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TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ  

15. OLAĞAN GENEL KURULU 

  

BİRİNCİ GÜN 

 

Genel Kurul Toplantısı  

Tarih : 10.02.2018                                                                  

Saat : 14:00                                                         

Yer : İzmir Tabip Odası                                      

              Prof.Dr. Nusret FİŞEK Cad.  No:5                          

              Alsancak / İZMİR   

                                                 

GÜNDEM 

1. Açılış, 

2. Saygı Duruşu, 

3. Başkanlık Divanı Seçimi, 

4. Gündemin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü, 

5. Konukların Konuşmaları, 

6. Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması, 

7. Şube Çalışma Raporunun Sunulması ve Görüşülmesi  

8. Yeni Dönem Çalışmaları İçin Dilek ve Öneriler, 

9. Şube Yönetim Kurulu Adayları ile Oda Genel Merkez Genel Kurul Delege Adaylarının 

Belirlenmesi, 

10. Kapanış. 

  

 

 İKİNCİ GÜN 

 

Yönetim Kurulu Seçimi 

Tarih  : 11.02.2018 Pazar 

Saat   : 09:00 -17:00 Arası 

Yer     : Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 

            1441 Sk. No:2 Çetindağ Apt. K.3 Da:11 

            35220 Alsancak/İZMİR
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DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ, 

 

Ülkemiz, kentlerimiz, yaşam alanlarımız hakim bir talan ve yağma politikasının esareti 

altına alınmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu politikalara karşın her yıl gücünü kaybeden 

iktidar, bu kaybın üstesinden gelebilmek için baskısını arttırarak, demokratik hak ve 

özgürlüklerimizi kısıtlayan, hiçe sayan anayasa değişiklikleri, KHK’lar ile ülkeyi yönetmeye devam 

etmektedir. OHAL sürecinin uzatılması ve bu sürecin; hukuksuz keyfi ihraçlar, parlamentonun 

tasfiyesi, halk iradesinin hiçe sayılması, basının susturulması ve emek düşmanlığı ile tek adam 

rejimine dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Biz meslek örgütü olarak ülkemizin geçirdiği bu zor 

zamanlarda başta acil demokrasiye ihtiyacımız olduğunu savunarak, doğal alanlarımıza, 

kentlerimize ve yaşam alanlarımıza yönelik yıkıcı politikalara ve uygulamalara karşı; bilim ve 

hukukun ışığında, insani değerleri önceleyen ve kamu yararını gözeten doğrularımızı savunduk.  

Bu kapsamda TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 14. Dönem Yönetim Kurulu 

olarak 2016-2018 yılı çalışma dönemimizde yönetim kurulu ve üyelerimizin de desteği ile bu iki 

yıllık süre içinde birçok etkinlik ve toplantılar gerçekleştirdik, çeşitli kurum ve sivil toplum 

örgütünün gerçekleştirdiği çalışmalara katıldık. Kent gündemine ve mesleki alanımıza ilişkin 

çeşitli plan ve projelere yönelik hazırladığımız teknik raporlarımızı ve görüşlerimizi yayınladık, 

halkın bilgilenmesini sağlamak amacıyla kamuoyu ile paylaştık, meslek alanımızın ve 

meslektaşlarımızın gelişimi için çeşitli eğitim ve seminer faaliyetlerinde ve girişimlerde bulunduk, 

meslektaşlarımız ile düzenlediğimiz birçok etkinlikte hem zor günlerimizi dayanışma ile paylaştık 

hem de birlikte eğlendik ve sohbet ettik. Tüm bu iki yıllık süreci özetlediğimiz, meslek alanımıza 

dair verdiğimiz emeği ve diğer meslek ve emek örgütleri ile dayanışmalarımızı, kamu yararı 

taşımayan imar planları ile diğer konulara ilişkin açtığımız davaları siz değerli üyelerimizle çalışma 

raporumuzda paylaşıyoruz.  

 TMMOB örgütlülüğünün bir parçası olan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak bu 

süreçte, meslek alanımızda yaşanan sorunlara karşı Anayasal görev bilinciyle hareket ederek 

Şube yetki alanımızdaki İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak kentlerinin bilimsel yöntemlerle belirlenen, 

kamu yararını gözetecek şekilde sağlıklı ve düzenli gelişmesi için görüşlerimizi, eleştirilerimizi ve 

itirazlarımızı gerekli tüm merci ve platformlarda dile getirerek, 

kentlerimizin korunacak değerlerine, hukuka, kamu yararına uygun hareket etme konusunda 

hassasiyetimizi son ana kadar koruyarak, hukuka, kamu yararına ve bilimsel referanslara aykırı 

olduğunu gördüğümüz, kentlerimizi ve doğal yaşam alanlarımızı tahrip etmeye yönelik herhangi 

bir girişimde ise planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararı ile bilimsel yaklaşımdan taraf 

olarak, hukuksuz uygulamaların karşısında, çok sayıda dava süreci başlattık ve çokça da 

kazanım elde ettik. Bu doğrultuda ortaya koyduğumuz teknik görüşlerimizi, önerilerimizi, 

kazanımlarımızı çeşitli yayın organları ve sosyal medyada kamuoyu ile paylaştık. 

