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14.	 TMMOB	İstanbul	İl	Koordinasyon	Kurulu	(İKK)	Çalışmaları	

1986 yılında yapılan TMMOB 29. Olağan Genel Kurulunda, il/ilçe koor-

dinasyonları yönetmeliğinin hazırlanması için yönetime yetki verilmiş, 8-9 

Nisan 1989 tarihinde yapılan TMMOB Olağanüstü Genel Kurul kararında 

bu yönetmelik kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. TMMOB 38. Olağan 

Genel Kurulunda 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 (İKK) bu dönemdeki faaliyetleri Sekreterlikçe 

ayrıca yayımlanan 2020-2022 Çalışma Raporunda ifade edilmiştir. 

Bu dönem TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim 

Kurulu kararları ile şubemizi İstanbul İKK’da asıl üye olarak Ahmet Erkan, 

yedek üye olarak Mürsel Selçuk temsil etmişlerdir. İKK İsçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Komisyonunda İsmail Doğanyılmaz ve Tores Dinçöz, İKK Kadın 

Komisyonunda Aysel Durgun ve Mücella Yapıcı, Ölçü Yayın Kurulunda 

Metin Karadağ, Öğrenci Komisyonunda ise Deniz Öztürk ve Mizgin Seçkin 

görevlendirilmiştir.

14.1.	İKK	Etkinlikleri

İstanbul Büyükkent Şubesi olarak içinde yer aldığımız 2020-2022 dönemi 

İKK etkinlikleri aşağıda özetlenmiştir. 

14.1.1. Gezi	Duruşması,	18	Şubat	2020

2020-2022 dönemi TMMOB İstanbul 

İKK ilk toplantısı 18 Şubat 2020 tari-

hinde beraatla biten 2. Gezi davasıy-

la başlamış oldu. Gezi Parkı’na, Gezi 

direnişine ve Gezi direnişi davasın-

da yargılanan arkadaşlarımıza sahip 

çıkmak için 18 Şubat’ta Silivri’deydik.
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14.1.2.	Kanal	İstanbul	Toplantısı,	5	Mart	2020

TMMOB Kanal İstanbul 
Çalışma Grubu ve TMMOB 
Kanal İstanbul Bilim Kurulu 
ortak toplantısı gerçekleşti-
rildi.

14.1.3.	Geleneksel	8	Mart	Etkinliği,	6	Mart	2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu geleneksel 8 

Mart etkinliğinde buluştu. Avukat Meriç Eyüboğlu’nun 6284, İstanbul söz-

leşmesi ve nafaka hakkı üzerine aktarımlarından sonra kokteyl gerçekleş-

tirildi.

14.1.4.	Kanal	İstanbul	Basın	Açıklaması,	26	Mart	2020	

Koronavirüs pandemisi 

Türkiye’nin gündemini belir-

lemeye devam edip hayatı 

durdurma noktasına gelirken 

hükümet yetkililerinin Kanal 

İstanbul Projesi’yle ilişkili olan 

ilk ihaleyi gerçekleştirerek ön-

celik sırasına bir rant projesini almış olmasına karşı TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulu olarak basın açıklaması gerçekleştirildi.
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14.1.5.	Çevre	Düzeni	Planı	Değişikliğine	Dava,	31	Mart	2020

TMMOB ve bağlı odaları olarak, Kanal İstanbul Projesinin kamu yararı 

içermediği vurgulanarak doğal ve yapay çevreye büyük yükler bindirerek, 

İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesini tüm ekosistemlerini 

baskılayan, su havzaları, tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, 

tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan, ade-

ta bir ekolojik yıkım öngören İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”nin ekolojik sürdürülebi-

lirlik, şehircilik ve planlama teknik, ilke ve esasları ve kamu yararına aykı-

rılığı taşıması, plan değişikliği ile öngörülen kararların ve işlemlerin açıkça 

hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan za-

rarlara neden olacağından planların yürütmesinin durdurulması ve iptaline 

ilişkin dava açıldı.

14.1.6.Modüler	Sağlık	ve	Barınma	Mekânları	Tasarım	Kriterleri,	6	Nisan	2020

Covid-19 salgınına karşı Toplum Hizmetinde Mühendislik, Mimarlık ve 

Şehir Plancılığı için üyelerimize çağrıda bulunuldu. Bu çerçevede salgın, 

afet gibi durumlarda kullanılabilecek geçici sağlık yapıları (ek yatak birimle-

ri, sahra hastaneleri, karantina alanları), sağlık çalışanları için geçici barın-

ma yapıları, sınırda bekleyen mülteciler ve evsizler için yaşam alanları gibi 

ihtiyaç halinde farklı fonksiyonlara göre dönüştürülebilecek geçici, modüler 

mekân tasarımlarının yer alacağı bir veritabanı oluşturmak için üyelerimize 

çağrı gerçekleştirildi. 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri olarak İstanbul Tabip 

Odası iş birliği ile yapı üretim sürecindeki tüm meslek gruplarını bir araya 

getiren “Modüler 

Sağlık ve Barınma 

Mekânları” tasarım 

kriterleri 24 Nisan 

2020 tarihinde ka-

muoyu ile paylaşıl-

dı.
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14.1.7.	Tescilli	Köprülerin	Taşınmasına	Dava,	16	Nisan	2020

Kanal İstanbul kapsamında, koruma kurulu kararı olmadan, korunması ge-

rekli tescilli taşınmaz kültür varlığı tarihi iki adet köprünün taşınması ihale-

sine TMMOB ve bağlı odaları olarak dava açıldı.

14.1.8.	1	Mayıs	Anması,	30	Nisan	2020

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin çağrısıyla, 1 Mayıs 1977, 1989 ve 1996’da 

kaybettiğimiz arkadaşlarımız için Kazancı Yokuşu, Şişhane ve Kadıköy’de 

anma etkinliği gerçekleştirildi.

14.1.9.	Sanal	Miting,	1	Mayıs	2020

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 

düzenlemiş olduğu “Akıl Bilim ile 

Kurulacak Yeni Bir Düzen için 1 

Mayıs’a!” çağrısıyla gerçekleş-

tirdiği sanal mitinge katılım çağ-

rısında bulunuldu. Her Balkon 

1 Mayıs Alanı, Her Pencere Bir 

Meydan diyerek pandemi koşullarında 1 Mayıs kutlamaları düzenlendi.

14.1.10.	Ortak	Basın	Açıklaması,	7	Mayıs	2020

‘Sahra Hastaneleri Adı Altında 

Yapılmakta Olan Kentsel 

Rant Projelerine Hayır!’ di-

yerek TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulu olarak 

İstanbul TTB ile ortak basın 

açıklaması gerçekleştirildi.
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14.1.11.	“TMMOB’ye	Dokunma”,	22	Mayıs	2020

İktidarın meslek disiplinlerimi-

ze ve örgütlülüğümüze yöne-

lik tasfiye edici politikaları ve 

söylemlerine karşı “Ülkemizin 

Geleceği ve Meslektaşlarımızın 

Çıkarları için Mücadeleden 

Vazgeçmeyeceğiz!” diyerek 

şube binalarımıza TMMOB’ye 

Dokunma pankartlarımızı astık.

14.1.12.	Savunmanın	Yanındayız,	28	Haziran	2020

“Savunmanın Yanındayız” 

diyerek 30 Haziran Salı 

günü İstanbul Barosu’nun 

Çağlayan Adliye’sinde 

gerçekleştirdiği eyleme 

katılım gösterdik. İktidarın 

meslek odalarına yönelt-

tiği saldırıların karşısında 

olduğumuzu bir kez daha 

vurguladık.

14.1.13.	Akşam	Pikniği	ve	Sohbet,

16	Temmuz	2020

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu 

tüm mimar, mühendis, şehir plancı-

sı kadınları pandemi sürecinde dönü-

şen emeğimizi konuşmaya çağırdı. 

Etkinlik piknik, sohbet şeklinde Yoğurtçu 

Parkında gerçekleştirildi.



300

14.1.14.	Kanal	İstanbul	Planlarına	İtiraz	Dilekçesi,	25	Temmuz	2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak Kanal İstanbul 1/5.000 öl-

çekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı`na ilişkin 

örnek itiraz dilekçesi yayınladık. Yurttaşlara itiraz dilekçesi örneği üzerin-

den Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itirazlarını iletmeleri yönünde çağrı 

çalışması gerçekleştirildi.

14.1.15.Kanal	İstanbul,	Kamuoyu	Çalışması,	4	Ağustos	2020

27 Temmuz tarihinde Kanal İstanbul, Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçek-

li Çevre Düzenleme Planı Değişikliğine ilişkin itiraz dilekçemizi Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletmiştik. İtiraz dilekçemizin örneğini internet 

sayfamıza yüklenerek basın ve kamuoyu ile paylaştık. İtiraz süresinin son 

günü olan 04 Ağustos tarihine kadar itirazların ilgili kuruma iletilmesi nok-

tasında kamuoyu çalışması yürütüldü.

14.1.16.	Kadınların	Gözünden	Pandemi	Süreci	Raporu,	10	Ağustos	2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu tarafından ha-

zırlanan Mühendis, Mimar, Şehir Plancı Kadınların Gözünden Pandemi 

Süreci raporumuz kamuoyu ile paylaşıldı.

14.1.17.	Online	Söyleşi:	İstanbul	Sözleşmesi,	13	Ağustos	2020

TMMOB İKK Kadın 

Komisyonu tarafın-

dan Feride Eralp ve 

Funda Ekin’in katılımıy-

la “İstanbul Sözleşmesi” 

başlıklı online söyleşi 

gerçekleştirildi.
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14.1.18.	Basın	Açıklaması,	17	Ağustos	2020

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak ülkemizin yaşadığı en büyük fela-

ketlerden biri olan 17 Ağustos 1999 Depremi’nin yıldönümünde basın açık-

laması yayımlayarak kamuoyuyla paylaşıldı.

14.1.19.	Basın	Açıklaması,	1	Eylül	2020

1 Eylül Dünya Barış Günü için Kadıköy, Beşiktaş İskelesi’nde gerçekleşti-

rilen basın açıklamasına katılım gösterdik.

14.1.20.	Kanal	İstanbul	Çevre	Düzeni	Planı	Değişikliğine	Dava,	29	Eylül	2020

Kanal İstanbul Projesi için hali hazırda açılan dava sürerken askı sürecinde 

plana yapılan itirazların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan İstanbul 

İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

Değişikliği’nin 22 Haziran 2020 tarihinde onanarak askıya çıkarılması üze-

rine; afet riskleri-

ni arttırarak kent 

güvenliğini daha 

da zayıflatan de-

ğişikliğe de dava 

açıldı.
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14.1.21.	Kanal	İstanbul	Planlarının	İptali	İçin	Dava,	5	Ekim	2020

TMMOB İstanbul İKK olarak 

Kanal İstanbul İçin Hazırlanan 

Rezerv Yapı Alanı, 1.Etap, 

2.Etap ve 3.etap 1/5.000 öl-

çekli Nazım İmar Planları ile 

1/1.000 Ölçekli Uygulama 

İmar Planlarının İptali için dava 

açtık. Bu dava Kanal İstanbul 

ile ilgili açtığımız 8. dava oldu.

14.1.22.	Ankara	Katliamı	Anması,	10	Ekim	2020

10 Ekim Ankara katliamında yitirdiğimiz 103 karanfilimizi Kadıköy, Beşiktaş 

İskelesi’nde andık. Anma etkinliğinde “ Ankara’da gerekli önlemleri almayan-

lar, sorumluluğu bulunanlar, emniyetten, valiliğe, istihbarattan, bakanlığa her 

düzeyde yetkili ve görevlinin yargılanması ve hak ettikleri cezanın verilmesi 

için mücadele etmeyi sürdüreceğiz” çağrısı kamuoyu ile paylaşıldı.

14.1.23.	CHP	İstanbul	İl	Başkanlığı	Ziyareti,	14	Ekim	2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak CHP İstanbul İl Başkanı 

Canan Kaftancıoğlu’na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette İstanbul’da sağlıklı 
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kentleşme, nitelikli yapı-

laşma, kültürel, tarihi ve 

doğal yaşam alanlarının 

korunarak geliştirilmesi 

adına görüş alışverişin-

de bulunuldu.

14.1.24.	Basın	Toplantısı,	1.12.2020

Kanal İstanbul Kazı-Patlama-Nakliye Teknik Değerlendirme Raporu, Ma-

den Mühendisleri İstanbul Şube ile gerçekleştirilen basın toplantısıyla ka-

muoyu ile paylaşıldı.

14.1.25.	Validebağ	Korusu’nda	İnceleme,	09.12.2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve bağlı odaları Validebağ 

Korusu’nda incelemelerde bulundu.
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14.1.26.	TRT	Harbiye	Radyoevi	Binası	Açıklaması,	25.12.2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, deprem güçlendirme-

sinin ardından TRT Harbiye Radyoevi binasının yeniden TRT İstanbul 

Radyosu’na tahsis edilmeli ve kent belleğinde önemli bir yer edinmiş radyo-

evi, işlevi korunarak geleceğe taşınmalıdır talebimiz kamuoyu ile paylaşıldı.

14.1.27.	Boğaziçi	Üniversitesi	Öğrencilerine	ve	Akademisyenlerine	

Destek,	06.01.2021

Üniversitelerine ve kurum-

sal geleneklerine sahip 

çıkan Boğaziçi Üniversi-

tesi öğretim üyelerinin ve 

öğrencilerinin yanındayız 

diyerek bileşeni olduğu-

muz İstanbul Emek, Ba-

rış, Demokrasi Güçleri’nin 

Kadıköy’de gerçekleştirdiği eyleme katılarak Boğaziçi Üniversitesi öğrenci-

lerinin ve akademisyenlerinin yanında olduğumuzu bir kez daha duyurduk.

14.1.28.	Kadın	Beyanı	Esastır	Söyleşisi,	09.01.2021

TMMOB İstanbul İl Ko-

ordinasyon Kurulu Kadın 

Komisyonu tarafından 

Cemre Baytok ve Av. Pe-

rihan Meşeli’nin katılımı ile 

‘Kadın Beyanı Esastır ve 

metoo’nun Türkiye’ye yan-

sımaları’ etkinliği gerçek-

leştirildi.

14.1.29.	Kanal	İstanbul,	Bilirkişilere	İtiraz,	17.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve bağlı odaları ile birlikte Kanal 

İstanbul ÇED Olumlu Kararı İptal Davası için belirlenen bilirkişilere itiraz 

edildi.
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14.1.30.	Basın	Açıklaması,	17.01.2021

İŞ Güvenliği Uzmanları ve OSGB 

Çalışanları da Öncelikli Aşı Gru-

buna Dahil Edilmelidir! Talebi ile 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 

adına basın açıklaması hazırlandı 

ve kamuoyu ve basın ile paylaşıldı.

