
faaliyetlerinin bilimsel bilginin ışığında yeniden 
düzenlenmesi ve mevcut yapıların ise bu gibi 
olumsuz durumlardan etkilenmemesini sağlamak 
için rehabilite edilmesi önemli ve hayatidir.
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15.34. Haksız, Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez

İstanbul Meslek Odalar Koordinasyonu (İMOK), KHK ile ihraç edilen Dr. 

Hüseyin Demirdizen’in görevine iade edilmesi talebiyle Kadıköy Toplum 

Sağlığı Merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. TMMOB İst. 

İKK Sekreteri C. E. Akçelik “Açıkça ortadadır ki, süreklileştirilmeye çalışılan 

OHAL durumu fırsat bilinerek muhalif isimler ve bu isimlerin temsil ettiği 

kurumlar cezalandırılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmaktadır” di-

yerek Demirdizen’in yanında olacaklarını ifade etti.

15.35. Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü Kapsamında Basın Toplantısı 

İst. İKK 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü kap-

samında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Mimarlar Odası İst. Büyükkent 

Şiddetli bir yağışı bir afete dönüştüren bazı yö-
netimsel hatalar vardır. Orman alanlarının, top-
rak örtüsünün ve su havzalarının yapılaşmaya 
açılarak yok edilmesi, şehirde yapılan kazı-dolgu 
çalışmalarının doğal eğim koşullarının değişme-
sine neden olması, betonlaşma ve diğer sert ze-
min miktarının artması ile doğal bitki örtüsü tahrip 
edilerek tarım ve orman alanlarının infiltrasyon 
imkânının ortadan kaldırılması, dere ıslahı yapı-
lırken dere yataklarının betonlaştırılması, yağmur 
suyu kanallarının yetersiz olması ve kanal sistem-
lerinin birleşik sistemle işletilmesi, yağmur suyu 
ve atık su kanalizasyon bakımlarının düzenli ya-
pılmaması, yağış oranlarının bütünsel ve yüzyıllık 
değil kısa vadeli hesaplanması gibi hatalar bunla-
ra örnek olarak gösterilebilir.

Tüm bunların yanı sıra İstanbul’daki kentsel dö-
nüşüm furyası altyapı sistemleri yeterli hale ge-
tirilmeden yapılıyor. Bölgelerde insan yoğunluğu 
artarken bölge altyapısında kanal çapı değişmiyor 
ya da yeni kanal ilavesi yapılmıyor. Bu durumda 
da mevcut kanal sisteminin ihtiyacı karşılaması 
mümkün olmuyor. İmar kararlarındaki ve denetim 
uygulamalarında eksiklikler bugünkü benzeri tab-
loların tekrarlanmasına neden oluyor.

TMMOB ve bağlı odaları, mühendis, mimar ve şe-
hir plancıları; meslek alanlarından edindikleri bil-
gi, birikim ve deneyim ile şimdiye dek olduğu gibi, 
yaptıkları açıklama ve etkinliklerle kamuoyunu 
bilgilendirmeye, açtıkları davalarla kentli haklarını 
korumaya, yöneticileri uyarmaya ve yaşanılası bir 

kent için mücadele edenlerle bir arada durmaya 
devam edecektir.

Yıllardır belediyelerin ve merkezi yönetimlerin, 
şehirlerin gelişimi konusunda almış olduğu ka-
rarların büyük bir kısmı TMMOB tarafından kabul 
edilemez olarak nitelendirilmiştir. TMMOB, teme-
lini bilimden almayan ve kamu yararı gözetmeyen 
hiçbir kararı onaylamamaktadır. Bugün yaşanan 
durum şehir ve ülke yöneticilerinin mühendislik-
mimarlık ve şehir plancılığı meslekleriyle bağ-
daşmayan tutumlarını gözler önüne sermektedir. 
Yine bugün gelinen durum ve halkın yaşadığı 
olumsuz koşulların düzenli olarak tekrar ediyor 
oluşu TMMOB’nin yöneticilere olan eleştirilerinde 
haklı olduğunu kanıtlamaktadır.

Bir kez daha hatırlatıyoruz, doğal olayların olum-
suz etkileri önlenebilirdir. Planlama ve denetleme 
mekanizmalarının etkin kullanımı, düzenli şehir-
leşme, rant odaklı değil kamu yararını gözeten 
ve doğadan yana tavır alan projelendirme bugün 
yaşananların bir daha tekrar etmemesini sağlaya-
caktır.