  Yönetimden ziyade birlikte üretmek, birlikte örgütlenmek adına tüm komisyonlarımız, diğer 

meslek odaları ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile katılımcı şeffaf bir planlama anlayışını ve 

örgütlenmeyi benimseyerek, kente, yaşama dair fikirlerimizi tartışarak, daha güzel daha 

yaşanabilir kentler için yaptığımız toplantılar, panel ve forumlar ile hep birlikte üretmeye çalıştık. 

Mesleğimizin ve ülkemizin geleceği öğrencilerimizi TMMOB çatısı altında bir araya 

getirmeye gayret ettik. Mesleğin toplum yararına,  etik ve ahlaki değerlerini özümseyebilmeleri 

adına odamız bünyesinde çeşitli tartışma ortamlarının, etkinliklerin ve toplantıların yapılmasını 

tamamen öğrencilerimizin katkısıyla gerçekleştirmeleri için desteğimizi eksik etmedik. Bu 
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kapsamda birlikte olmak, paylaşmak ve mesleğinin temel değerlerini mezun olmadan 

özümseyebilmenin önemini kavrayan genç meslektaş adaylarımızın ülkemizin laik, özgürlükçü, 

demokrat bilim insanları olacağına eminiz.  

Genç meslektaşlarımızın verdiği inanç ile hukukun ve bilimin ışığında ilerlediğimiz sürece 

ülkemizin adil yönetildiği, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarımızın çok uzak gelecekte olmadığına 

inanıyoruz. 

Geçtiğimiz dönem içinde tüm çalışmaların üretilmesinde katkıları olan, dayanışma 

içerisinde olan tüm üyelerimize, çalışanlarımıza ve 14. Dönem boyunca emeğini /desteğini 

esirgemeyen komisyon üyelerimiz ile gelecekteki meslektaşlarımız olan öğrencilerimize teşekkür 

ederiz.  

 

YÖNETİM KURULU 
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1. ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR 

 

1.1. ŞUBEMİZ 14. DÖNEM GENEL KURULU  
 

 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin 14. Dönem Olağan Genel Kurulu 13 Şubat 

2016 Cumartesi tarihinde İzmir Tabip Odasında, Yönetim Kurulu seçimleri 14 Şubat 2016 Pazar 

günü şubemizde gerçekleştirilmiştir. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği’nin 61. 

Maddesine göre gerçekleştirilen seçim ile 14. Dönem Şube Yönetim Kurulu dağılımı aşağıdaki 

gibi belirlenmiştir. 

 

İZMİR ŞUBE 14. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

ŞUBE BAŞKANI ÖZLEM ŞENYOL KOCAER 

ŞUBE II. BAŞKANI UĞUR BAYRAK 

ŞUBE YAZMANI UTKU CİHAN 

ŞUBE SAYMANI GÖKÇE BAŞARAN 

ÜYE ULAŞ ŞANSAL KILIÇKAYA 

ÜYE EZGİ YEKBUN CENGİZ 

ÜYE AGAH ÖKTEM 

YEDEK ÜYE DENİZ AVŞAR 

YEDEK ÜYE ZEKİ YILDIRIM 

YEDEK ÜYE BERRİN KAYA 

YEDEK ÜYE SERKAN EKİNCİ 

YEDEK ÜYE YUSUF EKİCİ 

YEDEK ÜYE NERİMAN YÖRÜR 

YEDEK ÜYE MEHMET PENPECİOĞLU 

 

 Şubemizin 02.03.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 13-14 Şubat 2016 

tarihinde gerçekleştirilen Şubemiz 14. Dönem Genel Kurul Delege seçimlerinde 369 sicil 

no.lu üyemiz Sezai GÖKSU'nun isteği dışında delege olarak gösterilmesi ile usulen 

yapılan hatanın giderilmesi gerekçesiyle 14. Dönem Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu olarak Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı alınmıştır. 

 

1.2. ŞUBEMİZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 

 

 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin Olağanüstü Genel Kurulu 23 Nisan 2016 

Cumartesi tarihinde şubemizde, Yönetim Kurulu seçimleri 24 Nisan 2016 Pazar günü şubemizde 

gerçekleştirilmiştir. 14. Dönem Olağanüstü Seçim sonucunda, 14. Dönem Şube Yönetim Kurulu 

dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
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İZMİR ŞUBE 14. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

ŞUBE BAŞKANI ÖZLEM ŞENYOL KOCAER 

ŞUBE II. BAŞKANI UĞUR BAYRAK 

ŞUBE YAZMANI GÖKÇE BAŞARAN 

ŞUBE SAYMANI DENİZ AVŞAR 

ÜYE ZEKİ YILDIRIM 

ÜYE ULAŞ ŞANSAL KILIÇKAYA 

ÜYE EZGİ YEKBUN CENGİZ 

YEDEK ÜYE SERKAN EKİNCİ 

YEDEK ÜYE ALİ BOR 

YEDEK ÜYE AGAH ÖKTEM 

YEDEK ÜYE GİZEM ERDOĞAN 

YEDEK ÜYE MELİS GÜLCÜOĞLU 

YEDEK ÜYE BURCU SUNGUR 

YEDEK ÜYE DİLEK KARABULUT 

 

 Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği 63. 