14.1.31.	Kanal	İstanbul	Basın	Açıklaması,	28.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinas-

yon Kurulu olarak ‘Kanal İstan-

bul Projesi’nde bilim insanlarına 

baskı deşifre oldu: Hukuksuzluğa 

Son Proje İptal Edilmelidir!’ baş-

lıklı basın açıklamamız kamuoyu 

ile paylaşıldı.

14.1.32.	Basın	Açıklaması,	01.02.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak orman alanlarına inşa edi-

len katı atık bertaraf tesisleri hakkında basın kuruluşlarına açıklamalarda 

bulunuldu.

14.1.33.	Boğaziçi	Üniversitesi	Öğrencilerine	ve	Akademisyenlerine	

Destek,	01.02.2021

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin ve Akademisyenlerinin Yanındayız! 

Başlıklı basın açıklamamız kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklama metninde 

‘Üzerinde mutabık kalınmayan hiçbir atanmış, tarih boyunca meşruluğunu 

sağlayamamıştır. Öğrencilerin demokratik tepkilerini anlamak ve buna uy-

gun davranmak yerine öğrencileri kamuoyunda hedef göstererek bir şiddet 

döngüsünün içine iten, üniversite kapısına kelepçe vurduran Melih Bulu’yu 

istifaya davet ediyoruz. Kendisine, yok saydığı öğrencilerin üniversitenin 

temel bileşeni olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.’ ifadeleri yer aldı.
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14.1.34.	Osman	Güdü’ye	Saldırıyı	Kınama,	04.02.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak KRT TV’de yayınlanan 

‘Kent ve Yaşam’ programı sunucusu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 

Şubesi Anadolu 2. BKB Temsilciliği Başkanı Osman Güdü’ye yapılan sal-

dırıyı kınadığımız açıklamamız yayınlandı.

14.1.35.	Demokrasi	ve	Sağduyu	Çağrısı,	06.02.2021

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne 

teamüllere aykırı bir şekilde rektör atanması ile başlayan ve maalesef bir 

polis şiddetine dönüşen olaylara ilişkin basın açıklaması yayınlandı.

14.1.36.	İş	Cinayetleri	ile	Mücadele	Günü	Açıklaması,	03.03.2021

TMMOB 3 Mart İş Cinayetleri ile Mücadele günü çerçevesinde gerçekleşti-

rilen etkinliklerimiz ve açıklamamız kamuoyu ile paylaşıldı.

14.1.37.	Eren	Keskin	Sunumu	ve	Gece	Yürüyüşü,	08.03.2021

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu, Kadınla-

rın Birlik Dayanışma ve Mücadele günü 8 Mart’ta 

geleneksel buluşmasını bu sene Eren Keskin’in 

“Kadın ve İnsan Hakları” başlıklı sunumu ile 

online olarak gerçekleştirdi. Ayrıca 6 Mart’ta 8 

Mart Kadın Platformu’nun çağrısı ile Kadıköy’de 

ve 8 Mart’ta da Feminist Gece Yürüyüşü’nde 

Taksim’de kadınlar bir araya geldi.
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14.1.38.	İstanbul	Sözleşmesi	Bizim	Eylemi,	20.03.2021

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin 

en büyük kazanımlarından birisi olan 

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini 

kabul etmiyoruz! mesajımızı kamuoyu 

ile paylaştık. TMMOB İstanbul İKK Ka-

dın Komisyonumuz “İstanbul Sözleş-

mesi Bizim” diyerek Kadıköy’de gerçek-

leştirilen eyleme katılım gösterdi.

14.1.39.	Kanal	İstanbul,	Kamuoyu	Çalışması,	2	Nisan	2021

Kanal İstanbul, Rezerv 

Yapı Alanı 1/100.000 

ölçekli Çevre Düzeni 

Planı Değişikliğine 

ilişkin görüş ve iti-

razların 21 Nisan 

2021 tarihine kadar 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü`ne iletilmesine dönük kamuoyu çalışması yapıldı. İtiraz dilekçe 

örneği hazırlanarak basın ve kamuoyu ile paylaşıldı.

14.1.40.	Kanal	İstanbul,	Kamuoyu	

Çalışması,	12	Nisan	2021

Kanal İstanbul 1.Etap- 2.Etap - 3.Etap 

1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na 

ilişkin görüş ve itirazların 25.04.2021 

tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’ne iletilmesine dönük kamu-

oyu çalışması yapıldı.
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14.1.41.	Pandemi	Sonrası	Uzaktan	Çalışma	Söyleşisi,	18	Nisan	2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 

Kurulu olarak ‘Pandemi Sonrası 

Uzaktan Çalışma’ çevrimiçi et-

kinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe 

konuşmacı olarak Prof.Dr. 

Hayri Kozanoğlu ve İKK İSİG 

Komisyonu üyesi Gökhan Turan 

katıldı.

14.1.42.	1	Mayıs	Programı	Duyurusu,	21	Nisan	2021

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ola-

rak TMMOB Mimarlar Odası 

Büyükkent Şubesi’nde gerçek-

leştirdiğimiz basın toplantısı ile 1 

Mayıs programı kamuoyu ile pay-

laşıldı.

14.1.43.	Devir	ve	Mülkiyet	Değişimleri	Üzerinden	İktidar	Okuması	

Söyleşisi,	25	Nisan	2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu 

olarak Devir ve Mülkiyet 

Değişimleri Üzerinden İktidar 

Okuması çevrimiçi söyleşimi-

zi gerçekleştirdik. Söyleşimize 

Gazeteci/Yazar Murat Ağırel 

ve TMMOB Mimarlar Odası 

Büyükkent Şubesi Başkanı Esin 

Köymen konuşmacı olarak katıldı.

14.1.44.	1	Mayıs	Anması,	29	Nisan	2021

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ve İstanbul Emek, Barış ve 

Demokrasi Güçleri’nin katılımıyla 1 Mayıs 1977, 1989 ve 1996 hayatını 
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kaybedenler anıldı. Şişhane 

anmasında TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulu Sekreteri 

Cevahir Efe Akçelik TMMOB 

adına konuşma gerçekleştirdi.

14.1.45.	Taksim’de	1	Mayıs	Kutlaması,	01	Mayıs	2021

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 1 Mayıs Bileşenleri olarak Taksim Anıtı 

önünde 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladık, 1977 yılında yaşamını yitirenleri 

andık.

  

14.1.46.	Validebağ	Korusu	Koruma	Amaçlı	İmar	Planlarına	İtiraz,

11	Mayıs	2021

TMMOB İstanbul İKK olarak Validebağ Korusu Koruma Amaçlı İmar 

Planlarına itiraz dilekçesi kamuoyu ile paylaşıldı. Hazırlanan itiraz dilekçe 

örneği üzerinde yurttaşlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itirazlarını 

sunma çağrısında bulunuldu.
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14.1.47.	İsrail	Saldırısı	Hakkında	Basın	Açıklaması,	17	Mayıs	2021

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile olarak İsrail Başkonsolosluğu 

önünde Filistin’e yönelik operasyon ve saldırıları protesto edildi. Ayrıca 

İMOK bileşenleri ile birlikte İsrail saldırısını kınayan bir basın açıklaması 

yayınlandı.

14.1.48.	Gezi	Davası,	21	Mayıs	2021

Üçüncü kez açılan Gezi Davası’nda ilk duruşma için 21 Mayıs’ta Çağlayan 

Adliyesi’ndeki basın açıklamasına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 

olarak katılım gerçekleştirildi.
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 14.1.49.	Kanal	İstanbul	Forumu,	29	Mayıs	2021

Kanal İstanbul mücadelesini değerlendirmek, 

önümüzdeki süreci birlikte tasarlamak ve atı-

lacak adımlara yönelik bir yol haritası çizmek 

üzere 29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’un ve 

bölgenin ilgili tüm sivil toplum örgütleri, vakıf-

ları, siyasi parti temsilcileri ve diğer platform-

larının katılımıyla Kanal İstanbul Forumu ger-

çekleştirildi.

14.1.50.	Gezi	Direnişi’nin	Yıldönümü,	31	Mayıs	2021

8 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi’nin yıl dönü-

münde bileşeni olduğumuz Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla Taksim’de 

buluşuldu.

14.1.51.	Müsilaj	Raporu,	1	Haziran	2021

‘Marmara Denizi Müsilaj Sorununun 

Sebepleri, Değerlendirmesi ve Çözüm 

Önerileri’ Raporu TMMOB İKK internet 

sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

14.1.52.	Müsilaj	Açıklamaları,	5	Haziran	2021

Müsilaj sorunu ile ilgili TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına İKK 

Sekreteri Cevahir Efe Akçelik uluslararası yayın organları Agence France-

Press ve The Guardian’a açıklamalarda bulundu.

14.1.53.	Basın	Açıklaması,	09.06.2021

“Baskı, Mafya ve Sömürü 

Düzenine Hayır!” demek için 

bugün saat 18:00’de Kadıköy 

Süreyya Operası önünde DİSK, 

KESK, TMMOB ve TTB olarak 

basın açıklaması düzenledik.
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14.1.54.	Kanal	İstanbul	Proje	Güzergâhında	Ön	Keşif,	12	Haziran	2021

TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulu ola-

rak Kanal İstanbul 1/5000 

ve 1/1000’lik nazım ve uy-

gulama imar plan değişik-

liği iptal davamızın olası 

bilirkişi keşfi öncesi, proje 

güzergahında ön keşif ya-

pıldı.

14.1.55.	Basın	Açıklaması,	18	

Haziran	2021

HDP’YE yönelik saldırıya iliş-

kin DİSK, KESK, TMMOB VE 

TTB olarak Kadıkköy Süreyya 

Operası önünde basın açıkla-

ması düzenledik.

14.1.56.	Kanal	İstanbul	Davaları,	27	Haziran	2021

TMMOB ve bağlı Odaları olarak, Kanal İstanbul 1/100000 ölçekli İstanbul 

ÇDP değişikliği ile ilk üç etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 

Ölçekli Uygulama İmar Planlarının iptaline ilişkin 4 dava daha açıldı.

14.1.57.	Söğütlüçeşme	İmar	Planları	

İptal	Duyurusu,	17	Temmuz	2021

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu ve çev-

resini yapılaşmaya açan imar planla-

rı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 

Şubemiz, İnşaat Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubemiz ve Şehir Plancıları 

Odası İstanbul Şubemiz tarafından açı-

lan dava sonucu iptal edilmesi ile ilgili 

kamuoyuna duyuru mesajı yayınlandı.
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14.1.58.	Kanal	İstanbul	Plan	İptal	Davası,	30	Haziran	2021	

Kanal İstanbul için 

hazırlanan rezerv 

yapı alanı 1.-2.-3. 

etap 1/5.000 ölçekli 

Nazım İmar Planları 

ile 1/1.000 Ölçekli 

Uygulama İmar 

Planlarının iptaline 

ilişkin dava açıldı.

14.1.59.	Muğla	Yangın	Felaketi,	2	Ağustos	2021

Muğla yangın felake-

ti için TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulu olarak 

dayanışma çalışması baş-

latıldı. İhtiyaç listesi üzerin-

den toparlanan malzemeler 

4 Ağustos günü TMMOB 

Muğla İl Koordinasyon 

Kurulu’na iletildi. 

14.1.60.	Van	Sel	Felaketi,	6	Ağustos	2021

Van’da gerçekleşen sel fe-

laketi için TMMOB İstanbul 

İl Koordinasyon Kurulu ola-

rak dayanışma çalışması 

başlatıldı. Mühendis, Mimar 

ve Şehir Plancıları’nın da-

yanışmasıyla toparlanan 

malzemeler 7 Ağustos 

günü TMMOB Van İl 

Koordinasyon Kurulu’na 

iletildi.



314

14.1.61.	Basın	Açıklaması,	17	Ağustos	2021

TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulu olarak 

17 Ağustos 1999 İstanbul 

Depremi’nde kaybettiğimiz 

yurttaşlarımızı andık. Aynı 

acıların tekrar yaşanmama-

sı için ‘17 AĞUSTOS’UN 22. 

YILINDA İSTANBUL’U BEKLEYEN TEHLİKELER’ basın açıklamamız ka-

muoyu ve basınla paylaşıldı.

14.1.62.	Validebağ	Nöbeti	Dayanışması,	21	Eylül	2021

Üç ayrı yürütmeyi durdurma kararına ve bilirkişi raporlarına karşın doğal sit 

alanı olan Validebağ Korusu’na şafak vakti gerçekleşen belediye müdaha-

lesiyle ilgili Validebağ Nöbetine dayanışma gösterildi.

14.1.63.	İMOK	Toplantısı	ve	Basın	Açıklaması,	5	Ekim	2021

İstanbul Meslek Odaları 

Koordinasyonu aylık ola-

ğan toplantısı; barınma 

hakkı, yurt sorunu ve 

pandemi gündemleriyle 

gerçekleşti. Toplantıya 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak katılım sağlandı. 

Gerçekleşen toplantının ardından “Barınamıyoruz, Barınma Temel Haktır, 

Hakkımız Olanı Alacağız” Diyen Gençlerimizin Yanındayız! Sloganıyla 

İMOK olarak basın açıklaması yayımlandı.

14.1.64.	Gezi	Davası	Öncesi	Basın	Açıklaması,	08	Ekim	2021	

3. kez görülen #GeziDavası ön-

cesi Taksim Dayanışması tara-

fından Çağlayan Adliyesi önün-

de basın açıklamasına katılım 

gösterdik. 
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14.1.65.	Kadıköy’de	Ankara	

Katliamı	Anması,	10	Ekim	2021	

10 Ekim Katliamının altıncı 

yılında Kadıköy’de düzenle-

nen anma törenine katılım 

gösterdik.

14.1.66.	Kanal	İstanbul	Davaları,	17	Ekim	2021

Kanal İstanbul Projesi Rezerv Yapı 

Alanı 1.2. ve 3. Etap 1/5.000 ölçekli 

Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin 

iptali istemi ile dava açıldı. TMMOB 

ve bağlı odalarının projeye karşı yü-

rüttüğü hukuk mücadelesinde dava 

sayısı 15’e yükseldi.

14.1.67.	Kadın	Kurultayı	İstanbul	Yerel	Çalıştayı,	24	Ekim	2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 

Kurulu Kadın Komisyonumuzun 

TMMOB 7.Kadın Kurultayı İstanbul 

Yerel Çalıştayı 24 Ekim Pazar 

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 

Şube Binası’nda gerçekleştirildi. 

14.1.68.	Çağlayan’da	Basın	

Açıklaması,	09	Kasım	2021

Taksim Dayanışması’ndan arka-

daşlarımıza gözaltında yapılan çıp-

lak arama ile ilgili açılan davanın 

ilk duruşmasında TMMOB İstanbul 

İKK Kadın Komisyonu destek vere-

rek Çağlayan Adliyesinde bir basın 

açıklaması yaptı.
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14.1.69.	Gezi	Davası	Basın	Açıklaması,	26	Kasım	2021

Bu ülkenin en parlak günleri olan Gezi 
Direnişi’ni ve Gezi Davası’nda yargı-
lanan arkadaşlarımızı savunmak için 
Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla 
Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleştirilen 
basın açıklamasına katılım gösterildi.