Bilimsel bilgimiz ve mesleki deneyimimizin bize 
öğrettiklerine dayanarak yöneticileri uyarıyoruz: 
Kentsel yönetim rant için değil halk için olmalıdır. 
Afetleri yaratan doğa değil, doğaya müdahale-
dir. Her yönetici, halkına karşı sorumludur. Suçu 
doğaya atarak sorumluluktan kaçınılmamalı, 
İstanbul halkı bir kez daha mağdur edilmemelidir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
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Şubesi YK Üyesi T. Gürpınarlı ve Makina Mühendisleri Odası İst. Şubesi YK 

Üyesi Z. Güzey’in yer aldığı basın toplantısında açıklama metnini TMMOB 

İKK Sekreteri C. E. Akçelik okudu.

15.36. TMMOB’nin Özerkliğini ve Demokratik Yapısını Savunmaya Devam 

Edeceğiz

TMMOB İst. İKK ve TMMOB’ye bağlı odaların İst. şube başkanları tara-

fından, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması 

kararına ilişkin, 28 Eylül Perşembe günü, Mimarlar Odası İst. Büyükkent 

Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi. TMMOB İst. İKK Sekreteri C. E. 

Akçelik’in okuduğu basın açıklaması sonrasında CHP İstanbul Milletvekili 

Dr. Ali Şeker, ÖDP İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen, İSMMMO 

Başkan Yardımcısı Erol Demirel, Birleşik Haziran Hareketi adına Üzeyir 

Uludağ, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar, EHP İstanbul İl 

Başkanı Özge Akman, İstanbul Halkevi adına Çağla Akdere, Ataşehir Kent 

Konseyi adına Turan Dolu ve Validebağ Gönüllüleri adına Arif Belgin birer 

konuşma yaparak, hukuksuz uygulamalara karşı TMMOB’nin yanında ol-

duklarını belirttiler.

TMMOB’nin Özerkliğini ve Demokratik Yapısını 
Savunmaya Devam Edeceğiz!

Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar,

15 yıllık AKP iktidarı boyunca, TMMOB ve üye 
odalara karşı planlı biçimde yürütülen baskı po-
litikalarında yeni bir aşamaya gelindi. Kimya 
Mühendisleri Odamızı “denetleme” kisvesi altın-
da 2014 yılından bu yana devam eden sürecin 
sonunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
açmış olduğu davada Ankara 24. Asliye Hukuk 
Mahkemesi skandal bir karara imza atarak, Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevine 
son verilmesine hükmetti. Mahkemenin hiçbir hu-
kuki dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz.

6235 sayılı kanun uyarınca kurulan TMMOB ve 
bağlı odaları, Anayasa’nın 135. maddesinde ta-
nımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek örgütüdür. Aynı anayasa maddesine göre 
meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali 
denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. 
AKP, Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, 
herhangi bir kanun olmaksızın, Bakanlar Kurulu 

kararı ile odalarımızı keyfi biçimde denetlemek is-
temektedir. AKP’nin amacı denetim yapmak değil, 
bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde idari vesayet 
oluşturmaktır. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı 
odalarını vesayet altına alma hakkı ve haddi yok-
tur. TMMOB ve odalarımız bakanlıklara ait birer 
alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, 
kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana var-
lığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütü-
dür. TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın mühen-
dis, mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür.

15 yıllık iktidar dönemindeki icraatlarının hesabı-
nı veremeyen, Sayıştay raporlarını açıklamaya 
cesaret edemeyen, yolsuzluk ve rüşvet iddiala-
rını sumen altı eden, devletin örtülü ödeneğini 
parti kasası gibi kullanan, ülkenin tüm zenginlik-
lerini Varlık Fonu adı altında kontrollerine alan 
AKP’den “şeffaflık” ve “denetim” öğrenecek deği-
liz. TMMOB ve odaları, ülkenin en açık, en şeffaf 
işleyişine sahip örgütleridir. Her iki yılda bir yapı-
lan genel kurullarımızda seçilen denetim kurulla-
rımız, üçer aylık dönemlerle idari ve mali denetim 
yapmaktadır. Bu denetim ve faaliyet raporları tüm 
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15.37. 10 Ekim Katliamını Unutturmayacağız, Affetmeyeceğiz

10 Ekim katliamının yıldönümünde, İstanbul Emek ve Demokrasi 

Koordinasyonu’nun çağrısıyla Kadıköy’de düzenlenen anmaya yüzlerce 

kişi katılırken, “Unutturmayacağız, Affetmeyeceğiz” yazılı bir pankart açıldı. 