Maddesi (Değişik:RG-5/7/2011-27985)’nde “Her ne nedenle olursa olsun, iki ay süre ile 

toplantıya gelmeyen ya da gelemeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır. Yerine 

en yüksek oy alan sıradaki yedek üye geçer” hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda, 

06.12.2016 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu 

üyeliğinden çekilen Ulaş Şansal KILIÇKAYA’nın yerine Yönetim Kurulu Üyeliği’ne en 

yüksek oy alan sıradaki yedek üye Serkan EKİNCİ gelmiştir. 

 
 11.01.2017 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında 14. Dönem Yönetim 

Görev Dağılımında değişiklik yapılmış, 14. Dönem İzmir Şube Yönetimi aşağıdaki 

çizelgedeki bulunan şekilde dönem sonuna kadar görevlerine devam etmişlerdir. 

 

İZMİR ŞUBE 14. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

ŞUBE BAŞKANI ÖZLEM ŞENYOL KOCAER 

ŞUBE II. BAŞKANI UĞUR BAYRAK 

ŞUBE YAZMANI SERKAN EKİNCİ 

ŞUBE SAYMANI DENİZ AVŞAR 

ÜYE ZEKİ YILDIRIM 

ÜYE GÖKÇE BAŞARAN 

ÜYE EZGİ YEKBUN CENGİZ 

YEDEK ÜYE ALİ BOR 

YEDEK ÜYE AGAH ÖKTEM 

YEDEK ÜYE GİZEM ERDOĞAN 

YEDEK ÜYE MELİS GÜLCÜOĞLU 

YEDEK ÜYE BURCU SUNGUR 

YEDEK ÜYE DİLEK KARABULUT 
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İZMİR ŞUBE ÇALIŞANLARIMIZ 

 

Hüdane ŞAHİN: Büro ve Muhasebe Görevlisi 08.05.1992 tarihinden itibaren 

Nurhilal ATEŞ: Şube Sekreter Yardımcısı 13.12.2012 tarihinden itibaren 

Ural DEDE: Mesleki Denetim Görevlisi 06.07.2015 tarihinden itibaren 

Cemre YILDIZ: Mesleki Denetim Görevlisi 29.06.2016-23.09.2016 tarihleri arasında 

 

1.3. ŞUBEMİZ FAALİYET ALANINDAKİ TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ 

 

Üye örgütlenmesinin önemli bir basamağı olan İl İlçe Temsilcilik seçimleri şubemiz yetki 

alanı içerisinde yer alan Aydın ilinde gerçekleştirildi. 

 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü gerçekleştirilen Aydın İl Temsilciliği seçiminde Melis 

GÜLCÜOĞLU İl Temsilcisi, İlkim OBA ve Yavuz ŞENYILDIZ İl Temsilci Yardımcıları olarak 

belirlenmiştir. Odamızı temsilen söz konusu toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Özlem 

ŞENYOL KOCAER, Şube II. Başkanı Uğur BAYRAK katıldı. 
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1.4. ÇALIŞMA PROGRAMI 
 

1. ŞUBE ÇALIŞMALARINDA ÖNCELİKLİ GÜNDEMLERİMİZ 

 

 Mesleki Örgütlülüğü Güçlendirmek 

 Şehir Planlama Mesleğinin etkinliğini/yetkinliğini arttırmak  

 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencilerinin mesleki bilincini artırarak meslek örgütlüyle 

ilişkilerini güçlendirmek 

 Meslek alanımızı/meslektaşlarımızı cinsiyete dayalı ayrımcılıktan korumaya yönelik politikalar 

üretmek 

 Kent gündemi ile mesleki alandaki konuların bilimsel düzlemde tartışılmasını sağlamak 

amacıyla etkinlikler düzenleyip çeşitli yayınlar üretmek  

 Mesleki konulara ilişkin kamu yararı ve mevzuatlar çerçevesinde denetlemeyi sürdürmek 

 Yerel ve merkezi yönetimlerin kente dair aldığı kararlara ilişkin görüşlerimizi Kamuoyu ile 

paylaşmak  

 Meslektaş sorunlarına eğilmek 

 Şube İçi Kurumsallaşmayı Geliştirmek 

 Mesleki konularda gelişimin sağlanması amacıyla Mesleki Eğitime Yönelik Çalışmalar 

düzenlemek 

 Serbest Şehircilik Hizmetlerine Yönelik Çalışmalar düzenlemek 

 Gayrimenkul Değerleme Sektöründe çalışan meslektaşların örgütlülüğe katılımını sağlamak 

 
2. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK ALANLAR 

 

Meslek İçi Örgütlenme 

Mesleğimizin temel yapı taşını oluşturan Örgütlenme gücümüzü daha ileri seviyeye taşımak için 

şubemizin kurumsal kimliği adı altında; yeni üye kazandırılması, meslektaşlarımızın ve meslektaş 

adaylarımızın önerilerini, sorunlarını ve birlikteliklerini sağlamak, mesleki ve toplumsal konularda 

birlikteliğimizi ve kazanımlarımızı güçlendirmek için “Meslek İçi Örgütlenme” çalışma 

programımızın öncelikli program maddesi olarak kabul edilmiştir. Meslek içi örgütlenmemizi 

güçlendirmek için yapılacak çalışmalar;  

 Meslektaşlarımız ile toplantılar, ziyaretler, buluşmalar gerçekleştirmek.  

 Mesleki örgütlenmenin güçlendirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturmak. 

 İşyeri Temsilciliği Kurmak.  