14.1.70.	“Emeğimize,	Mesleğimize,	Haklarımıza	Sahip	Çıkıyor,	
Sorunlarımıza	Çözüm	İstiyoruz!”	Açıklaması,	18	Aralık	2021

TMMOB’nin ülke çapında başlattığı “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza 
Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası kapsamında 
TMMOB İstanbul İKK tarafından Kadıköy İskele Meydanı’nda basın açık-
laması düzenlendi. Açıklamada “Kriz döneminde meslektaşlarımızın gide-
rek derinleşen sorunlarının çözümü için işsizlik sorununun çözülmesini, 
diplomalı işsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının istihdamının artırılmasını ve tüm meslektaşlarımız için 
kadrolu güvenceli istihdam sağlanmasını istiyoruz.” ifadeleri ile kampanya 
kamuoyu ile paylaşıldı.

14.1.71.	Gezi	Davası	Basın	Açıklaması,	17	Ocak	2022

Bu ülkenin en parlak günleri olan 
Gezi Direnişi’ni ve Gezi Davası’nda 
yargılanan arkadaşlarımızı savun-
mak için Taksim Dayanışması’nın 
çağrısıyla Çağlayan Adliyesi’nde 
gerçekleştirilen basın açıklaması-
na katılım gösterildi.
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14.1.72.	Basın	Açıklaması:	İstanbul	Havalimanı’nda

Kar	Nedeniyle	Çökme,	26	Ocak	2022

TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulu 

olarak İstanbul Hava-

limanı’nda kar yağışı 

nedeniyle meydana 

gelen çökmeye ilişkin 

‘Bilimle ve doğa ile 

inatlaşmanın sonucu 

olan politikalar nedeniyle ülkemizdeki doğa olayları afetlere dönüşmeye 

devam ediyor!’ üst başlığıyla basın açıklaması kamuoyu ile paylaşıldı.

14.2.	Ölçü	Dergisi	

TMMOB İstanbul İKK yayını olan Ölçü dergisinin yayın kurulunda TMMOB 

İstanbul Büyükkent Şube temsilciliğini Metin Karadağ yürüttü. Ölçü dergi-

sinin bu dönem yayımlanan sayıları şöyle oldu: 

Aralık 2020: “Pandemi Sürecinde Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 

Gözünden Kent ve Çalışma Hayatı”

Nisan 2021: “Afet”

Aralık 2021: “Planlamanın Emek, Ekoloji ve Toplum Üzerine Etkisi”
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26.03.2020

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara 
göre bugün Türkiye’deki Covid-19 pozitif vaka sa-
yısı 2433’e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 59’a 
yükselmiştir. Salgının yayılmasının engellenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmesi gereken zorunlu ka-
rantina şartları nedeniyle bazı işletmeler faaliyet-
lerini durdurmuş, bazıları ise üretim kapasitesini 
düşürmüştür. Bu nedenlerden dolayı da ücretli 
çalışanlara yönelik ücretsiz izin, işten çıkarma 
gibi uygulamalar yaygınlaşmış; insanlar barınma, 
ısınma, elektrik, su, gıda gibi temel insani ihtiyaç-
larını karşılayamayacak duruma gelmişlerdir.

Koronavirüs pandemisi Türkiye’nin gündemini be-
lirlemeye devam edip hayatı durdurma noktasına 
getirirken hükümet yetkililerinin Kanal İstanbul 
projesiyle ilişkili olan ilk ihaleyi gerçekleştirerek 
öncelik sırasına bir rant projesini almış olması ka-
bul edilebilir değildir.

“Kanal İstanbul Etki Alanında Kalan Tarihi 
Odabaşı Ve Tarihi Dursunköy Köprülerinin 
Rekonstrüksiyon Projelerinin Temini İşi” ihalesi 
bütün tepkilere rağmen bugün gerçekleştirilmiştir. 
Öncelikle belirtmek isteriz ki; köprüler yapıldıkları 
alanın topoğrafyasına, zemini özelliklerine uygun 
olarak biçimlenen özel tasarımlardır. Bu yapıları 
alıp başka bir yere taşımak, peyzajla olan ilişki-
lerini, anlamlarını yitirmelerine neden olmaktadır. 
Bu köprüler, yerleşmelere güzellik katan mimari 
eserler olup tasarımları bulunduğu yere göre bi-
çimlendirilmiştir. Söz konusu eserlerin başka bir 
çevreyle aynı ilişkiyi kurması, taşındığı yerde aynı 
estetik etkiyi yaratması mümkün değildir.

İstanbul’un tüm tarihi birikimini yerle bir edecek 
bu projede ısrar edilmesi, tüm dünyanın ve ülke-

mizin içinden geçtiği zor günlerin asla anlaşılama-
mış olduğunun da bir göstergesidir. Hükümetlerin 
sağlık konusunda ne kadar kırılgan oldukları bu 
süreçte görülmüş, dünyanın büyük riskler karşı-
sında ne denli aciz duruma düşebildiği ispatlan-
mıştır. Tüm bu süreçte ise tüm insanlık yeniden 
bilimin hayati önemini hatırlamış, bütün umudunu 
bilim insanlarının üreteceği çözüme odaklamıştır.

Bu yüzden bir kez daha tekrar ediyoruz: Kanal 
İstanbul projesi; İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde 
yüzlerce bilim ve meslek insanı, birçok üniver-
site, meslek odası, kamu kurum ve kuruluşu ta-
rafından yılların birikimi ile üretilen sayısız plan-
lama, bilimsel araştırma ve çalışma neticesinde 
edinilmiş bilgileri yok sayarak meşrulaştırılmaya 
çalışılan bir rant projesidir. Bilimsel bilgi bu pro-
jenin asla yapılmaması gerektiğini söylemektedir. 
Proje; coğrafi, çevresel, ekonomik, sosyal, kent-
sel ve kültürel yıkıma neden olacak; ekosistemi 
ve insan sağlığını riske atacaktır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak 
ÇED olumlu kararı ve 1/100 000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Değişikliğinin iptaline ilişkin hukuki 
süreçleri başlatmış bulunuyor, projeye ilişkin atı-
lan tüm adımları, bilim kurulumuz ve çalışma gru-
bumuz ile titiz bir şekilde takip ediyoruz.

İstanbul’un ve etki alanındaki büyük bir coğrafya-
nın geleceğini tehdit eden, yaşam ve vatandaşlık 
haklarımızı gasp eden bir Kanal İstanbul projesi 
derhal gündemden düşürülmeli, projeye ayrılan 
bütçe ivedi olarak salgın sürecinde ekonomik 
çıkmaza giren vatandaşların temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasına, sağlık kurumlarındaki eksiklikle-
rin giderilmesine harcanmalıdır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

18.04.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal 
İstanbul güzergâhında arazi aldığını ortaya çıka-
ran Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Hazal Ocak 
hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı-
nı ve Berat Albayrak’ın onur, şeref ve saygınlığını 

rencide ettiği öne sürülerek, Savcılık tarafından 1 
yıldan 2 yıla kadar hapsi istendiği üzülerek öğren-
miş bulunuyoruz.

Geçmişte de benzer örneklerine rastladığımız bu 
tür baskılar, düşünceye, ifade ve basın özgürlü-
ğüne aynı zamanda da halkın gerçek ve doğru 

14.3.	İKK	Basın	Açıklamaları

14.3.1.	Kanal’a	Değil	Sağlığa	Bütçe

14.3.2.	‘Kanal	İstanbul	Arazisi’	Haberine	Hapis	Talebine	Karşı	Haber	Alma	

Hakkımızı	Savunalım!
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haber alma hakkına yönelik saldırılardır. AKP ik-
tidarı boyunca, benzerlerine sık rastladığımız bu 
baskılar sonucu yüzlerce gazeteci cezaevinde 
bulunuyor. Birçok gazeteci eleştirel haber veya 
yazı yazdıkları için işini kaybetti. İnfaz yasasın-
da bile ayrımcılığa maruz bırakılan gazeteciler, 
Türkiye’de çok zor şartlar altında görevlerini ye-
rine getirmeye çalışıyorlar.

Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu incelendiğin-
de, finansal kaynaklar bölümünde, projenin finan-
sal fizibilite çalışmasına konu olan gelir-gider ka-
lemleri sıralanmaktadır. Bir ulaştırma ve güvenlik 
projesi olarak topluma lanse edilen Kanal İstanbul 
projesinin birinci gelir kalemi olarak, ulaştırma ile 
bağlantılı kanal kullanım, kiralama ve işletme 

gelirleri olması beklenirken, birinci sırada gay-
rimenkul	 gelirleri yer almaktadır. Tam da bu 
nedenle, 2011 yılından beri bölgedeki arazi spe-
külasyonları, tapu değişimleri, Kanal Güzergahı 
üzerindeki inşaat projeleri ve son dönemde gün-
deme gelen arazi satın alımlarıyla ilgili çıkan tüm 
haberler, projenin gerçek amacı olan arazi rantını 
deşifre eden ve iktidarı bu yüzden rahatsız eden 
haberlerdir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, 
yaşamsal bir yıkım ve rant projesiyle ilgili doğru-
ları yazdığı için yargılanan Hazal Ocak’ın yanın-
da olduğumuzu belirtiyor, tüm kamuoyunu haber 
alma hakkımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

07.05.2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan 
2020 tarihinde, Covid-19 salgınına ilişkin alınacak 
önlemlere dair yaptığı açıklamada, Yeşilköy’de 
bulunan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de 
bulunan eski askeri havaalanı üzerine, iki bin 
yataklı sahra hastanelerinin yapılacağını duyur-
muştu. Bu iki hastane inşaatı plansız ve projesiz 
olarak bir şirkete ihale edilmiş ancak kısa bir süre 
sonra bu hastanelerin geçici olarak değil kalıcı 
sağlık tesisi olarak kullanılacağı belirtilmiştir.

Pandemi, deprem, savaş, sel gibi afetler sürecinde 
kullanılmak üzere her ülkede kent planlarında top-
lanma alanları, mezarlıklar vb. alanlarda kurulacak 
sahra hastanelerinin kapasiteleri kararlaştırılır ve 
kent planlarında bu alanlar ayrılır. Ayrıca dünyanın 
pek çok ülkesinde, fuar alanları, alışveriş merkez-
leri, stadyumlar vb. yerler modüler sistemlerle dö-
nüştürülerek hızla geçici hastaneler yapılmaktadır. 
Ancak iktidar, Atatürk Havalimanı terminal binala-
rını geçici hastaneye dönüştürmek yerine pistlerin 
üzerine hastane inşa ettirmeye başlamıştır.

Atatürk Havalimanı’nın 17/35 numaralı pistleri 
üzerinde yapılmakta olan bu çalışma, ülke eko-
nomisine çok büyük bir yük getirecektir. Hiçbir 
fizibilite çalışması yapılmadan 300 milyon dolara 
mal edilmiş iki pistin kırılması, hastane yapmak-
tan çok Atatürk Havalimanı’nı kapatmaya ve yok 
etmeye yönelik bir çalışmadır. Mevcut terminal 

binalarının, ısıtma-soğutma, havalandırma, sıcak 
su, ve kanalizasyon altyapısı mevcuttur. Ayrıca 
bu binaların, 8.500 araçlık otoparkı ve 13.000 
kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede mutfağı, 
metroyla ulaşım imkanı olmasına rağmen yine de 
kullanılmaması, amacın salgın hastalıkla müca-
dele etmek olmadığının açık göstergesidir.

Sancaktepe ’deki hastane de maalesef aynı man-
tıkla inşa edilmektedir. Altyapısı ve toplu taşıma 
ulaşım bağlantısı bulunmayan alana ilişkin daha 
öncede benzer girişimlerde bulunulmuş yargı ta-
rafından süreç engellenmiştir. Salgın fırsatçılığıy-
la bu alan da birilerine pay edilmek istenmektedir.

Yapılan bu çalışmalar gösteriyor ki, söz konusu 
arazilere çoktan göz konulmuş, pandemi koşulla-
rı bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirilmiş ve 
yağma başlamıştır. Parça-parça yandaş kurum 
ve kişiler üzerinden bu arazilere iktidar tarafın-
dan el konulacağı kesinleşmiş görünmektedir. 
Projeleri kamuoyuyla paylaşılmayan bu hastane-
lerin, ihalesiz bir şekilde bir firmaya verilmiş olma-
sı da, ülkemizde hukuksuzluğun, ulaşmış olduğu 
boyutları ayrıca gözler önüne sermektedir.

Yaşadığımız pandemi sürecine baktığımızda 
hükümetin; Kanal İstanbul projesi kapsamın-
da iki tarihi köprünün taşınması ihalesi, Salda 
Gölü’nü yok etme girişimleri, Atatürk Havalimanı 
ve Sancaktepe askeri arazisinin gasp edilmesi, 
nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir 

14.3.3.	Sahra	Hastaneleri	Adı	Altında	Yapılmakta	Olan	Kentsel	Rant	

Projelerine	Hayır!
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koruma ve kullanım alanlarının statülerinin de-
ğiştirilmesi gibi imar rantına yönelik çalışma hızı, 
salgının yayılma hızıyla adeta at başı gitmektedir.

Halkımıza evde kal çağrısını sürekli tekrarlayan 
ancak maske dağıtımını bile organize edemeyen-
ler, kişisel çıkarları söz konusu olduğunda olduk-
ça hızlı ve cömert davranmaktadır. İstanbul gibi 
yeşil alan yoksunu bir mega kentin akciğerleri ola-
bilecek son alanların da halkımızın pandemi ko-
şullarında can derdine düştüğü bir zamanda, rant 
amaçlı yapılaşmaya açmak, kabul edebileceğimiz 
bir durum değildir.

Yapılan bu yanlış ve art niyetli çalışmaların bir 
an önce durdurulmasını istiyor, hükümeti; rant ve 
kişisel çıkarlar gündemini bırakıp, pandemi süre-
ciyle mücadele etme gündemine dönmeye davet 
ediyoruz.

Öncelikle pandemi süreci şeffaf bir şekilde, tüm 
istatistik sonuçlarıyla birlikte kamuoyuyla payla-
şılmalıdır. Bu sonuçlar ışığında, mevcut sağlık 
kuruluşlarımızın doluluk oranları belirlenmeli ve 
yayılma hızına bağlı olarak, ne kadar bir kapa-
siteye daha ihtiyaç duyulacağı tespit edilmelidir. 
Bu veriler ışığında aşamalı bir şekilde eldeki yapı 
stokları dönüştürülerek değerlendirilmelidir.