Anma etkinliği saygı duruşuyla başlarken, katliamda hayatını kaybedenle-

rin isimleri tek tek okundu. Eylemde sendika ve meslek örgütleri adına ko-

nuşan DİSK Genel Başkanı K. Beko, 10 Ekim katliamının üzerinden geçen 

iki yılda acıların daha da arttığını belirtirken, “Bu katliamı gerçekleştirenler, 

bizim yol arkadaş-

larımızı, yoldaşları-

mızı öldüren katiller, 

onların arkasındaki 

karanlık güçler orta-

ya çıkarılmadıkça bu 

topraklara barış gel-

meyecektir. Ancak 

barışı biz getireceğiz” 

dedi.

üyelerimizin ve halkımızın erişimine açık biçimde 
yayınlanmaktadır.

Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar,

2014 yılından bu yana devam eden bu süreç ve 
mahkemenin Kimya Mühendisleri Odamız hak-
kında verdiği bu karar hukukla ilgili değil, tama-
mıyla AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgilidir. OHAL 
düzeniyle birlikte güçler ayrılığını ortadan kaldıra-
rak yasama, yürütme ve yargı organlarını doğru-
dan saraya bağlayan AKP, inşa ettiği bu tek adam 
rejimiyle, emek ve meslek örgütlerini de etkisiz-
leştirmeye çalışmaktadır.

İktidara geldiği günden beri neoliberal politikalar 
doğrultusunda ülkenin tüm zenginliklerini serma-
yeye peşkeş çeken, doğal kaynaklarımızı yağ-
malayan, şehirlerimiz ranta kurban eden AKP, 
TMMOB ve odalarını kendisine engel olarak 
görmektedir. Çünkü bizler, açtığımız davalarla, 
yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız ra-
porlarla AKP’nin neoliberal yıkım programlarına 
karşı mücadele ediyoruz. Çünkü bizler ülkenin ve 

halkın ortak menfaatlerini korumak için mücadele 
ediyoruz.

Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar,

Kimya Mühendisleri Odamıza ilişkin görevden 
alma kararı AKP iktidarının TMMOB’ye karşı sal-
dırılarının ne ilkidir, ne de sonuncusu olacaktır. 
Bugüne kadar devletin tüm imkânlarıyla ve yan-
daş medyanın tüm yalanlarıyla TMMOB örgütlü-
lüğü hedef alan AKP, bugüne kadar bizleri asla 
yıldıramadı, bundan sonra da yıldıramayacak.

Bizler geleneğimizden aldığımız güçle, bilime ve 
akla olan inancımızla halkımızın ve ülkemizin çı-
karlarını savunmaya devam edeceğiz.

Bizler eşit, özgür, demokratik ve laik bir hukuk 
devletine olan inancımızla mesleğimize, meslek-
taşlarımıza ve örgütlülüğümüze sahip çıkmaya 
devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü, yaşasın mücadele-
miz!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
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15.38. Dış Karakol Binasında Hukuksuzluğa Direnen TMMOB Üyelerinin 
Yargılandığı Davanın İlk Duruşmasında Basın Açıklaması 

Mimarlar Odası’na tahsis edilmiş olan Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının 
Cumhurbaşkanlığı’na devredilerek hukuksuz bir şekilde boşaltılmasına di-
renen TMMOB Onur Kurulu Üyesi Zeki Arslan, Mimarlar Odası Başkanı E. 
Muhcu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı S. Yılmaztürk, 
İstanbul Büyükkent Şube Sekreteri A. Hacıalioğlu, İstanbul Büyükkent Şube 
YK üyesi S. Omacan, İstanbul Büyükkent Şube YK üyesi Y. Dura, M. Yapıcı, 
C. Tüzün, H. Fener, M. Karadağ, E. Çakıroğlu, N. Uçukoğlu, H. Etikan ve 
E. Kiriş’in yargılandığı dava öncesinde, TMMOB İst. İKK tarafından basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında konuşan Mimarlar Odası 
Başkanı E. Muhcu “Bizler, hukuksuzluğa açıkça direndiğimiz, bize kamu 
adına tahsis edilen bu mekâna sahip çıktığımız için yargılanmaktayız. Fakat 
esas yargılanması gerekenler bizler değil, bu zorbalığı gerçekleştiren ve bu 
emri verenlerdir” dedi. E. Muhcu’nun ardından TMMOB İst. İKK Sekreteri C. 
E. Akçelik, basın açıklamasını kamuoyuyla paylaştı.