 Öğrenci - Danışman Sistemini Kurmak. 

 Meslektaşlarımızın kamu ve özel sektörde şehir plancısı ünvanı ve kadrosuyla çalıştırılmasına 

yönelik özlük hakları başta olmak üzere çalışmalar yürütmek. 
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 Gayrimenkul Değerleme Sektöründe çalışan meslektaşların örgütlülüğe katılımını sağlamak, 

sorunlarına yönelik çalışmalar yürütmek. 

 Serbest Şehir Plancılarının Karne Sorununa ve en az ücret yönetmeliği uygulamalarına 

yönelik girişimlerde bulunmak. 

 Temsilciliklerimizin olduğu illerdeki meslektaşlarımız ile Görüşmeler/Toplantı ve Buluşmalar 

gerçekleştirmek. 

 Şehir plancıları odasına bağlı diğer şubelerimiz ile kurumsal işleyiş ve mesleki konulara ilişkin 

bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla buluşmalar gerçekleştirmek. 

 Meslektaşların sorunlarına, istek ve önerilerine yönelik tespitlerde bulunmak amacıyla anket 

çalışmaları düzenlemek. 

 Meslek odasının öğrenci ve akademisyenler ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 

üniversitelerde ziyaret ve çeşitli etkinlikler düzenlemek. 

 Genç Plancı Örgütlenmesini oluşturmak amacıyla öğrenci komisyonu çalışmalarını 

geliştirmek ve buluşmalar gerçekleştirmek. 

 Şehir Planlamanın farklı uzmanlık alanlarında çalışan meslektaşlarımıza yönelik komisyonlar 

kurmak.  

 Meslek alanımızı/meslektaşlarımızı cinsiyete dayalı ayrımcılıktan korumaya yönelik 

çalışmalar yürütmek amacıyla kadın komisyonu çalışmalarını geliştirmek. 

Meslek Dışı Örgütlenme 

Mesleki Örgütlenmemizi ve Toplumsal Örgütlülüğümüzü dayanışmacı ve toplumcu bakış açısıyla 

geliştirmek için, TMMOB’a bağlı odalar ile İl Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, ortak eylem 

ve paylaşım yapabileceğimiz yerel, ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Örgütlenmeleri, kurum ve 

kuruluşlar ile çeşitli etkinlikler ve buluşmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.  

 Kurum, kuruluş ve TMMOB’a bağlı odalara ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirmek. 

 İzmir Ulaşım Platformu sekretarya çalışmalarını güçlendirmek.  

 Kentsel Tasarım Platformu kurulumunu gerçekleştirmek.  

 Çevre Grupları ile dayanışma ziyaretleri ve buluşmalar gerçekleştirmek. 

 Aliağa - Foça Çevre İnsiyatifleri ile etkinlikler düzenlemek. 

 Yarımada Dayanışmasına katılımı gerçekleştirmek. 

 Mesleğimizin Doğrudan iletişim İçerisinde Olduğu Meslek Gruplarıyla ve İlgili Odalarla Ortak 

Etkinlikler Düzenlemek. 

 Dönem içerisinde oluşacak kent gündemi ile sürekli entegre olunarak, gündem konusuna göre 

eylemlilik halinde bulunan Sivil Örgütlenmeler ile iletişim halinde olmak. 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından çalışmaları 

yürütülen “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi” 

toplantılarına katılım göstermek.  
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 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Master Planı toplantılarına katılım göstermek. 

 

3. KENT GÜNDEMLERİ İLE ORTAYA ÇIKAN MESLEKİ KONULARDA MESELELERİMİZ 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi etkinlik alanı içerisinde yer alan İzmir, Aydın, Manisa 

ve Uşak İllerinin kent gündemlerine ilişkin planlama meslek alanının ilkelerine aykırı, eşitliksiz, 

kamu yararı gözetmeyen uygulamalara karşı hukuken mücadele ettiğimiz ve mesele edindiğimiz, 

toplumsal muhalefetin örgütlenmesine çeşitli etkinliklerle, bilimsel ve teknik destek sağlayarak 

kent hakkını savunduğumuz alanlara ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır. Dönem çalışmaları 

ve kent gündemine ilişkin oluşacak yeni mücadele alanlarımız da bu başlıklar içerisinde ele 

alınacak veya yeni mücadele alanları olarak yeni meselelerimizi oluşturacaktır. 

 

3.1 Kıyı Meselesi 

 İzmir Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama Projesi  

 İnciraltı Bölgesi İmar Planı 

 Körfezde Gerçekleştirilmek İstenen Yat Limanı ve Marina Projeleri 

 Kıyı Projeleri 

 Kruvaziyer ve Yük Limanı Planları  

 

3.2 Rant Meselesi  

 İnşaat Sektörünün Rant Baskısı 

 Kültürpark 

 İnciraltı 

 Körfez Tüp Geçişi Projesi 

 Kent içerisindeki Avm Projeleri  

 Kent İçerisindeki Mevcut ve Öneri Stad Projeleri 

 

3.3 Kentsel Dönüşüm Meselesi 

 6306 Sayılı Kanun ile İlan Edilen Riskli Alanlar ve 5393 Sayılı Kanun 73. Maddesi ile İlan 

Edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları 

 