Yerel ölçekte kamu binaları, gerekli teknik incele-
melerden sonra uygun görülenler, mevcut duru-
muna, mekân planlamasına bağlı olarak pande-
mi-sahra hastaneleri, acil müdahale merkezlerine 
dönüştürülerek kullanılmalıdır. Kapatılmış boş 
ve atıl durumda bulunan hastaneler, fuar amaçlı 
kullanılan yapılar, kapalı spor salonları, modüler 
ve geçici sistemler gibi ihtiyaç duyulması halin-
de alternatif modeller çoğaltılabilir. Toplu taşıma 

ağıyla bağlantılı, mevcut sağlık birimlerine yakın, 
altyapısı uygun, iklimlendirme sistemlerine sahip 
veya bu sistemlerin alt yapısına sahip, yedek güç 
üniteleri olan veya bu güç ünitelerini bağlayabile-
cek alt yapısı olan, yeteri sayıda otopark ve sağlık 
çalışanını barındırabilecek mekanlara sahip her 
yapıyı kolaylıkla sahra hastanelerine dönüştüre-
biliriz. Üstelik daha ekonomik bir şekilde. Dahası 
elimizde hazır bulunan uluslararası standartlarda 
bir havaalanımızı yok etmeden.

Sonuç olarak;

Salgına karşı; yeni hastaneler yapmak yerine, 
sağlık hizmetinin en hızlı en güvenli en yaygın 
ve ekonomik şekilde ulaşabileceği, mevcut yapı 
stoklarını kullanarak bir “sistem” kurulmalıdır. 
Sadece salgın değil, deprem gibi ciddi bir sorunu 
da bulunan ülkemizde, afet-mekân ilişkisinin ye-
niden kurulması, kısa vadede yapılacak planlama 
ve organizasyonun mevcut yapıların dönüştürül-
mesi, modüler ve geçici sistemlerin tercih edilme-
si ve şehir planlama ölçeğinde bu yapıların tespit 
edilerek, hızla sahra hastanelerine dönüştürülme-
sini öneriyoruz.

Bütün dünya pandemiyle mücadele ediyor, hep-
si de belirtmiş olduğumuz önerilerin benzerlerini 
hayata geçiriyor. Dünyada geçici veya kalıcı bir 
hastane uğruna, milyar dolarlık havaalanını yok 
eden ve bunları dile getirdiği için de her dönem 
anti demokratik uygulamalara, rant ve talana kar-
şı çıkmış, kamu ve toplum yararına çalışan mes-
lek odalarının yasal mevzuatlarını değiştirerek, 
seslerinin kısılmaya çalışıldığı tek ülkeyiz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
İstanbul Tabip Odası

14.05.2020

Dünya ve ülkemiz, milyarlarca insanın temel ihti-
yaçlarını, sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi 
sağlığını sarsan bir salgın döneminden geçiyor.

Ülkemizde de yurttaşların bir yandan salgınla mü-
cadele ederken, bir yandan da geçim derdiyle, te-
laşıyla kredi, kira ve fatura ertelemeleri beklediği 
bir ortamda iktidar, akademik meslek odalarının 

yapısını değiştirerek işlevsizleştirme, sindirme ve 
susturma girişimindedir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, seçim 
sistemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf 
edilip etkisizleştirilmek isteniyor. Asıl rahatsızlığı 
biliyoruz. Meslek odaları olarak, mühendislik, mi-
marlık, şehir plancılığı, insan hakları, hukukun üs-
tünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma ve tüm sağlık 

14.3.4. İMOK	Olarak	Anayasaya,	Hukukun,	İnsan	Haklarının	ve	
Demokrasinin	Evrensel	Normlarına	Dayanarak,	Üyelerimizin	Demokratik	
İradelerinin	Ortaya	Koyduğu	Güçle,	Bundan	Sonra	da	Antidemokratik	
Uygulamalara	Karşı	Durmakta	Kararlıyız
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hizmetlerinde ekonomi, gelir dağılımı ve vergilen-
dirme uygulamalarında ülkeyi yönetenlerin değil, 
her açıdan kamunun yararını savunuruz. Yalnızca 
aklın, bilimin yolunda doğruları söylediğimiz için, 
antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye 
ve laikliğe sahip çıktığımız için hedef gösterilmek-
teyiz.

Meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik 
tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen 
belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve top-
lumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasında-
ki bağlarının da bilincindeyiz.

Varlığını Anayasa’dan alan, önceliğini kamu yara-
rı gözetmeye adayan meslek odaları, üyelerinin 
yönetimlerde en demokratik şekilde temsili üzeri-
ne kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içeri-
sinde demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı 

gibi ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamaları-
nın tabana yayılmasının yegâne teminatıdır. Bu 
yüzden meslek odalarının demokratik bir şekilde 
yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe 
bir son verilmelidir.

Meslek Odalarının üyelerinden ve toplumdan ko-
parılmasını ve nispi temsil uygulaması ile yöne-
timlerde kaos yaratılarak etkisizleştirilmesini asla 
kabul etmeyeceğiz.

Meslek odalarına yönelik son girişimlerden kay-
gılıyız. Ancak, Anayasaya, hukukun, insan hak-
larının ve demokrasinin evrensel normlarına 
dayanarak, üyelerimizin demokratik iradelerinin 
ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antide-
mokratik uygulamalara karşı durmakta kararlıyız. 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK)

16.05.2020

COVİD-19 salgınıyla beraber çalışma alanları-
mızda olduğu kadar yüksek öğretim alanında da 
önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Pandemi 
nedeniyle eğitime ara verilmesi sonucu uzaktan 
eğitim modeline geçen üniversitelerimizde, uzak-
tan eğitime erişim konusunda çeşitli sıkıntıların 
yaşandığı öğrenci üyelerimiz tarafından bildirilmiş 
olup, bir anket çalışması yapılarak bu hususta ka-
muoyuna bilgilendirme kararı alınmıştır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak 
yaptığımız Üniversite	 Öğrencilerinin	 Uzaktan	
Eğitim	 Durum	Anketi’ne, İstanbul merkezli ol-
mak üzere 57 farklı üniversiteden 525 öğrenci 
katılmıştır. Öğrencilerimize, eğitim gördükleri 
okullar, bölümler, internete erişim kaynakları, bu 
kaynaklara erişip erişemedikleri, kendilerine ait 
bilgisayar veya akıllı telefonlarının olup olmadığı 
sorulmuştur.

Anket sonuçlarına göre, her 10 öğrencimizden 
3’nün yeterli teknolojik altyapıya sahip olmadığı 
ve eğitime erişim sorunları yaşadığı görülmüştür. 
Ankete katılan her 10 öğrencimizden 1’nin kendi-
ne ait bilgisayarı yoktur ve akıllı cihazları yeterli 
donanıma sahip değildir.

Ayrıca her 10 öğrencimizden 3’ü internete eriş-
mekte problem yaşamaktadır. Öğrencilerimiz, ya-
şadığı yerde internet altyapısının olmadığını veya 

internetin uzaktan eğitim sistemine girebilecek 
hızdan uzak olduğu belirtilmişlerdir. Yine çarpıcı 
bir şekilde, her 10 öğrenciden 4’ünün yaşadığı 
bölgede internete erişimin olmadığı ya da çok 
kötü olduğu da ortaya çıkmıştır. Önemli bir veri, 
ankete katılan her 10 öğrencimizden sadece 1’i 
üniversitesinden altyapı desteği almaktadır.

Bilindiği gibi sermayenin her şeyi metalaştıran ne-
oliberal politikaları, öğrencileri müşteriye, üniversi-
teleri ise sermayenin gereksinimleri doğrultusun-
da ticarethanelere dönüştürmektedir. Türkiye’deki 
mevcut yükseköğretim sistemi nedeniyle, maale-
sef üniversitelerimizin çoğu zaten yetersiz teknik 
ve akademik altyapıya sahiptir. Öğrencilerimiz ise 
beslenme, barınma, ulaşım gibi sorunlarla karşı 
karşıyayken, anket sonuçlarında da gördüğümüz 
üzere uzaktan eğitim sürecine erişmekte yeni bir 
sorun olmuştur.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak 
yıllardır savunduğumuz ve her platformda dile ge-
tirdiğimiz eşit, parasız ve nitelikli eğitim talebinin 
haklılığı, pandemi sürecinde bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. Bu dönemde tüm öğrencilerimize üc-
retsiz internet, ücretsiz bilgisayar ve tüm eğitim 
kaynaklarına ücretsiz erişim hakkı sağlanmalıdır. 
Final dönemi yaklaşan öğrencilerimizin sorunları 
çözülmeli, mağduriyetleri giderilmelidir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

14.3.5.	Covid-19	Salgını	Dönemi	Üniversite	Öğrencileri	Uzaktan	Eğitim	

Durum	Değerlendirmesi
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Bugün, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana ge-
len Kocaeli depreminin yirmi birinci yıldönümü. 
14,5 milyon insanın yaşadığı, 9 ili etkileyen dep-
rem sonucu, 18.373 vatandaşımız hayatını kay-
betmiş, 48.901 vatandaşımız yaralanmış, 505 va-
tandaşımız sakat kalmış, 96.796 konut ve 15.939 
işyeri kullanılamaz hale gelmiştir. İstanbul’a yak-
laşık 120 km uzaklıktaki bu depremde; Avcılar’da 
1823 konut ve 326 işyeri kullanılamaz hale gel-
miş, İstanbul genelinde yaklaşık 4000 bina ağır 
hasar görmüştür.

Yapı üretim süreci, mevcut yapı stoku, kentleşme 
ve imar politikaları, afet sonrası planlama, mev-
zuat, Türkiye’yi 1999 depremine taşıyan tablonun 
parçalarını oluşturmuş, ülkemiz 17 Ağustos ve 
12 Kasım 1999’da büyük bir yıkımla karşı karşı-
ya kalmıştır. 1999 depreminden 12 sene sonra 
meydana gelen Van depreminde aynı yıkımla yüz 
yüze gelmek ise olumsuzlukların varlığını koru-
maya devam ettiğinin birinci dereceden kanıtıdır. 
26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 
5,8’lik deprem sonrası toplanma alanları, iletişim 
ve ulaşım gibi konularda yaşanan problemler, olu-
şan panik ortamı ise bizleri endişeye düşürmüş-
tür.

Ulaşım yapıları ve köprülerin, dolgu alanlarının, 
tarihi eserlerin depremde vereceği tepkinin bilin-
memesi, kentsel dönüşüm projelerindeki yanlış-
lıklar, su taşkınlarında bile yetersizliği açığa çıkan 
altyapı sorunları, dere yataklarını bile yerleşime 
açan imar uygulamaları, imar afları, afet sonra-
sı çalışmaların taşıdığı soru işaretleri ve deprem 
bilincinin yeterince yaratılamaması, İstanbul`un 
tahmin edilenden öte yıkıcı bir etki altına gireceği-
ni göstermektedir.

Deprem	Toplanma	Alanları
Deprem toplanma alanları daha özel olarak; üze-
rinde geçici kentlerin kurulabileceği, elektrik, su, 
ısınma, duş, tuvalet gibi temel ihtiyaçların karşıla-
nabileceği altyapıya sahip büyük ve geniş alanlar 
olarak tarif edilmektedir. Dolayısıyla deprem top-
lanma alanı olarak gösterilen okul bahçelerinin, 
parkların, boş arazilerin toplanma alanı olarak 
belirlenmesinin, depremde yaşanması muhtemel 
kaotik ortamda, alana ulaşma problemlerinin yanı 
sıra, deprem sonrası olası yıkımlar sonucu kulla-

nılamaz duruma gelebileceği de öngörülürse, bu 
alanların çoğunun gerçekçiliği bulunmamaktadır. 
Ayrıca 1999 depreminden sonra belirlenen bazı 
deprem toplanma alanları üzerine bugün AVM, 
rezidans inşa edildiği de tüm kamuoyu tarafından 
bilinmektedir.

Maltepe ve Yenikapı başta olmak üzere, kuvvetli 
yer hareketi ve tsunami etkisine karşı davranışı-
nın büyük belirsizlikler içerdiği dolgu alanlarının, 
bu toplanma alanlarına alternatif olarak sunulmuş 
olması ve daha da önemlisi afet sonrası acil du-
rum eylem planlarında önemli rol oynadıkları dü-
şünülmesi felakete davetiye çıkarmaktır.

Acil	Durum	Yolları
Depremleri afete dönüştüren en önemli etkenler-
den biri de şehir içi ulaşımın yetersizliğidir. Dünya 
ölçeğinde trafiği en problemli kentlerden biri olan 
İstanbul için de deprem sonrası müdahale ola-
naklarının önündeki en ciddi engel ulaşım olarak 
öngörülmektedir. Kentlilerin yaşadığı ulaşım soru-
nunun, deprem sonrasında nasıl bir afete dönüş-
tüğünün en dramatik örnekleri 17 Ağustos 1999 
depremini takip eden iki günde yaşanmıştır.

Acil ulaşım yol ağı, acil tıbbi hizmetlerin ulaşımı-
na, kurtarma faaliyetlerine ve yardım malzeme-
lerinin belirlenen alanlara ulaştırılmasına hizmet 
edeceğinden öncelikli bir yol ağıdır. Acil ulaşım 
yolları ve anayollarda tıkanmaların önlenmesi ve 
trafiğin sürekli akmasının sağlanması için, bu yol-
lar üzerinde hiçbir surette parklanmaya izin veril-
memesi gereklidir.

Ancak, 1999 yılında gerçekleşen Marmara 
Depremi sonrası başlatılan ve üç yıl süren bir ça-
lışmayla belirlenen “Acil Ulaşım Yollarının” varlığı 
ise ne yazık ki tartışmalıdır. Bazı yollar kapatıl-
mış, bazı yollar otopark haline getirilmiştir.

İstanbul’un trafik sorunu, deprem sonrası müda-
hale olanaklarının önündeki ciddi engellerdendir. 
Bugün yaşanan ulaşım sorunu, deprem sonra-
sında yaşamı doğrudan etkileyen içeriğe bürüne-
cektir. Mevcut durumda bile, küçük bir trafik soru-
nunun neredeyse bütün kent trafiğini zincirleme 
etkilediği düşünülürse, deprem sonrası nasıl bir 
vahametle karşı karşıya kalacağımız daha net 
anlaşılacaktır.

Olası bir afet durumunda, çöken binalara bağlı 

14.3.6. 17 Ağustos’un	21.	Yılında	İstanbul’u	Bekleyen	Tehlikeler
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olarak yol kapanmaları, binalara gelecek olası 
zarar hesaplarına dayandırılarak önlem alınmalı, 
toplanma alanları ile acil durum ulaşım ağı birbi-
rine entegre edilerek, bütünlüklü bir yaklaşımla 
planlama yapılmalıdır. Aynı şekilde, tüm alt ve 
üst geçitlerin, köprülerin ve köprülü kavşaklar gibi 
ulaşım yapılarının deprem tepkiselliği araştırılma-
lıdır.