Hukuksuzluğa Direnenler Yargılanıyor

2002 yılında Kültür Bakanlığı ile imzalanan proto-
kolle 49 yıllığına Mimarlar Odamıza tahsis edilmiş 
olan Yıldız Sarayı Dış Karakol binası geçtiğimiz 
yıl, 31 Mayıs 2016 tarihinde polis tarafından ab-
lukaya alınmış, ardından basılarak TMMOB Onur 
Kurulu Üyesi Zeki Arslan, Mimarlar Odası Genel 
Başkanı Eyüp Muhcu, Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, 
İstanbul Büyükkent Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu, 
İstanbul Büyükkent Şube YK üyesi Sinan Omacan, 
İstanbul Büyükkent Şube YK üyesi Yasemin Dura, 
İstanbul Büyükkent Şube Avukatı Can Atalay, 
Mücella Yapıcı, Cem Tüzün, Hasan Fener, Metin 
Karadağ, Ekrem Çakıroğlu, Nihat Uçukoğlu, Hilmi 
Etikan ve Ersin Kiriş gözaltına alınmıştı. Yaşanan 
olayın ardından hukuksuzluğa direnenlere açılan 
davanın ilk duruşması için Çağlayan Adliyesi’nde 
bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Söz konusu mekânın kullanımı, Kültür Bakanlığı ile 
1995 yılında yapılan protokolle 10 yıllığına, 2002 
yılında yenilenen protokol ile de 49 yıllığına, yani 
2051 yılına kadar Mimarlar Odası İst. Büyükkent 
Şubesi’ne verilmiştir. Bu protokol, Yıldız Sarayı 
kompleksinin Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilme-
sinin ardından, 2015 yılı aralık ayında Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak iptal 
edilmiştir. Bunun üzerine Mimarlar Odamız ida-
ri işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve 
iptali için dava açmış ve konu yargıya taşınmıştır. 
Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından 30.05.2016 saat 
17.50’de, söz konusu binanın 31.05.2016 sabah 
saat 10.00’a kadar boşaltılması için tebligat yapıl-
mış, ancak tanınan sürenin yetersizliği nedeniyle 
fiilen olanaksız olan boşaltma işlemleri için, yeterli 
süre verilmesine yönelik, Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubemizce yapılan başvurulara ve 
İstanbul Valiliği ile kurulan temasa karşın şube bina-
sına girilerek arkadaşlarımız gözaltına alınmışlardır.

2013 yılından beri katlanarak artan baskılara, idari 
ve mali denetim tehditlerine, yasa değişikliklerine, 
birliğimize ve yöneticilerimize yönelik hedef gös-
terme ve tazminat davalarına ek olarak yapılan 
şube baskınları TMMOB’nin gerçekleri teşhire, 
kamu ve halk çıkarlarına yönelik kamusal hizmete 
devam etmesini engelleyemeyecektir.

Bu kararlılığımızı belirterek, tüm hukuk dışı uygu-
lamaları kınıyor, burada yargılanması gerekenle-
rin arkadaşlarımız değil bu hukuksuz kararı alan-
lar ve uygulayanlar olduğunun altını çiziyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB İstanbul İKK
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15.39. Barış Talebini Yargılamak Ortak Geleceğimizi Yargılamaktır

Barış Akademisyenlerinin yargılanmasına ilişkin Eğitim Sen, SES ve TTB 

tarafından 4 Aralık 2017 tarihinde İst. Tabip Odasında basın toplantısı ger-

çekleştirildi. TMMOB İst. İKK Sekreteri C. E. Akçelik’in de katıldığı basın 

toplantısında açıklama metnini Eğitim-Sen Genel Başkanı F. A. Erdoğan 

okudu.

15.40. OHAL Değil Demokrasi Forumu

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB OHAL’in kaldırılması için yürüttükleri, “OHAL 

değil, demokrasi istiyoruz” kampanyası kapsamında Karaköy’de bulunan 

TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde 17 Aralık 2017 tarihinde 

bir forum gerçekleştirdi. Foruma TMMOB İst. İKK Sekreteri C. E. Akçelik, 

DİSK Genel Başkanı K. Beko, KESK Eş Genel Başkanı M. Bozgeyik, TTB 

Merkez Konsey Başkanı R. Tükel, İst. Tabip Odası Sekreteri S. Mengüç, 

HDP Grup Başkanvekili F. Kerestecioğlu, EMEP MYK üyesi L. Tüzel’in yanı 

sıra KHK ile ihraç edilen akademisyenler, siyasi parti ve meslek örgütleri 

temsilcileri katıldı.