3.4 Koruma Alanlarında Kamu-Özel Sektör İş Birliği ile Yürütülen Projeler Meselesi 

 

3.5 Kent İçinde Kalan Tarım Alanları Meselesi 

 İnciraltı Bölgesi  

 

3.6 Erişim-Ulaşım-Parçalı Projeler Meselesi 

 İzmir Tramvay Projesi 

 Konak Tüneli ve Yaya Üst Geçit Projesi 

 Körfez Tüp Geçiş Projesi  

http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/izmir_rapor1.rar
http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/izmir_rapor1.rar
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 Kent İçi Yaya ve Bisiklet Ulaşım Olanaklarının Kısıtlı Olması  

 Kent İçi Aktarma Merkezlerinin Kullanışsız Olması ve Mevcut Potansiyellerin 

Değerlendirilmemesi 

 Kent içerisindeki Avm Projeleri Gibi Ulaşım Yoğunluğu Getiren Projelerde Ulaşım 

Kararlarının Önemsenmemesi  

 

3.7 Çevre Meselesi  

 Körfez Tüp Geçişi 

 Urla Villaları  

 Yarımadaki Yenilenebilir Enerji Projeleri  

 Aydın Jeotermal Enerji Santralleri 

 Aliağa Foça Ağır Sanayi Alanları – Kül – Cüruf Alanları 

 Termik Santral Projeleri 

 

3.8 Kent Kimliği / Kamusal Alan Meselesi  

 Yeni Kent Merkezindeki Yeni Yaşam Biçimi 

 Rezidans ve Avm'lerin Gelişimi Bağlamında Kamusal Alanların Değişimi/Dönüşümü 

 

3.9 İzmir'in Güncellenmeyen Planları Meselesi 

 Üst Ölçekli Planlar ile Alt Ölçekli Planların Üst Ölçekli Planlara Entegre Edilmemesi 

 

3.10 Kurumlarda Bilimsel Yaklaşımdan Uzak Planlama Çalışmaları Meselesi 

 Planlama Sürecinin Önemli Bir Aşaması Olan Analiz Çalışmalarının Yetersizliği  

 Kurumlar Arası Koordinasyon Sorunu  

 

3.11 Altyapı Hizmetlerinin ve Yatırımlarının Kentin Bütününe Eşit Dağıtılmaması Meselesi  

 Kıyı Projeleri Gibi Fiziksel Mekanı İyileştiren Projelerin Kentin Prestijli Yerlerinde 

Yoğunlaşması 

 Alt Gelir Grubunun Yaşadığı Mekanlardaki Teknik ve Sosyal Altyapı Yetersizliği 

 

3.12 Özelleştirme İdaresinin Kamu Alanlarına Yönelik Onayladığı Rant Odaklı Planlar 

 

3.13 Kamu Projelerinin Üretilmesinde Katılımcılık Meselesi  

 

3.14 Planlamada Yetki ve Mevzuat Karmaşası 

 Plan Onaylama Yetkisindeki Karmaşa ve Kurumların Yönetişim Sorunları 

 Mevzuatlar Arasındaki Karmaşa ile Değişen Mevzuat Hükümlerinin Kamu Yararından 

Ziyade Rant Odaklı Merkezlere Hizmet Amaçlı Yapılması 
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3.15 Enerji Politikaları Meselesi 

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Uygulamaların, Coğrafi, Doğal, Sosyal ve 

Toplumsal Analizlerden Uzak Olarak Gerçekleşmesi 

 Dünya’da Yok Edilmeye Çalışılan Kömüre Dayalı Enerji Yatırımlarının Ülkemizde 

Arttırılmaya Çalışılması 

Nükleer Enerji Gibi Sağlıksız ve Riskli Enerji Yatırımlarına Yönelik Devlet Politikaları 

 

4. ETKİNLİKLER 

 

4.1 Ne Tür Etkinlikler Düzenlemeyi Planlıyoruz? 

 Meslektaşlarımızın çalışma alanlarında ihtiyaç duyacağı konulara ilişkin meslek içi eğitim ve 

seminer programları  

 Kent gündemine ilişkin etkinlikler 

 Planlama gündemine ilişkin etkinlikler 

 Toplumsal mücadele alanlarına ilişkin etkinlikler 

 Meslektaşların sorunlarına yönelik çalışma alanlarında gerçekleştirilecek etkinlikler  

 Üye ilişkilerini güçlendirmek ve paylaşımlarda bulunmak için yapılacak etkinlikler 

 Kurumların plan çalışmalarına ilişkin toplantılara katılmak 

 

4.2 Etkinlikler (Panel/Gezi/Sempozyum/Çalıştay/Atölye/Seminer) 

 Ulaşım Sempozyumu 

 Kültürpark Çalıştayı 

 5 Haziran Çevre Günü Etkinliği 

 İnciraltı Kent Ormanı Meslektaşlarla Buluşma Pikniği 

 DŞG Kolokyumunun 2017'de İzmir'de gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak 