İmar	Affı
1999 Kocaeli Depremi ile büyük ölçüde imar af-
larının yarattığı, sağlam olmayan yapı stokunun 
yıkılmasının ağır bedeli topluma ödetilmiştir. 
Sütlüce, Sultanbeyli, Ümraniye, Kartal yıkımları 
topluma daha da ağır bedel ödetileceğin göster-
miştir.

İmar affı ile İstanbul’da, depreme karşı dayanık-
sız, hiçbir mühendislik hizmet almadan inşa edi-
len riskli yapılar devlet eliyle meşrulaştırılmıştır. 
06 Şubat 2019 tarihinde Kartal’da çöken, 21 ki-
şinin hayatını kaybettiği binanın, imar affı kapsa-
mında yapı kayıt belgesi almak için başvurduğu-
nu göz önüne alırsak, denetimsizliğin ve bekleyen 
tehlikenin büyüklüğünü görebiliriz.

Deprem tehlikesi altında olan İstanbul’da, toplu-
mun sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atan 
kentsel gelişmelere yol açacak, doğa olaylarının 
afete dönüşerek pek çok insanın hayatını kaybet-
mesine neden olacak popülist uygulamalar yeni-
den gözden geçirilmelidir. Binanın fen ve sanat 
kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı, deprem 
güvenlikli olup olmadığı mal sahibinin beyanına 
değil mühendislik ve mimarlık süreçlerine bırakıl-
malıdır.

Depremde	Haberleşmenin	Sağlanması
Genel olarak afetlere özel olarak da depremlere 
ilk müdahale anında ve sonrası süreçte sürekli 
ve yeterli elektrik sağlanması ve haberleşme ola-
naklarının sürdürülmesi; gerek arama-kurtarma 
gerek sağlık gerekse farklı disiplinlerin alandaki 
çalışmalarının organize edilmesi açısından ya-
şamsal bir öneme sahiptir.

26 Eylül 2019 tarihinde 13.59’da meydana gelen 
depremin ardından, İstanbul’da cep telefon hatla-
rı ulaşılamaz hale gelmiş, kimi operatörler 18.00’a 
kadar hizmet verememiştir. Bu kesintilerden ötürü 
insanların yakınlarından haber alamaması hem 
bir panik ortamı yaratmış hem de olası büyük bir 
depremde, iletişim konusunda akıllarda soru işa-
reti bırakmıştır.

17 Ağustos 1999 depreminden sonran bölgedeki 
iletişim hatlarının büyük çoğunluğunu kapsayan 
telefon santralları, enerji ve transmisyon sistem-
leri ve binaları ağır hasar almış; sadece Kocaeli 
bölgesinde 12.000’den fazla hat doğrudan devre 
dışı kalmıştı. Yakınlarına ulaşmaya çalışanların 
ve yardım organizasyon ekiplerinin yol açtığı yo-
ğun telefon trafiği, telekomünikasyon sisteminin 
neredeyse tamamını çökertmişti. 26 Eylül 2019 
depremi, İstanbul’da benzer bir senaryonun her-
hangi bir yıkım olmadan da gerçekleşebileceğini 
göstermiştir.

Bu doğrultuda İstanbul’da afet anında iletişimde 
meydana gelen yoğunlukları önlemek için plan-
lamalar yapılmalı ve elektromanyetik dalgaların 
frekans aralıkları genişletilmelidir. Afet durumun-
da yaşanan yoğunluklara karşı ek bant genişliği 
sağlayan çeşitli projeler geliştirilmelidir.

Benzer sistemler 11 Eylül saldırıları, Katrina 
Kasırgası ve 7 Temmuz 2005 Londra’daki bom-
balama olaylarında kesintisiz iletişim sağlamış-
tır. Diğer bir önemli konuda, kamu olanakları 
ile kesintisiz internet altyapısı sağlanmasıdır. 
Geçtiğimiz yıl da görüldüğü üzere GSM şebeke-
sinin çökmesine rağmen internet üzerinden sesli 
haberleşme olanağı olmuştur.

Operatörler, normal kullanıma göre yatırımlarını 
yaparlar, aşırı kullanım durumlarda ise ek çö-
zümler yaratırlar. Maç ve mitinglerde olduğu gibi 
mobil baz istasyonlarının kullanılması buna örnek 
olarak verilebilir. Bu nedenle deprem gibi felaket-
lerde de haberleşme olanaklarının önceden plan-
lanması lazımdır. Bu planlama bir tarafında halkın 
haberleşmesinin sürdürülebilirliği diğer taraftan 
da kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde 
sürdürülebilirliği açısında önemlidir. Bu nedenle 
bütün operatörler acil durum planlarını yapmalı, 
nereye, kaç mobil baz istasyonu koyacağını be-
lirlemelidir.

Endüstriyel	Kazalar	ve	Kimyasallardan	
Kaynaklı	Risklerin	Yönetimi
Depremin tetikleyeceği ikincil afetler dediğimiz 
yangın, patlama, kimyasal ve gaz sızıntıları gibi 
tehlikeler deprem kadar önemli bir konudur.

17 Ağustos 1999 depremi sonrası Kocaeli’nde, 
200 ton susuz amonyak havaya salınımı, 1200 
ton kriyojenik sıvı oksijenin serbest kalması, 
TÜPRAŞ petrol rafinerisinde çıkan yangınlar, sıvı 
petrol gazı sızıntısı ve petrol dökülmesi gibi so-
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nuçlara yol açan birçok kimyasal kaza meydana 
gelmiştir.

İstanbul depreminde kimyasallardan kaynaklana-
bilecek olumsuz durumları en aza indirgeyecek 
acil önlemler alınmalıdır. Yerleşim alanlarının için-
de kalmış kimyasal üretim, depolama vb. tesisle-
rinin kent dışına taşınmasının gerçekleştirilmesi, 
büyük endüstriyel kazalara yönelik acil durum 
planları hazırlanmalı, kaza senaryoları modelle-
meleri yapılmalı, İstanbul’da kimyasal maddelerin 
envanteri çıkarılarak olası bir depremde bu kim-
yasalların ve bunlardan kaynaklanabilecek sorun-
ların nasıl bertaraf edileceği mutlaka belirlenme-
lidir. Ayrıca I. ve II. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler 
kapsamında yer alan Sanayi Tesisleri ve bunlarla 
iç içe geçmiş bulunan doğalgaz boru hatları, LPG 
boru hatları, yerleşim alanları içerisinde kurulan 
ve işletilen akaryakıt istasyonları, tüp gaz satış 
bayileri, taşımakta olduğu yangın ve endüstri ka-
zaları olasılıkları ile kentleri patlamaya hazır birer 
bomba haline getirmekte ve yaşam güvenliğini 
ortadan kaldırmaktadır.

Endüstriyel tesislerin güvenlik ve birbirlerine ya-
kınlık-uzaklık mesafeleri konusunda gerekli çalış-
malar yapılarak standart ve gerekli koşullar imar 
mevzuatına yansıtılmalı; sorunlu alanlar “yapı ya-
saklı alan” ilan edilmelidir.

Marmara Depremi sonrası yapılan incelemeler 
oluşan kayıpların bir kısmı taşıyıcı sistemlerin 
gördüğü zarara bağlı olarak tesisatlarda oluşan 
hasarlar nedeniyle meydana geldiği görülmüş-
tür. Bu nedenle konut, sanayi, enerji, ulaşım vb. 
birçok alanla bağlantılı tesisat/mekanik tesisat 
sistemlerinin depremler ve diğer afetlerde taşı-
dığı önem itibarıyla bina ve doğal eki mekanik 
tesisatının tasarım, üretim ve bakımında üreten-
ler ve denetleyenler konunun uzmanı mühen-
disler olmalı, bu husus bütün yasal düzenleme-
lerde ve Yapı Denetimi Yasası’nda yer almalıdır. 
Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, jeneratörler 
ve gaz tesisatları için erken uyarıcı ve gaz/akım 
kesici sistemler uygulanmalı, denetimleri meslek 
odalarınca yürütülmelidir.

İlk	72	Saat
Afet sonrası kurtarma birimlerinin aynı anda her-
kese ulaşabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle 
afetlerde ilk 72 saat her birey kendi başınaymış 
gibi hazırlıklı olmalı, 3 günlük süreyi kapsayan bir 
Aile Afet Planı hazırlanmalıdır. İstanbul halkı afet 

anında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili kamu 
spotları veya yerel yönetimler aracılığıyla bilgilen-
dirilmelidir. Sarsıntı sonucu düşme tehlikesi olan 
eşyalar sabitlenmeli, deprem çantası mutlaka ha-
zır bulundurulmalıdır. Deprem sırasında paniğe 
kapılmadan, çök-kapan-tutun hareketi yaparak 
sarsıntının geçmesini beklemelidir. Ayrıca tüm 
İstanbullular mahallesini ve komşularını mutlaka 
tanımalı, özellikle ilk 72 saat birbiriyle dayanışma 
içerisinde olmalıdır. Muhtarlıklar aracılığıyla en-
gelli bireylerin ve yaşlıların adresleri belirlenerek 
deprem sonrası hızla tahliye işlemlerine yardımcı 
olunmalıdır.

Kanal	İstanbul	ve	Deprem
Deprem alarmı verilmiş olan kentlerde deprem 
riskini artıracak eylemlerden kaçınmak gerekir. 
Yapımı düşünülen Kanal İstanbul, yörede insan 
nüfusunu ve yapılaşmayı artıracak, dolayısıyla da 
olası bir depremde daha fazla can ve mal kay-
bının yaşanmasına neden olabilecektir. Özellikle 
kanalın görece zayıf zeminler içerisine gömülmüş 
olan kısımları ile Marmara’ya açılan ucunun bek-
lenen depremden etkileneceği ortadadır. Diğer bir 
husus da gerek normal gerekse afet zamanında 
Kanal İstanbul’un İstanbul ile Trakya arasında 
özellikle ulaşım, tedarik ve ikmal açısından ciddi 
bir bariyer oluşturacağıdır.

İstanbul Avrupa yakasında karada gözlenen bazı 
jeolojik süreksizliklerin diri (aktif) olup olmadığı 
konusu literatürde tartışma konusu olmaktadır. 
Önceki yıllarda Avrupa Yakası kıyıları açıklarında 
yapılan deniz sismiği çalışmalarında Ana Marmara 
Fayı’na açılı konumlanan, Ana Marmara Fayı ile 
kinematik ilişkisi tartışılan ve diri oldukları savu-
nulan diri faylarla ilgili yayınlar yapılmıştır. Bu ça-
lışmalardan biri 2014 yılında İstanbul Üniversitesi 
Jeofizik, Jeoloji ve Deniz Bilimleri Bölümlerinden 
dört akademisyenin Marmara Denizi’nin kuzeyin-
de yaptıkları deniz sismiği araştırmalarıdır. Bu 
araştırmada, bir bölümü Küçükçekmece Gölü 
tabanında olmak üzere kuzey Marmara Denizi 
tabanında birçok diri fay bulunmuştur.1

2016 yılında yayınlanan bir başka uluslararası 
bilimsel makalede İstanbul’un güneybatısı için 
2002-2010 yılları arasındaki uzun bir dönemde 
PS-InSAR gözlemleri değerlendirilmiştir. Jeolojik 
verilerinden elde edilen faylanma özelliklerine 
de dayanarak, Küçükçekmece Gölü kenarında 
KKB-GGD doğrultulu ve sağ yönlü hareket eden 
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bir başka diri fayın varlığı gösterilmiştir. Ölçülere 
göre fayın üzerindeki sağ yönlü fay hareketi 1 
km’den daha sığ kilitlenme derinliğinde olup hare-
ket değeri 5 mm/yıl olarak bulunmuştur.1

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bu iki 
makale Kanal İstanbul ÇED raporunda referans 
olarak gösterilmemiştir. Buna rağmen, Nihai ÇED 
raporunun Temmuz 2018 tarihinde revize “EK-18, 
Jeolojik ve Jeoteknik Etütler-Jeolojik ve Jeoteknik 
Raporu, Revize Ön Proje Jeolojik-Hidrojeolojik ve 
Mühendislik Jeolojisi Raporu (Cilt–1/11) ” başlıklı 
ekindeki sayfa 43/249’daki bir cümlede “ Bu veri-
lere ilave olarak, Küçükçekmece Gölü bölgesinde 
ikincil faylar yer almaktadır. Bu fayların aktivitesi 
kesin olarak tespit edilebilmiş değildir. Fayların 
aktif olma durumu olması durumunda dahi, araş-
tırmalar sonucunda, bu fayların 5.0 ‘in üzerinde 
bir büyüklükte depreme sebebiyet verebileceği 
ihtimali üzerinde durulmamaktadır. Bu sebeple bu 
bölgede yer alan faylar bu kesimde ciddi bir dep-
rem potansiyeli oluşturmamaktadır. Bu kesimde 
yer alan faylarda oluşabilecek bir atımda küçük 
ölçekli deplasmanlar beklenebilir“ görüşü beyan 
edilmektedir. Bu ifadeden, ikincil fayların 5.0 bü-
yüklüğünde bir deprem oluşturabileceği ve kanal 
güzergâhında deplasmanlar (yer değiştirmeler) 
yaratabileceği kabul edilmektedir. 26 Eylül 2019 
tarihinde Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğündeki 
depremi Ana Marmara Fayı’na açılı yerleşen bir 
tali fayın yarattığı düşünülürse, 5.0 ifadesinin 
hangi sismolojik ve deprem mühendisliği ölçütüne 
göre verildiği anlaşılamamıştır.1

İstanbul Avrupa yakasında Marmara kıyılarına 
yakın arazilerde mühendislikte “sağlam zemin” 
dediğimiz taban kaya çok derindedir. Yer yer bu 
taban kaya 300 metre derinliğe kadar inmekte-
dir. Bu taban kayanın üzerindeki daha gevşek 
zemin özellikleri deprem dalgalarının büyütme-
sinde önemli rol oynayan nedenlerden biridir. 
Marmara’da beklenen 7.0 ve daha büyük bir dep-
remin Kanal İstanbul güzergâhına yakınlığı ve 
güzergâh boyunca ortaya çıkabilecek sıvılaşma, 
zemin büyütmesi, eğim ve şev stabilitesi sorunları 
düşünüldüğünde çok daha büyük boyutlarda ka-
yıplarla karşılaşacağımız açıktır. Bölgenin zemin 
büyütmesi özellikleri bilinmesine ve tespitler daha 
önce resmi olarak raporlanmış olmasına rağmen 

Kanal İstanbul güzergâhı boyunca deprem sıra-
sında zemin büyütmelerine maruz kalacak beton 
kanalın nasıl davranacağına dair bir çalışma ya-
pılmamıştır. 1

Kanal İstanbul’un inşaatı için harcanacak meb-
lağ İstanbul ve çevresinin deprem kayıp risklerini 
azaltmak için kullanılmalıdır. Büyük can ve mal 
kayıplarına neden olacak deprem risklerinin azal-
tılması için bekleyen İstanbul’un önceliği Kanal 
değil, depremdir!