15.41. Hukuksuz İhraçlar Son Bulsun!

TMMOB İst. İKK 28 Aralık 2017’de MMO İst. Şubesi konferans salonunda 

saat 11.00’de bir basın toplantısı düzenleyerek KHK ile görevlerinden alı-

nan Özcan Doğan ve Hüseyin Mercan’ın işlerine iadelerini talep etti. FMO 

İst. Şb. Başkanı A. Mertoğlu, HKMO İst. Şb. Başkanı A. Çalcalı, Eğitim-

Sen 6 No’lu Şube Başkanı G. Doğan ve KHK ile görevlerinden ihraç edilen 

Hüseyin Mercan ve Özcan Doğan’ın da birer konuşma yaptığı toplantıda 

açıklamayı TMMOB İst. İKK Sekreteri C. E. Akçelik okudu.

15.42. TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu’na Doğru “Validebağ 

Korusu Nasıl Korunmalıdır?” Çalıştayı 

TMMOB İst. İKK ve Validebağ Gönüllüleri Derneği tarafından organi-

ze edilen IV. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu’na Doğru “Validebağ 

Korusu Nasıl Korunmalıdır?” Çalıştayı, 17 Eylül 2017’de Altunizade Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
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Şubesi YK Sekreteri A. Hacıalioğlu yaptı. Konuşmasına tüm katılımcılara 

teşekkür ederek başlayan A. Hacıalioğlu, “Siyasi iradeyi elinde bulundu-

ranlar Validebağ Korusu’nu kupon arazi olarak görmektedirler. Bu anla-

yışa karşı, Validebağ Korusu’nun ekolojik sistem açısından önemini kav-

rayanların yıllardır verdikleri mücadele büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 

çalıştaya katılan değerli panelistlerimizin, bilim insanlarının bu mücadeleye 

önemli bir kalkan olacağını ifade etmek isterim” dedi. Açılış konuşmasının 

ardından TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şb. 2. BKBT YK 

Başkanı S. Yüceer’in yönetiminde başlayan birinci oturumda, Validebağ 

Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif Belgin, Prof. Dr. Doğan Kantarcıoğlu, 

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Dr. Süheyla Ağkoç ve İlbay Kahraman sunum-

larını gerçekleştirdiler. Ekolojik bir sistem olarak Validebağ Korusu’nun bi-

yolojik çeşitlilik açısından öneminin vurgulandığı birinci oturumda, korunun 

korunması için anayasal dayanaklar ve uluslararası hukuk araçlarının ne-

ler olduğu değerlendirildi. TMMOB Şehir Plancıları Odası İst. Şubesi YK 

Başkanı T. Kahraman’ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen ikinci oturumda 

Doç. Dr. Zeynep Eres, Prof. Dr. İclal Dinçer, TMMOB Çevre Mühendisleri 

Odası İst. Şubesi YK Başkanı Meryem Kayan, TMMOB Şehir Plancıları 

Odası İst. Şubesi YK Üyesi Oktay Kargül ve kuş gözlemcisi Cemil Gezgin 

sunumlarını gerçekleştirdiler. İkinci oturumda doğal alanların korunmasına 

ilişkin dünyadaki yaklaşımlar ele alınırken, kent planlamada kamusal ala-

nın rolü vurgulandı.

Çalıştay, katılımcıların soru ve görüşlerinin paylaşıldığı forumun ardından 

sona erdi.

15.43. IV. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu’na Doğru Beyoğlu Çalıştayı

TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu hazırlıkları kapsamında Mimarlar 

Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından hazırlanan “Beyoğlu Çalıştayı” 

19 Kasım 2017 tarihinde Mimarlar Odası İst. Büyükkent Şubesi’nde ger-

çekleşti. Beyoğlu’nun yaşayanları, akademisyenler ve farklı disiplinlerden 

altmışa yakın çağrılı katılımcıyla gerçekleşen çalıştayda Beyoğlu’nun son 

yıllarda fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak geçirdiği hızlı değişim 

ve dönüşüm, paralel olarak düzenlenen üç ayrı atölyede tartışıldı.

Beyoğlu’nun Sosyo-Kültürel, Mekânsal-Yönetsel ve Siyasal-Ekonomik 
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Dönüşümü başlığı ile toplanan atölyelerde Beyoğlu’nun dünü, bugünü 

ve yarını tartışılarak geleceğe dair öngörülerin ışığında yaşanabilir bir 

Beyoğlu’na ulaşılabilmesi için ortak stratejiler saptanmasına çalışıldı.