 Kırsal Alan Planlaması konusunda Çalıştay düzenlemek 

 Kamu Kurumlarında Planlama ve mevzuat değişikliklerine yönelik meslek içi eğitim 

Seminerleri düzenlemek 

 Planlama ve mevzuat değişikliklerine yönelik meslektaşlarımıza eğitim seminerleri 

düzenlemek 

 Geleneksel Yılsonu Sergisini düzenlemek  

 Doğal Tarım ve Doğal Yaşam Gezileri gerçekleştirmek  

 Çevre konusunda çalışan diğer platformlarla çevre dayanışma ziyaretleri ve buluşmalar 

gerçekleştirmek 

 Doğa ve Örgütlenme Paneli  

 Mülteciler konusunda çalışma yapan diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışmalar 

yürütmek 
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 Akıllı Şehirler Sempozyumu 

 Bilgi Edinme Nasıl Yapılır! Semineri 

 İzmir'de Yeni Yaşam Alanları Bağlamında Kamusal Alan/Kentlilik Kimliği Sorgulaması Paneli  

 İzmir Kentinin Görünmeyen Yüzünde Neler Oluyor! Panel 

 İzmir'de Stadlar Paneli 

 Yeni Dönem Dinamikleriyle Katılımcılık/ Şehir Yönetişim Paneli  

 Kent İçinde Kalmış Tarım Alanlarına Farklı Bir Bakış Panel/Çalıştay 

 Kentsel Sit Alanlarında Yürütülen Projelerinin Uygulamasında İdarelerin İzlediği Yöntemler ve 

Modeller  

 Tasarım konusunda gerçekleştirilecek çeşitli atölyeler 

 Mesleki konularda geliştirilebilinecek atölyeler 

 TMMOB İzmir ikk ile ortaklaşa düzenlenen 1 Mayıs Pankart Atölyesi 

 

Yukarıda 14. dönem de yapmayı programladığımız etkinlikler dışında belirttiğimiz kent gündemleri 

ve meselelerimize ilişkin komisyon üyelerimizin ve çalışma gruplarımızın önerebileceği çeşitli 

etkinliklerin de dönem içersinde düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 

5. EĞİTİM 

 

5.1 Ne Tür Eğitimler Düzenlemeyi Planlıyoruz? 

 Meslek alanımızda ihtiyaç duyulan bilgisayar programları konusunda eğitimler düzenlemek. 

 Mesleğimizin doğrudan iletişim içerisinde olduğu meslek gruplarıyla ve ilgili odalarla ortak 

eğitici etkinlikler düzenlemek. 

 Meslek alanımızı ilgilendiren ve değişen kanunlar konusunda meslektaşlarımızı 

bilgilendirmek. 

 Mesleğimiz için önemli bir uygulama ayağı olan teknolojik gelişmelere yönelik etkinlikler 

düzenlemek. 

 

5.2 Eğitimler 

 CBS Eğitim Programı  

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi 

 Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi 

 Netcad Eğitimi 

 Üç Boyutlu Modelleme Eğitimi 

 Gayrimenkul Değerlemede Raporlama Eğitimi 

6. ŞUBE İÇİ KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI 
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 Web Sitesinin daha aktif bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak 

 Şube Bülteni yayınlamak 

 Kent Mücadele Haritası oluşturmak 

 İzmir, Manisa ve Aydın illerinde akademik çalışma yürüten meslektaşlarımızın çalışma 

konularını tespit etmek amacıyla anket çalışması yapmak.  

 Etkinlik Takvimi Oluşturmak 

 Şubede Yıl İçinde En Az Bir Stajyer Çalışmasını Sağlamak. 

 

7. KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI 

 

Yönetim yapımız; üyelerimiz, çalışma gruplarımız ve komisyonlarımız ile ortaklaşa öneri 

geliştirmek ve birlikte üreterek birlikte karar vermek üzerine kuruludur. Yönetim kurulu olarak 

benimsediğimiz birlikte üretim ve birlikte karar verme anlayışı içerisinde şubemizin en önemli 

çalışma ağını komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmaktadır.  

 

7.1 Komisyonlar 

Meslektaş sorunlarına yönelik çalışmalar yapan komisyonlar 

 Serbest Şehir Plancıları Komisyonu 

 Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Komisyonu 

 Kadın Komisyonu 

 Öğrenci Komisyonu 

Mesleki konulara yönelik çalışmalar yapan komisyonlar 

 Ulaşım Komisyonu 

 Kentsel Tasarım Komisyonu 

 CBS Komisyonu 

 Kentsel Dönüşüm Komisyonu 

 Plan İnceleme Komisyonu 

 

7.2 Çalışma Grupları 

Çalışma Grupları, yönetim kurulu ile koordineli olarak belirlenen konuya ilişkin rapor, inceleme, 

anket veya yayını ortaya çıkararak tüm üyelerimizin katılımına ve bilgisine sunmak amacıyla 

oluşturulan süreli gruplardır. Grup üyeleri, Yönetim Kurulu’nun davet edeceği ya da konu bazlı 

talep sunan meslektaşlarımızdan ya da konuya ilişkin meslek grubu uzmanlarından oluşur. 

Aşağıda belirlenmiş çalışma grupları dışında dönem içinde gündem konularına göre belirlenecek 

çalışma grupları oluşturulabilir. 