Değerli	basın	emekçileri,
İstanbul ve çevresinin deprem riski giderek art-
maktadır. Depreme ve sonuçlarına karşı tedbirler-
le ilgili mevzuat tamamlanmalı, denetim, gözetim 
ve uygulama sisteminin taşıdığı sorumluluğu yeri-
ne getirmesi sağlanmalıdır. “Doğanın er ya da geç 
intikam alacağını” söyleyerek kendi sorumlulukla-
rını gölgelemeye çalışanları, hamaseti kamuoyu-
nu yanıltmak için silah olarak kullananları, kentsel 
alanları sermaye gruplarına peşkeş çekenleri, su 
havzalarını, yeşili yok edenleri, “İstanbul’un kalbi-
ne hançer gibi gökdelen dikenleri”, kenti insanın 
değil, sermayenin ihtiyacına göre düzenleyenleri, 
bilimi ve meslek disiplinlerini önemsizleştirerek 
kaderciliği yönetim biçimi haline getirenleri tarih, 
İstanbul dramını yazanlar ve sahneleyenler ola-
rak anacaktır.

TMMOB ve bağlı Odaları, mühendis, mimar ve 
şehir plancıları; meslek alanlarından edindikleri 
bilgi, birikim ve deneyim ile kamusal sorumluluğu 
gereği yaklaşan İstanbul depremi ile ilgili uyarı-
larını bugüne kadar yapmış ve yapmaya devam 
edecektir.

Bundan sonra da ilgili Bakanlıklar, İstanbul Valiliği, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, 
akademi ve sivil toplum kuruluşları ile kentin dep-
reme hazırlanması konusunda ortak çalışmalar 
yapma arzusunda olduğumuzu, mesleki bilgi biri-
kimimiz İstanbul halkının yararı için kullanmaktan 
imtina etmeyeceğini kamuoyuna saygıyla bildiri-
riz.

1 Prof.Dr. Haluk Eyidoğan,	 Deprem	 ve	 Tsunami	
Etkileri	Altında	Kanal	İstanbul	(2020), İTÜ Jeofizik 
Mühendisliği Bölümü E. Öğretim Üyesi – TMMOB 
Kanal İstanbul Bilim Kurulu Üyesi

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
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Kanal İstanbul projesine karşı açmış olduğumuz 
Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararının 
iptali davasında mahkeme ara kararı ile uyuşmaz-
lığın teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi 
için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne baş-
vurulması gereğinden bahisle mahallinde keşif ve 
bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. 
Mahkeme tarafından atanan bilirkişi isimlerinin 
bir kısmına ise tarafsız ve objektif olmayacakları 
kanaatiyle tarafımızca itiraz edilmiş, bu nedenle 
de mahkemeden yeni bir bilirkişi heyeti atanması 
istenmiştir.

Türkiye’de bugün 131’i devlet üniversitesi (11’i tek-
nik üniversite) 78’i vakıf üniversitesi olmak üzere 
toplamda 209 üniversite bulunmasına rağmen, be-
lirlenen 15 kişilik bilirkişi heyetinin 9 üyesi İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden tayin edilmiştir. Kanal 
İstanbul projesinin ÇED Raporu’nda ise İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin ÇED raporu için danışman-
lık hizmeti sunduğu ifade edilmektedir. “ Bilirkişi 
heyetinin neredeyse tamamının dava konusu ÇED 
raporunun hazırlık sürecinde yer alan üniversite-
lerden seçilmesi yargılamaya gölge düşürecek, 
uyuşmazlık hakkında tarafsız ve bağımsız olma-
yan bir incelemeye karar verilmesine yol açacaktır” 
gerekçesiyle gerçekleştirdiğimiz itiraz sürecinde 
ise bugün yepyeni bir gelişme yaşanmıştır.

Mahkeme tarafından bilirkişi heyetine Yıldız Teknik 
Üniversitesi akademisyenleri arasından seçilen 
bir bilim insanı mahkemeye projenin seyrini de-
ğiştirecek beyanlarda bulunmuş ve bilirkişilik gö-
revinden affını talep etmiştir. Söz konusu beyan-
da; Karayolları İstanbul Bölge Müdürlüğünden bir 
kişiyle birlikte özel bir firma yetkilisinin söz konu-
su isimle irtibata geçerek Kanal İstanbul Projesini 
anlattıkları ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
ile birlikte iki tane de Vakıf Üniversitesi olmak 
üzere dört üniversiteden teknik rapor almak iste-
diklerini belirttikleri; kendilerinden talep edilenin 
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün topoğrafyaya 
göre kabaca ve yaklaşık olarak belirlediği dört 
güzergahtan hidrolojik ve çevresel etkilerinin en 
az olacağı güzergahın tespit edilmesi olduğu 
ifade edilmiştir. Ardından, raporun kendilerince 
hazırlandığı ancak raporun yetkililerce	 uygun	

bulunmadığı	 ve	yeniden	düzenlenilmesi	 tale-
binde bulunulduğu belirtilmiştir. Buna karşın ise 
kendilerinin bunun bilimsel rapor olduğunu ifade 
ettikleri ve söz konusu düzenlemeyi kabul etme-
dikleri söylenmiştir.

Yine aynı beyanda, kendisinin yazmış olduğu 
raporun İTÜ’de deşifre edildiği ve görüşü ile ilgili 
olarak açık ve üstü kapalı tehditler aldığı anlatıl-
mıştır. Devamında, söz konusu ismin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı İl Mūdürlüğü’nün Barbaros 
Bulvarındaki binasında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yet-
kililerinin katılımıyla İTÜ’deki diğer hocalarla bir-
likte gayri	 resmi	 bir	 toplantıya	 çağrıldığı, bu 
toplantıda kendilerinden güzergahla ilgili çekince-
lerini detaylıca incelemelerinin ve tekrar	değer-
lendirmelerinin talep edildiği; buna karşın ken-
disinin çalışmadan ayrıldığı, İTÜ’deki akademik 
grubun ise bu istek doğrultusunda çalışmalarına 
devam ettiği belirtilmiştir.

İlgili bu yazılı beyan ile daha önce onlarca bilim 
insanının ve teknik insanın ifade ettiği gerçeklik bir 
kez daha ortaya çıkmıştır: Kanal İstanbul projesi bi-
limsel gerçeklere rağmen, tüm bu bilgileri göz ardı 
ederek yapılmaya çalışılmaktadır. Proje, bilimsel 
ve teknik olarak sakıncalar barındırmaktadır ve ya-
pılmaması gerekmektedir. Projenin	ÇED	Raporu	
şaibelidir.	 Rapor, bilimsel verilerle değil verilen 
talimatlarla oluşturulmuştur ve bu Rapor ile halka	
yalan	 söylenmektedir. Kamu yararı adı altında 
yapılacağı söylenen etki alanı böylesine geniş bir 
projede bilim yolsuzluğunun yapılması asla kabul 
edilemez ve tarih önünde affedilemezdir, görevin 
kötüye kullanılması anlamını taşımaktadır.

Toplum için çalışması gereken, toplumun kendi 
emeğiyle finanse ettiği, toplumun üzerinde doğ-
rudan hak sahibi olduğu kamu kurumlarının ise 
kapalı kapılar ardında toplantılar düzenleyerek 
akademiyi politik istekleri doğrultusunda yönlen-
dirmeleri ve baskı kurmaları topluma karşı işlen-
miş bir suçtur. Toplumsal güveni zedeleyen bu 
durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın toplumu 
değil doğrudan taraflı bir siyasi otoriteyi temsil et-
tiğini göstermektedir.

Kurgusu baştan yapılmış, kararı bilimsel ve teknik 
incelemeler önemsenmeksizin önceden verilen 

14.3.7.	 Kanal	 İstanbul	 Projesi’nde	Bilim	 İnsanlarına	Baskı	 Deşifre	Oldu:	

Hukuksuzluğa	Son,	Proje	İptal	Edilmelidir!
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Üniversitelerin üzerindeki baskı, ihraçlarla ve si-
yasi dayatmalarla uzun süredir devam etmekte; 
üniversitelerinde birlikte üretip birlikte yönetmek 
isteyen tüm öğrenci ve akademisyenler iktidarın 
hedefi haline gelmektedir.

Dünya düzdür denildiğinde düz olmadığı gibi 
Melih Bulu rektördür denildiğinde de rektör olma-
yacaktır. Melih Bulu ortaya atılan bir tez ise, şu 
an Boğaziçi Üniversitesi’nde süregelen eylemlilik 
antitezdir. Hangisinin doğru olduğuna ise tüm bi-
leşenleriyle üniversitenin kendisi karar verecektir.

Siyasi iktidarın ve medyanın Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencilerine yönelik saldırgan tutumunu; anaya-
sal protesto haklarını kullanan öğrencilere uy-
gulanan polis şiddetini, gözaltı ve tutuklamaları 
kınıyor, öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını 
talep ediyoruz.

Ayrıca kayyım atamasının kabul görmemesiyle 
birlikte manipülasyon başlatılarak öğrencilerin 
bir sergi üzerinden toplumsal lince maruz bırakıl-
ması kabul edilemez. Yine aynı sergi üzerinden 
LGBTİ+’lar hakkında oluşturulan söylemlerin ve 
bu konuda başlatılan tartışmaların da nefret söy-
lemi içerdiğini ve insan haklarına aykırı olduğu-
nun altını çiziyoruz.

Üzerinde mutabık kalınmayan hiçbir atanmış, 
tarih boyunca meşruluğunu sağlayamamıştır. 
Öğrencilerin demokratik tepkilerini anlamak ve 
buna uygun davranmak yerine öğrencileri kamu-
oyunda hedef göstererek bir şiddet döngüsünün 
içine iten, üniversite kapısına kelepçe vurduran 
Melih Bulu’yu istifaya davet ediyoruz. Kendisine, 
yok saydığı öğrencilerin üniversitenin temel bile-
şeni olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

04.02.2021

Boğaziçi Üniversitesi’ne teamüllere aykırı bir şe-
kilde rektör atanması ile başlayan ve maalesef bir 
polis şiddetine dönüşen olayları endişe ile izliyoruz.

Gençlerimize, birlikte, farklılıklara saygı duyarak, 
barış içinde yaşamayı öğretmemiz, demokrasi ve 

sağduyu vurgusu ile onlara örnek olmamız gere-
ken bir dönemdeyiz.

Bazı medya organlarının, huzur ve emniyetten 
sorumlu kişilerin, siyasetçilerin kullandığı ayrıştı-
rıcı ve nefret içeren söylemleri ve bu söylemlerin 
sonucu olarak protesto hakkını kullanan öğrenci-

bu projede ne kamu yararından bahsedilebilir ne 
de halkın katılımcılığından. Bu proje halka dikte 
edilen bir rant projesidir ve yapımında ısrar edil-
mesi İstanbul kenti başta olmak üzere büyük bir 
coğrafyayı geri döndürülmesi mümkün olmayan 
bir ekolojik kırımla baş başa bırakacaktır.

Kanal İstanbul Projesi ÇED sürecinin derhal 
sona erdirilmesi ve projeye karşı açılan tüm da-
vaların akabinde düşürülmesi gerekmektedir. 
Yönlendirilmiş ve bilimsel olmayan verilerle be-
zenmiş ÇED Raporu, süreci baştan hatalı kılmak-
tadır ve süreç yok hükmündedir.

Bir kez daha ifade ediyoruz: Kanal İstanbul proje-
sinin ÇED süreci hukuka, bilimsel ve teknik esas-
lara aykırı yürütülmüştür ve bu süreç neticesinde 
hazırlanan ÇED raporu hatalıdır. Bu durum, proje-
nin yol açacağı çevresel tahribatı ve bu tahribatın 

telafisini imkânsız kılmaktadır. Projeye, yönlendi-
rilmiş ve gerçeği yansıtmayan görüş bildiren aka-
demisyenlerin meslek etiği mutlaka sorgulanmalı 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üze-
re ilgili tüm kamu kuruluşları üzerlerindeki şaibeyi 
kaldıracak adımı atarak bu projeyi iptal etmelidir.

Topluma karşı duymuş olduğumuz sorumluluk 
gereği tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşmayı bir 
borç bilir, halkımızın kenti ve ülkesi hakkında söz 
hakkı talep ederek sürece dahil olmasını temenni 
ederiz. Projeye karşı itirazlarını dile getiren yüz-
binlerce insan adına: meslek etiğini göz ardı etme-
yen, tüm baskı ve tehditlere karşın bilimsel olanda 
ısrar eden ve yaşadığı süreci açık yüreklilikle dile 
getiren hocamıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

14.3.8.	Boğaziçi	Üniversitesi	Öğrencilerinin	ve	Akademisyenlerinin	

Yanındayız

14.3.9.	Demokrasi	ve	Sağduyu	Çağrısı!
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lere uygulanan şiddeti kınıyoruz.

Temel hak ve özgürlüklerden olan toplantı ve 
gösteri hakkının Anayasal ve uluslararası hukukla 
koruma altında olduğuna dikkat çekmek isteriz. 
Anayasa’nın 34’üncü maddesinde düzenlenen 
haklarını kullanmak isteyen gençlerimize reva gö-
rülen bu tutum asla kabul edilemez.

Barışçıl bir protesto sürecinin, konudan bağımsız 
bir sergi üzerinden, homofobik söylemlerle mani-
püle edildiğini ve tehlikeli bir şiddet ortamı yaratıl-
dığını görüyoruz.

Bir kez daha belirtiyoruz protesto anayasal bir 
haktır.

Bu haklarını kullanan öğrenciler hepimizin çocuk-
larıdır. Kullanılan bu nefret dili ve orantısız bir şe-

kilde uygulanan şiddet, toplum vicdanını derinden 
yaralamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyen-
lerinin kabul etmediği bu atamaya son verilmeli-
dir. Sayın Melih Bulu atanmış olduğu görevinden 
istifa etmeli ve tüm üniversite bileşenlerinin katı-
lımıyla gerçekleştirilecek demokratik bir seçimle 
yeni bir rektör belirlenmelidir.

Devletimizin tüm yetkililerini, tüm siyasi partilerini, 
tüm medya organlarını, tüm sivil toplum örgüt-
lerini ezcümle bu çocukların ebeveynleri olarak 
herkesi ayrıştırmadan, gençlerimizin sesine kulak 
vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

   İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu

21.04.2021

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü 1 Mayıs, tarihte	ilk	kez geçtiği-
miz sene büyük kitleler halinde kentlerin merkezi 
meydanlarında kutlanamamıştı. Dünya emek-
çileri “iş,	 gelir	 ve	 sosyal	 güvenlik” taleplerini 
pandemi koşullarında emeğin yaratıcı gücüyle 
buldukları yöntemlerle, tek ses tek yürek olarak 
dile getirmişlerdi. Evlerden, işyerlerinden, belirli 
sembolik merkezlerden yükselen irade ile dün-
yanın bu düzeninin değişmesi gerektiğini dünya 
emekçileriyle beraber hep beraber haykırmıştık.