Üç atölyenin gün sonunda bir araya gelerek atölye çıktılarının, tartışmala-

rın ortaklaştırdığı son oturumda her atölyeden çıkan çalışmaların ortaklaş-

tırması ve bilgilerin paylaşımı konusunda bir ağ oluşturması gerekliliğinin 

özellikle altı çizildi. Katılımcılar tarafından verimli geçtiği söylenen çalışta-

yın devamının gelmesinin Beyoğlu tartışmalarının ve çalışmalarının ortak-

laşması adına önemli olduğu belirtildi.

15.44. TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu

TMMOB İst. İKK tarafından organize edilen 4. İstanbul Kent Sempozyumu, 

1-3 Aralık tarihlerinde Harbiye Askeri Müzesi Kültür Sitesi’nde gerçekleş-

tirildi. Kent Sempozyumu’nun açılışına TMMOB YK Başkanı E. Koramaz, 

KESK Eş Genel Başkanı A. Gezen, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi A. Taş, 

Kadıköy Belediye Başkanı A. Nuhoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri A. Şeker 

ve G. Yedekçi de katıldı. Üç gün boyunca yoğun bir katılımın olduğu sem-

pozyum yaklaşık 700 kişi tarafından takip edildi.

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB İst. İKK Sekreteri C. E. Akçelik, 

kamu çizgisinden uzak kentleşme politikalarının nüfus artışı, işsizlik, tra-

fik, altyapı problemleri, yeşil alan eksikliği, ucuz ve nitelikli konut proble-

mi, eğitim, sağlık hizmetlerinde eşitsizlik 

gibi ekonomik ve sosyal adaletsizliğe yol 

açtığını ifade ederek, “Adaletsizliğin belir-

ginleştiği, İstanbul’a ihanet tartışmalarının 

yaşandığı bu dönemde Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği olarak tüm yaşam 

alanlarımıza ve kamuya yönelik yağma 

politikalarına karşı bilimden, emekten, 

adaletten ve doğadan yana yıllardır yü-

rüttüğümüz mücadele ekseninde bu yıl 

dördüncüsünü düzenlediğimiz İstanbul 

Kent Sempozyumunun temasını ‘Kent ve 

Adalet’ olarak belirledik” dedi.
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TMMOB YK Başkanı E. Koramaz ise konuşmasında, kentleri yaşanır ol-

maktan çıkaranların şimdi “ihanet ettik” diyerek sorumluluklarından kaç-

maya çalıştığını belirtirken, “Boğaz’ı imara açanlar, kent merkezine gök-

delenler dikenler, ekosistemi tahrip edenler bugün yaşadığımız felaketin 

sorumlusu. Son olarak Kuzey Ormanları’nın yok edilmesinde bunu görü-

yoruz. ‘Kentsel dönüşüm’ adı altında yoksulun evine el koydular. Mega 

projelerle geleceğimizi ipotek altına aldılar. Biz bu gerçekleri söylerken 

siz TMMOB’ye ‘ihanet şebekesi’ demeye kalktınız. Siz ve her gün sıraya 

dizdiğiniz kalemşorlarınız bu şehrin tahribine giden yolu döşerken biz bu 

yüzden Gezi’yi savunduk, size Topçu Kışlası’nı yaptırmadık. Biz bugünden 

sonra da kenti savunmak için mücadeleye devam edeceğiz. Doğadan ve 

kentten yana bilim üretirken sokakta da kenti ve kentlinin hakkı olanı sa-

vunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından ilk günün programı doğrultusundan “Kent 

ve Adalet”, “Emek, Meslek Örgütlerinin Perspektifinden Kent ve Adalet”, 

“Kent Politikalarının Mekânsal ve Toplumsal Etkileri” başlıklı oturumlar ger-

çekleştirildi.

Sempozyumun ikinci gününde ise “Göç Mekânları ve Kent Yurttaşlığı”, 

“Kentsel Yaşamda Adalet”, “İstanbul’da Doğal Yapının Dönüşümü”, 

“Kentsel ve İklimsel Dönüşüm” konuları ele alındı.

4. İstanbul Kent Sempozyumu’nun üçüncü günü “İstanbul’da Arazi ve Enerji 

Yönetimi”, “Mekân, Kimlik ve Kültür”, “Medya, Kent ve İletişim” başlıklı otu-

rumların ardından gerçekleştirilen İstanbul Kent Forumu ile sona erdi.