 Üye İlişkileri Çalışma Grubu 

 Etkinlik Organizasyonu Çalışma Grubu 

 Koruma Alanları Çalışma Grubu 

 Meslektaş Sorunları Çalışma Grubu 
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 Enerji Yatırımları Çalışma Grubu 

 Kırsal Alan Planlaması Çalışma Grub 

 

8. TEKNİK RAPOR/YAYIN/ANKET 

 

 İzmir’deki Enerji Yatırımlarının Yer Seçimine İlişkin Değerlendirme Raporu  

 İnciraltı Atlası 

 Kentsel Tasarım Çalıştay Yayını 

 İzmir Kırsal Alan Planlaması Mevcut Durum Değerlendirme Raporu  

 İzmir Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama Projesi Taslağı Değerlendirme 

Raporu  

 İzmir Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Değerlendirme Raporu  

 Meslektaşlara Yönelik Mesleki Alanda Yaşadıkları Sorunlara ve İhtiyaç Duydukları 

Eğitimlere Yönelik Durum Tespiti Anket Çalışması 

 Meslektaş Anket Çalışması Sonuç Değerlendirme Raporu 

 Şube Geçmiş Dönem Kazanımları 1. Kitapçığı - 30. Yıl 

 

1.5. DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI 

 

 Çalışma Dönemi sürecinde 3 adet Danışma Kurulu gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda 

şubemizin etkinlikleri ve kent gündemindeki planlar değerlendirilerek, yapılan ve yapılacak 

çalışmalar meslektaşlarımıza aktarılmıştır. Şubemizin kamuoyunda etkin bir konuma gelmesi ve 

üyelerimizin oda etkinliklerine ilgi düzeylerini arttırabilmek amaç haline getirilmiştir. 

 

1. Danışma Kurulu Toplantısı 

        

1 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 11.00’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yapılan 

14. Dönem 1. Danışma Kurulu’na Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, II. 

Başkan Uğur Bayrak, Şube Saymanı Deniz Avşar, yönetim kurulu üyesi Ezgi Yekbun Cengiz, 

yedek yönetim kurulu üyesi Ali Bor ve üyelerimiz ile öğrencilerimiz katıldı.  

 

http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/izmir_rapor1.rar
http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/izmir_rapor1.rar
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Toplantıda öncelikle örgütlenme, komisyonların çalışma biçimi ve Şubemiz 14. Dönem 

Çalışma Programı, kent gündemi ve davalar ile etkinlikler üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. 

 Bu gündemler konuşulduktan sonra Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER Kent 

Gündeminde önemli yer tutan Kültürpark sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi ve bu konular 

üzerinden şube olarak neler yapılabilir üzerine meslektaşlarımızdan öneriler alındı. 

 

2. Danışma Kurulu Toplantısı 

 

 18 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 18.00’de Şubemizde yapılan 14.Dönem 2. Danışma 

Kurulu’na Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Özlem ŞENYOL KOCAER, II. Başkan Uğur 

BAYRAK, Şube Sekreteri Serkan EKİNCİ, Şube Saymanı Deniz AVŞAR, yönetim kurulu üyeleri 

Ezgi Yekbun CENGİZ ve Zeki YILDIRIM ile birlikte üyelerimiz katıldı.  
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Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Özlem ŞENYOL KOCAER tarafından toplantı gündemi 

kent gündemi ve şubemize yeni mekan arayışı üzerinden açıklandı. Bu kapsamda 14. Dönem 

içerisindeki kent gündeminin yoğunluğundan, açılan davaların geldiği süreçten ve TMMOB 

örgütlülüğü dışındaki örgütlenmeler ile ortak yapılan etkinlik ve çalışmalardan söz edildi. Şube 

mekanımıza ilişkin yaşanan kısıtlı yer kullanımı nedeniyle yeni bir mekan arayışında 

olduğumuzdan söz edilerek geliştirilen alternatifler üyelerimizin değerlendirmesine sunuldu ve 

bulunan alternatiflere ilişkin öneriler alındı. 

  

3. Danışma Kurulu Toplantısı 

 

 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat:18.30’da Şubemizde gerçekleştirilen 14. Dönem 3. 

Danışma Kurulu’na Şubemiz Yönetim Kurulu II. Başkanı Uğur Bayrak, Şube Sekreteri Serkan 

Ekinci, Şube Saymanı Deniz Avşar, yönetim kurulu üyeleri Ezgi Yekbun Cengiz ve Zeki Yıldırım 

ile birlikte yedek yönetim kurulu üyeleri katıldı. 14. Dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, 

kent gündemi, işleyiş, dava gündemleri üzerinde duruldu ve Genel Kurul sürecinin konuşulduğu 

toplantıya üyelerimiz ve öğrencilerimiz tarafından katılım sağlanmıştır. 

Danışma kurulu toplantısı Şube II. Başkanımız Uğur BAYRAK’ın açılış konuşması ile 

başladı. Şube II. Başkanımız konuşmasını kent gündemi, örgütlülük süreci, şube etkinlikleri 

başlıkları altında anlattı. 14. Dönem içerisindeki kent gündeminin yoğunluğundan söz ederek, 

özellikle Kültürpark, Tramvay Projesi, Mustafa kemal sahil Bulvarındaki düzenlemeler, Körfez Tüp 

Geçiş Projesi, Çiçekliköy arazisine ilişkin plan değişikliği ile birlikte parsel bazlı plan 

değişikliklerinin kent üzerine etkisi konularına değindi.  

Örgütlülük mücadelesine ilişkin özellikle öğrenci komisyonumuzun aktif çalışma 

sürecinden, 2. Öğrenci Kurultayındaki etkinlik ve katılım yoğunluğundan söz edildi. Ayrıca 

TMMOB dışındaki Halkların Köprüsü Derneği, Kültürpark Platformu, Geçici Müdahale Platformu, 

Akademikent’e ilişkin örgütlenmelere dair bilgi verildi. 