Bizler de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, 
ülkemizi ve dünyamızı göz göre göre büyük bir 
felakete sürükleyen neoliberal kapitalist düzene 
karşı emek	ve	bilim	ile	kurulacak	yeni	bir	top-
lumsal	düzenin şart olduğunu ifade etmiştik.

Aradan bir yıl geçti. Mevcut düzenin insanlığın 
temel sorunlarının çözümünde ne kadar yetersiz 
olduğu çok acı bedeller ödeyerek bir kez daha 
görüldü. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir 
emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik 
krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışın-
da hiçbir şey sunmayan bu düzen Covid-19 salgı-
nıyla insanlığın	geleceğini	tehdit	ediyor.

Dünya kapitalist sisteminin yarattığı eşitsizliklerin 
ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık hiz-
metlerinin ve güncel olarak da Covid-19 aşısının 
bir ticari meta haline gelmesinin bedelini insan-
lık ağır biçimde ödüyor. Ve bu koşullar altında 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 1 Mayıs 
2021’de “Yeni	bir	toplumsal	sözleşme	ve	her-
kese	aşı	hakkı” mücadelesini büyütme çağırısı 
yapıyor.

Bizler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, bilimi, 
emeği ve insan yaşamını öncelemeyen bir anla-
yışla yönetilenler, daha ağır bedeller ödüyoruz. 
Şeffaf olmayan ve tartışmalı resmi verilerle bile 
Covid-19 salgınıyla mücadelede dünyanın en 
başarısız ülkelerinden birinde hayatta kalmaya 
çalışıyoruz. Sermayenin ve patronların çıkarları 
için, akıl, bilim ve milyonların sağlığı yok sayılıyor. 
Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı 
ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına 
olursa olsun “çarklar dönecek” inadıyla, insan ya-
şamını piyasaya kurban eden bir anlayışla ve aşı 
tedarikindeki başarısızlıkla göz	göre	 göre	 has-
talanıyoruz,	 ölüyoruz	 ve	 tükeniyoruz! “Böyle 
salgın mücadelesi olmaz” diyor ve yaşam hakkı-
mızdan vazgeçmiyoruz.

Sadece sağlığımız değil; işimiz, aşımız, geçimi-
miz de tehdit altında. Pandemi sürecinde yurttaş-
larına	en	az	nakdi	destek	veren	iki	ülkeden	biri	
Türkiye oldu. İşsizlik her gün yeni rekorlar kırıyor. 
Kod 29 ile tazminat bile alamadan işimizden edi-
liyoruz. Milyonlarca çalışan ve ailesi ücretsiz izin 
dayatmasıyla günde 50 liraya yaşamaya mahkum 
ediliyor. Gıda enflasyonu ile milyonlar açlık sınırı-
nın altına itiliyor. Evimize gelen faturalar kabarı-
yor, çarşı pazar alışverişi her gün bir öncekinden 

14.3.10. DİSK-KESK-TMMOB-TTB:	1	Mayıs’ta	Umut	Yan	Yana
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daha pahalı oluyor. Uzaktan çalışma gibi esnek 
çalışma biçimleriyle güvencesizlik yaygınlaşıyor.

Salgın koşullarında bile ülkenin tüm kaynakları 
bir avuç şirkete peşkeş çekiliyor. Halk yaşam mü-
cadelesi verirken, şirketler pandemide kârlarını 
artırıyor. “Geçinemiyoruz” çığlıkları yükselen 
ülkemizde 26 dolar milyarderinin serveti son bir 
yılda 38,3 milyar dolardan 53,2 milyar dolara 
yükseliyor. Bir yanda açlık, yoksulluk ve işsizlik; 
diğer yanda servetler birikiyor. Ekonomik kriz ve 
pandemi koşullarında, adaletsizliğin	 en	 çirkin	
yüzü karşımıza çıkıyor.

Pandemi sürecinde sınıfsal	 eşitsizliklerin	 ya-
nında	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitsizliği	 de	 derin-
leşiyor. Salgında kadınların omuzlarına yıkılan 
hane içi iş ve bakım yükü artıyor, kadına yönelik 
şiddet tırmanıyor. Kadınlar bir yandan işsizliğin, 
bir yandan pandemide yaygınlaşan esnek çalış-
ma biçimlerinin ve güvencesizliğin hedefi haline 
geliyor. Pandemi koşullarında kadınların güçlen-
dirilmesi gerekirken, İstanbul Sözleşmesi gibi ka-
zanımlar iktidarın hedefi oluyor.

Bu koşullar altında işimiz, aşımız ve sağlığımız 
için söyleyecek çok şeyimiz var. Taleplerimiz ve 
öfkemiz var. Emekçilerin umutlarını ifade ede-
ceğimiz 1 Mayısımız var. Ancak ülkeyi yöneten-
ler her zaman olduğu gibi talepleri,	öfkeleri	ve	
umutları	yasaklarla	susturmaya	çalışıyor.

Pandemiye dair aklın ve bilimin emrettiği tedbir-
leri almayanlar, zorunlu olmayan iş kollarında 
çalışmanın 28 gün durmasını reddedenler, hatta 
aldıkları kısıtlı tedbirleri bizzat kendileri çiğneyen-
ler, lebalep kongrelerde halk sağlığı sorunu ya-
ratanlar, 1 Mayıs yasaklarına pandemiyi gerekçe 
gösteriyor. Pandemi önlemleri alınarak, maske 
ve mesafeye dikkat ederek 30 Nisan ve 1 Mayıs 
2021 tarihlerinde yapmak istediğimiz her türlü 
açık hava etkinliği yasaklanıyor. Kimi valilikler 
binalarımız başta olmak üzere kentlerin dört bir 
yanına asmak istediğimiz 1 Mayıs afişlerimiz ve 
pankartlarımızda bulaşan bir “mutasyon” keşfe-
diyor.	 Bu	 ülkenin	 işçilerinin	 ve	 emekçilerinin	
aklıyla	alay	ediliyor.

Açık açık söyleyelim: Bu ülkenin işçi, emekçi, 
mühendis, mimar ve hekim örgütleri olarak bizle-
re, işçi sağlığı ve halk sağlığı konusunda en son 
akıl verecek olan, ülkeyi yöneten siyasi iktidardır. 
Hastanelerin yoğun bakımları tıka basa dolmuş-
ken, resmi rakamlarla her gün 300’ün üzerinde 

insanımızı kaybedip yüz kişiden en az biri enfekte 
iken; elbette bizler aklın ve bilimin emrettiği doğ-
rultuda hareket edeceğiz. İktidar gibi sorumsuz 
davranmayacak, taleplerimizi pandemi koşulları-
na uygun olarak yükselteceğiz.	Akıl	ve	bilim	dışı	
siyasi	yasaklara	değil;	aklın,	bilimin	ve	müca-
delemizin	 gereklerine	 uygun	 olarak	 hareket	
edeceğiz.

Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için “Her	
gün	1	Mayıs” diyecek ve 1	Mayıs	haftası	boyun-
ca taleplerimizi ifade edeceğiz. “Her yer 1 Mayıs” 
diyecek, mümkün olduğunca yaygın bir biçimde 
işyerlerinin önlerinde ve meydanlarda olacağız.

30	Nisan’da	İstanbul	Taksim’deki	Kazancı	yo-
kuşunda her sene gerçekleştirdiğimiz anma et-
kinliğinde buluşacak, 1 Mayıs 1977 katliamında 
yitirdiğimiz canları anacak, tüm anma programla-
rımızı pandemi koşullarına uygun biçimde planla-
yacağız. Aynı gün ülkenin	dört	bir	yanında -yine 
pandemi koşulları da dikkate alınarak- en	yaygın	
biçimde işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını ve 
alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleştirece-
ğiz. 1	Mayıs	günü	de çalışmakta olan emekçileri 
işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, 
balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 
Mayıs coşkusunu çeşitli biçimlerde büyütmeye 
çağıracağız.

Ülkeyi	yönetenlere	çağrımız	şudur: Akıl dışı, bi-
lim dışı ve hukuk dışı engellemelere kalkışmayın. 
1 Mayıs engellenemez! Çalışırken bulaşmayan 
ama 1 Mayıs kutlarken bulaşan bir virüs tespit 
edilmemiştir. Aklı başında herkesin teslim ede-
ceği gibi çalıştığımız her gün ve çalıştığımız her 
yerde 1 Mayıs’ı da kutlayabiliriz ve kutlayacağız.

1 Mayıs afişlerimizi, pankartlarımızı binalarımıza, 
işyerlerimize, evlerimize, sokaklara, meydanlara 
asmaktan, taleplerimizi duyurmaktan da asla	geri	
durmayacağız.

1 Mayıs 2021 Birlik, Mücadele ve Dayanışma gü-
nünde büyük kitlelerle merkezi biçimlerde olmasa 
da çok	yaygın	biçimde sağlıklı, güvenceli ve in-
sanca yaşam umutlarımızı yan yana getireceğiz. 
Aşağıdaki taleplerimiz ve hedeflerimiz için müca-
deleyi yan yana büyüteceğiz.

1. Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanma-
lı, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar 
durdurulmalıdır!

2. Çalışırken hastalanan emekçiler için Covid-19 
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iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul 
edilsin!

3. Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son!

4. İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara 
değil işçilere ve işsizlere!

5. Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler 
sıfırlansın!

6. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hu-
kuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçi-
leri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azal-
tılsın.

7. Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, beto-
na, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil 
aşıya ve sosyal desteklere kaynak!

8. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi 
alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, do-
ğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler 
sıfırlansın.

9. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev 
hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın!

10. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. 6284 sayılı 

yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 
190 sayılı sözleşmesi onaylansın!

2020 1 Mayıs’ında ifade ettiğimiz gerçek, 2021’de 
çok daha net bir biçimde ortadadır. Bu düzen ya-
şamı ve gezegeni tehdit eden büyük	bir	felakete	
dönüşmüştür. Felakete dönen bu düzen, baskı-
larla, yasaklarla, yalanlarla, sansürle, kışkırtılan 
ırkçılık ve ayrımcılıkla, toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ğiyle, kısacası zulümle ayakta tutulmak istenmek-
tedir.

Bu felakete son vermek, insanlık için yeni bir baş-
langıç yapmak, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, 
demokrasinin egemen olduğu, kardeşçe, barış 
içerisinde yaşayacağımız yeni	bir	toplumsal	dü-
zen kurmak ellerimizdedir.

Umudumuz	 birliğimizde,	 mücadelemizde	 ve	
dayanışmamızdadır!

1	MAYIS’TA	UMUT	YAN	YANA!
YAŞASIN	1	MAYIS!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

16.05.2021

COVİD-19 salgınıyla beraber çalışma alanları-
mızda olduğu kadar yükseköğretim alanında da 
önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Pandemi 
nedeniyle eğitime ara verilmesi sonucu uzaktan 
eğitim modeline geçen üniversitelerimizde, uzak-
tan eğitime erişim konusunda çeşitli sıkıntıların 
yaşandığı öğrenci üyelerimiz tarafından bildirilmiş 
olup, bir anket çalışması yapılarak bu hususta ka-
muoyuna bilgilendirme kararı alınmıştır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak 
yaptığımız Üniversite	 Öğrencilerinin	 Uzaktan	
Eğitim	 Durum	Anketi’ne, İstanbul merkezli ol-
mak üzere 57 farklı üniversiteden 525 öğrenci 
katılmıştır. Öğrencilerimize, eğitim gördükleri 
okullar, bölümler, internete erişim kaynakları, bu 
kaynaklara erişip erişemedikleri, kendilerine ait 
bilgisayar veya akıllı telefonlarının olup olmadığı 
sorulmuştur.

Her 10 öğrenciden en az 3’ünün yeterli tekno-
lojik altyapıya sahip olmadığı görüldü.

Anket sonuçlarına göre, her 10 öğrencimizden 

3’nün yeterli teknolojik altyapıya sahip olmadığı 
ve eğitime erişim sorunları yaşadığı görülmüştür. 
Ankete katılan her 10 öğrencimizden 1’nin kendi-
ne ait bilgisayarı yoktur ve akıllı cihazları yeterli 
donanıma sahip değildir. 

Ayrıca her 10 öğrencimizden 3’ü internete eriş-
mekte problem yaşamaktadır. Öğrencilerimiz, ya-
şadığı yerde internet altyapısının olmadığını veya 
internetin uzaktan eğitim sistemine girebilecek 
hızdan uzak olduğu belirtilmişlerdir. Yine çarpıcı 
bir şekilde, her 10 öğrenciden 4’ünün yaşadığı 

14.3.11.	Covid-19	Salgını	Dönemi	Üniversite	Öğrencilerinin	İnternete	

Erişim	Durumu	Anketi	Sonuçları
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bölgede internete erişimin olmadığı ya da çok 
kötü olduğu da ortaya çıkmıştır. Önemli bir veri, 
ankete katılan her 10 öğrencimizden sadece 1’i 
üniversitesinden altyapı desteği almaktadır. 

Her 10 öğrenciden 3’ünün yaşadığı yerde te-
lekomünikasyon altyapısına sahip olmadığı 
görüldü.

Ankette bir diğer çarpıcı veri olarak 10 öğren-
ciden sadece 1’inin üniversitesinden altyapı 
desteği aldığı görülmüştür. 

Bilindiği gibi sermayenin her şeyi metalaştıran 
neo-liberal politikaları, öğrencileri müşteriye, 
üniversiteleri ise sermayenin gereksinimleri doğ-
rultusunda ticarethanelere dönüştürmektedir. 
Türkiye’deki mevcut yükseköğretim sistemi nede-
niyle, maalesef üniversitelerimizin çoğu, yetersiz 

teknik ve akademik altyapı nedeniyle “diplomalı 
işsizler” üretmektedir. Öğrencilerimiz zaten bes-
lenme, barınma, ulaşım, ders materyali gibi prob-
lemlerle karşı karşıyayken , anket sonuçlarıyla da 
görüldüğü üzere öğrencilerimizin tamamı uzaktan 
eğitim sürecine de katılamamaktadır. 

Yeni dönemin gereği olarak öğrencilerimize üc-
retsiz internet, ücretsiz bilgisayar, tüm eğitim kay-
naklarına ücretsiz erişim sağlanmalıdır. TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak her öğ-
renciye eşit, parasız ve nitelikli eğitim talebinin, 
uzaktan eğitim döneminin ihtiyacı ve yeni döne-
min gereği olarak bir kez daha yüksek sesle dile 
getiriyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

17.05.2021

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) 
tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail 
Devleti’nin Filistin’e yönelik başlattığı operasyon 
ve saldırıları kınayan bir açıklama yayınladı.

İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, 
İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul 
Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler 
Odası ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu’nun oluşturduğu İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu (İMOK) yaptığı açıklama ile İsrail 
Devleti’nin vahşetini kınayarak direnen Filistin 
halkının yanında olduklarını belirtti.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) 
tarafından yayımlanan açıklama şöyle:

İSRAİL	DEVLETİNİ	YAPTIĞI	İNSANLIK	SUÇU	
NEDENİYLE	KINIYORUZ!

Basına ve Kamuoyuna

Son gönlerde İsrail Devleti tarafından Filistin hal-
kına uygulanan insanlık dışı vahşeti tüm dünya 
seyretmekte, İsrail Devleti’nin Filistin halkına 
yönelik saldırıları yıllardır sistematik bir şekilde 
adeta bir soykırım mantığıyla devam etmektedir. 
Uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak kadın ço-
cuk demeden zalimce sivil insanlar katledilmekte 
Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlenmek-
tedir.

Filistinli ailelerin her ne sebeple olursa olsun 
evlerinden, yurtlarından edilmeleri sürgüne zor-
lanmaları kabul edilemez. Bu vahşetin hiçbir sa-
vunması veya dayanağı olamaz. Yapılanlar İsrail 
Devleti’nin Filistin toprakları üzerindeki emperya-
list işgalini kalıcı kılmaya yöneliktir.

İsrail Devleti derhal bu insanlık dışı katliama son 
vermeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve 

14.3.12.	İsrail	Devletini	Yaptığı	İnsanlık	Suçu	Nedeniyle	Kınıyoruz!
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Filistinli mültecilerin kendi topraklarına geri dönüş 
hakkına saygı göstermelidir.

Filistin sorunun çözümü; Birleşmiş Milletler karar-
larının uygulanmasından, topraklarından sürgün 
edilen Filistinlilere dönüş hakkı verilmesinden ve 
Filistin halkı üzerinde uygulanan kuşatmanın kal-
dırılmasından geçen bir barış sürecinin yeniden 
başlatılmasıyla sağlanabilir.

Haklı mücadelesinde Filistin halkıyla dayanışma 
içinde olmaktan onur duyuyor, tüm bölge ve dün-
ya ülkelerini, İsrail’in kuşatmayı kaldırması, işgal 
ettiği topraklardan çekilmesi, baskı ve savaş poli-
tikalarına sona erdirmesi için seslerini yükseltme-
ye, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve 

barış görüşmelerinin başlaması için girişimlerde 
bulunmaya çağırıyoruz.

Kendisini Filistin davasının savunucusu olarak 
ifade edenleri süslü laflar yerine, İsrail Devleti’nin 
saldırıları duruncaya ve işgal ettiği topraklardan 
çekilinceye kadar, İsrail Devleti ile arasındaki si-
yasi, askeri ve ticari tüm ilişkileri askıya almaya 
davet ediyoruz.

Her ne şekilde olursa olsun bu insanlık suçuna 
doğrudan veya dolaylı olarak destek olanları ve 
göz yumanları kınıyoruz.

İşgalciler ve katliamcılar kaybedecek, direnen 
Filistin halkı kazanacak!

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu

11.10.2021

Basına ve Kamuoyuna

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi der ki; “Herkes, 
eğitim hakkına sahiptir”. Yani Türkiye’nin de imza-
cısı olduğu bu bildirgeye göre, eğitim, insan hak-
larının vazgeçilmez bir parçasıdır. Yine Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 42. Maddesi açık bi-
çimde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yok-
sun bırakılamaz” der.

Ancak biz bu hakkın ihlal edildiği günlerden ge-
çiyoruz. Çünkü üniversite kontenjanlarını meslek 
kuruluşlarına ve diğer tüm paydaşlara sormadan, 
popülist kaygılarla artıran devlet; öğrencilerin ba-
rınma hakkını düşünmediği, önlem almadığı için 
büyük çaba ve emekle üniversite kazanan öğren-
cilerimiz, barınma hakkından ve sonrasında da 
öğrenim görme hakkından mahrum bırakılıyor.

Hepimizin tanık olduğu üzere, pandemi süresince 
uzaktan eğitim denendi ve bu hüsranla sonuçlan-
dı. Dijital olanaklardan yoksun olanların, yani de-
rin yoksulluk mağdurlarının eğitim hakkı da bu sü-
reçte engellenmiş oldu. Eğitimde var olan eşitsiz-
lik fotoğrafı daha da kötüleşti. Okullarda önlemler 
ivedilikle alınamadığı için 1,5 yıl süreyle yüz yüze 
eğitime geçilemedi. Bu tabloya son yıllarda daha 
da artan ekonomik sorunlar, işsizlik ve durdurula-
mayan enflasyon da eklenince, Türkiye’nin gele-
ceği gençlerimizin eğitim, sağlık, barınma ve bes-
lenme hakkı büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı.

Gençlerimizin gelecek kaygısının engellenemedi-
ği yetmezmiş gibi, üniversiteyi kazanan gençleri-
mizin barınma imkânından mahrum bırakılması, 
sistemin vicdansızlığını ortaya koydu. Oysa dev-
letten beklenen şey, öğrenci kontenjanlarını nasıl 
artırıyorsa, barınma olanaklarını da buna paralel 
biçimde artırmasıydı.

Ancak böyle yapılmadı! Üniversitelerde yüz yüze 
eğitimin başlamasıyla birlikte çok sayıda öğrenci, 
yani gelecekteki meslektaşlarımız, yüksek kira ve 
yurt ücretleri nedeniyle barınacak yer bulamıyor. 
Dişimizden tırnağımızdan artırarak bu günlere 
getirdiğimiz çocuklarımız yurtsuzluktan, evsizlik-
ten daha doğrusu parasızlıktan eğitimlerine de-
vam edemiyor. Gençlerimiz parklarda banklarda 
kaldırımlarda sabahlıyor.

Bu haksızlığa karşı mücadele eden üniversite öğ-
rencileri de haklı olarak “Barınamıyoruz, barınma 
temel haktır, hakkımız olanı alacağız” diyor. Biz 
de onların yanındayız…

Bu tablo 2021 Türkiye’sinde yaşanıyor. Bu tab-
lo, “ekonomimiz şahlanıyor” diye halkın gözünü 
boyamaya çalışanların eseri. Ve bu tablo, yarı-
nın mühendislerine, tabiplerine, dişhekimlerine, 
avukatlarına, eczacılarına, veteriner hekimlerine, 
mali müşavirlerine, öğretmenlerine, hemşirelerine 
yaşatılıyor. Bu tablo, canımızı, sağlığımızı, ülke-
mizi emanet edeceğimiz, hayatlarımıza dokuna-
cak gençlerimize reva görülüyor.

Amerika’nın New York şehrinde 291 milyon dolar 

14.3.13. ‘barınamıyoruz,	Barınma	Temel	Haktır,	Hakkımızı	Alacağız’	Diyen	

Gençlerin	Yanındayız
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26.01.2021

Son günlerde başta İstanbul olmak üzere bir-
çok kentimizde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı 
olumsuz etkilemiş, özellikle İstanbul gibi bir mega 
kente bütün ulaşım imkanları neredeyse durma 
noktasına gelmiştir.

Özellikle, bilim ve doğayla inatlaşarak son derece 
hatalı yer seçimiyle başlayıp, sağlıksız, güvence-
siz ve denetimsiz bir yapım süreciyle ortaya çıkan 
3. Havalimanı ve çevre yollarında daha önce yapı-
lan meteorolojik bütün uyarılara karşın mevsimsel 
yoğun kar yağışı üzerine yaşanan mağduriyetler 
neredeyse uluslararası bir trajediye dönüşmüştür.

Her zamanki gibi hem merkezi idare hem de yerel 
idareler yaşanan olumsuzluklar karşısında ya-
şadığımız doğa olayının şiddeti açısından ender 
rastlanan bir seviyede olduğuna dair söylemlerle, 
yaşanan olumsuzluklar karşısında iklim değişikli-
ğinden medet umma çabalarına girişmişlerdir.

Bugün sadece İstanbul’u değil bütün bir Marmara, 
Trakya ve Karadeniz coğrafyasını ekolojik yıkıma 
sürükleyen, ülke ekonomisinde büyük bir borç 
yükü yaratan, üçlü bir paket olarak ilan edilip bi-

lime karşı inatla gerçekleştirilen Üçüncü Köprü 
ve çevre yolları, Üçüncü Havalimanı ve Kanal 
İstanbul projeleri bugün merkezi ve yerel iktidar-
lar tarafından şimdilik bir bahane olarak sığınılan 
olası ciddi iklim değişikliklerinin gerçek nedenle-
rinden olacaktır.

Oysaki, kamusal gereksinimler, bilim, teknik ger-
çekler doğrultusunda planlanan uygulanan proje 
ve yatırımlar; yer seçiminden başlanarak bütün 
doğal, ekolojik, sosyolojik ve ekonomik kriter ve 
olasılıklar hesaplanarak ve önlemler alınarak 
planlanır ve gerçekleştirilir.

Ancak bugün dünyanın en büyük kent ve doğa 
katliamlarından birini oluşturan Üçüncü Hava 
Limanı 4 üniversitemiz tarafından hazırlanan ve 
İstanbul’un anayasası sayılan 1/100.000 Ölçekli 
Çevre Düzeni Planının yerleşme ilkesi olan 
İstanbul’un kuzeyinin mutlaka korunmasına dair 
karar ve planlar yürürlükteyken hiçbir kamusal 
öncelik ve ihtiyaç plan kararı olmadan ihalesi ya-
pılmış, 07 Haziran 2014’te kaçak bina olarak te-
mel atma töreni gerçekleştirilmiştir.

Bu süreç içinde başından beri üçüncü bir hava 
limanına ihtiyaç olduğunu iddia eden iktidar tara-

14.3.14.	Bilimle	ve	Doğa	ile	İnatlaşmanın	Sonucu	Olan	Politikalar	

Nedeniyle	Ülkemizdeki	Doğa	Olayları	Afetlere	Dönüşmeye	Devam	Ediyor!

değerinde Türkevi açacak bütçesi olan ülkemiz, 
kendi yurdunda gençlerini yurtsuz bırakıyor... 
Kullanılmayan köprülere, yollara milyarlarca lira 
ödenirken, üniversitelilerin barınma sorununa 
karşı itirazları, hak arayışları vatan hainliğiyle eş-
leştiriliyor… Yönetenlerin bin odalı saraylara sa-
hip olduğu bu gökyüzü altında; parklar, banklar, 
metrolar, vapurlar çocuklarımızın yurdu oluyor...

İnsan hakkını, anayasal hakkını kimseyi üzme-
den, incitmeden, kırmadan arayan gençlerimiz, 
iktidar tarafından terörist ilan ediliyor...

Sayın meslektaşlarımız, sayın anne ve babalar, 
sevgili gençler… Ne siz teröristsiniz ne de bizler 
terörist yetiştiriyoruz!

Gençlerimizin karşı karşıya kaldığı bu haksız-
lığa karşı olan bizler; İstanbul Barosu, İstanbul 
Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, 
İstanbul Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip 
Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak buradayız, 

gençlerimizin yanındayız! Hepimiz gençlerimizle 
birlikte bu politikaların karşısında ‘üşüyoruz’!

Yetkililere sesleniyoruz; gençlerimizi, o banklarda 
yarınların belirsizliğinde yalnız bırakmayacağız. 
Gençlerimizin barınma, eğitim, sağlık, beslenme, 
ulaşım, iş bulma haklarının insanca yaşayabile-
cekleri seviyeye getirilmesini talep ediyoruz.

Biz onların hem evrensel hem de yerel bir insan 
hakkı olan, ‘eşit biçimde eğitim alma haklarını’ sa-
vunmaya devam edeceğiz…

Yalnız değilsiniz gençler!

(ALFABETIK SIRALAMAYLA AÇIKLAMAYI 
YAPAN KURUMLAR)
İstanbul Barosu
İstanbul Dişhekimleri Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Malı Müşavirler Odası
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu



334

fından, yatırımcılara verilen devlet garantilerinin 
ödenebilmesi ve bütün yurttaşların Üçüncü ha-
valimanına müşteri olabilmesini sağlamak üzere 
dünyanın en iyi hava limanlarından olan Atatürk 
Havalimanı kapatılmış ve tekrar kullanımını en-
gellemek üzere dünyada eşi görülmemiş bir bi-
çimde pistlerin üzerine sözde bir pandemi hasta-
nesi inşa edilmiştir.

Proje ilanından itibaren afeti önleme bahanesiyle 
hukuksuz olarak rezerv alan ilan edilen İstanbul’un 
jeolojik, meteorolojik ve ekolojik olarak en hassas 
durumda bulunan orman, tarım ve su kaynakla-
rının bulunduğu korunması şart olan bölgesinde, 
havaalanı yapılamayacağına dair başta TMMOB’ 
ye bağlı olan meslek odaları olmak üzere, duyarlı 
bilim insanlarının ve kurumların uyarı ve raporla-
rını ciddiye almayan iktidar ve kamu yetkilileri bu 
gün yaşanan ve yaşanacak olan mağduriyet ve 
trajedilerin en büyük sorumlusudur.

Proje ilanından bugüne kadar her aşaması ile bir 
kent, doğa ve hukuk suçu oluşturan Üçüncü ha-
valimanının bugün içine düştüğü durumun bir kez 
daha ortaya çıkardığı gerçek ise; bilim, teknik ve 

doğayla barışık olmayan, kamu, toplum çevre ve 
kent yararı yerine sermaye çevrelerinin ekonomik 
çıkarlarını önceleyen ekonomik sosyal ve kentsel 
politikaların en basit doğa olaylarının dahi afete 
dönüşmesindeki en büyük etken olduğudur.

Son yıllarda ülkemizin değişik bölgelerinde can 
ve mal kaybına yol açarak afete dönüşen mete-
orolojik olaylar, Sinop, Kastamonu ve Bartın ille-
rimizde yaşadığımız sel felaketi, yazın Antalya ve 
Muğla illerinde yaşadığımız yangın felaketleri de 
bu durumun can yakıcı örneklerindendir.

Bütün merkezi ve yerel yetkili ve sorumluları bir 
kez daha uyarıyor ve önemle tekrar ediyoruz;

Çok geç olmadan:

Bilimle	ve	doğa	ile	inatlaşmayı	bırakın!

Başta	Kanal	 İstanbul	 olmak	üzere	bilim,	 tek-
nik	ve	doğayla	barışık	olmayan,	kamu,	toplum	
çevre	ve	kent	yararı	içermeyen	bütün	projele-
rinizi	iptal	edin!

Atatürk	Havalimanını	derhal	kullanıma	açın!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon
Kurulu