Oda Genel Merkezimiz bünyesindeki MİSEM yapılanmasının içeriğine dair ve eğitim 

çalışmalarına ilişkin detaylı açıklamalar yapıldı. 
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Odamız Genel Merkez Genel Kurulu 

 

 Odamız 28. Dönem çalışmalarının değerlendirilmesi, meslek alanımız ve mesleğimiz ile 

ilgili gelişmelerin en geniş şekilde tartışılması, ortak akıl üretilmesi ve gelecek döneme yön 

vermek için 25-26-27 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Oda Genel Merkezimizin 29. Olağan 

Genel Kuruluna katıldık. Genel Kurulda Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer 

Oda Yönetmeliği Komisyonunda, II. Başkan Uğur Bayrak Serbest Şehircilik Komisyonunda 

yapılan çalışma ve değerlendirmeler katkı koymuştur. 

 
 

Odamız 29. Dönem Hizmet İçi Eğitim Semineri ve Oda Örgüt Toplantısı  

 

 25 - 26 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya’da, Odamız Genel Merkezi tarafından hizmet 

içi eğitim semineri ve oda örgüt toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu 

Başkanı Özlem ŞENYOL KOCAER, Şube II. Başkanı Uğur BAYRAK, Şube Sekreter Yardımcısı 

Nurhilal ATEŞ, Şube Mesleki Denetim Görevlisi Ural DEDE ve Şube Büro ve Muhasebe Görevlisi 

Hüdane ŞAHİN katıldı. 

 Toplantının ilk gününde öncelikle idari işleyişe yönelik görev, yetki, sorumluluk 

tariflemeleri, yazışma kuralları, evrak kaydı ve arşiv işlerine ilişkin değerlendirme yapıldı, Serbest 

Şehircilik Hizmetleri işleyişi (Büro Tescil ve MDU / Yönetmelik Değişikliği, Sorunlar - Öneriler) 

konularına ilişkin oda çalışanlarımıza eğitim verildi ve soru-öneriler alındı. 

 Toplantının ikinci gününde, mevzuatlar ve kentteki planlama süreçlerine ilişkin devam 

eden hukuki süreçler, mali işleyişe ilişkin sorumluluk, denetim ve yaptırımlar, üyelik ve aidat 

konularına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikler, MİSEM’in nasıl bçimleneceğine ilişkin soru-
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öneriler, basın yayın ve web sayfalarına dair tartışmalar yapılarak, son olarak değerlendirmeler 

ve soru-cevap kısmı ile eğitim tamamlandı. 

 Örgüt toplantısında, Oda çalışmalarına ilişkin genel değerlendirme, üyelik-aidat, serbest 

şehircilik hizmetleri, dava süreçleri, Onur ve Denetleme Kurullarının çalışma biçimleri, mali işleyiş 

ve denetim konularına ilişkin tartışmalar ile birlikte soru ve öneriler alınarak değerlendirme yapıldı. 

  
 

1.6 KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI 
 

Şubemiz 14. Dönem çalışma programı kapsamında, ortaklaşa öneriler geliştirmek, birlikte 

üretim ve birlikte karar verme anlayışı içerisinde şubemizin en önemli çalışma ağını 

komisyonlarımızın ve çalışma gruplarımızın oluşturduğu düşüncesiyle bu doğrultuda çalışma 

gruplarımıza ve komisyonlarımıza katkı koymak isteyen, bu çalışmalar ile etkinlik, rapor, 

inceleme, anket veya yayın gibi çeşitli ürünleri ortaya koymak isteyen tüm meslektaşlarımıza 

duyuru yapılmıştır.  
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Bu kapsamda Şubemizde Serbest Şehircilik Komisyonu, Kentsel Tasarım Komisyonu, 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Komisyonu, Kadın Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Öğrenci 

Komisyonu ile birlikte Plan İnceleme Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 

Ayrıca TMMOB İzmir İKK’da konusu ile ilgili meslek odalarının temsilcilerininde katıldığı, 

Aliağa – Foça Çalışma Grubu, Kadın Çalışma Grubu, Karton tekneler Yarışı Çalışma Grubu, 

Bertaraf Tesisi Çalışma Grubu, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Çalışma Grubu, Kıyı Yapıları 

Çalışma Grubu, Körfez Geçişi Çalışma Grubu, Kültürpark Çalışma Grubu, Ulaşım Çalışma 

Grubu, Yarımada Çalışma Grubu ve Doğal Sitler Çalışma Gruplarına katılım gerçekleştirilmiştir. 

 

1.6.1. Serbest Şehircilik Komisyonu 

 

Odamız Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret 

Yönetmeliği kapsamında yürütülen iş ve işlemlere yönelik olarak, 2017 yılı itibariyle tescil ve MDU 

işlemine dair oluşturulacak yeni yöntemi belirlemek üzere serbest şehir plancısı üyelerimize 

yönelik olarak anket yapılmış olup, konuya dair genel eğilim, istek ve öneriler belirlenmiştir. 

Bu kapsamda, 2017 yılı tescil dönemi ile birlikte uygulanması düşünülen serbest şehircilik 

hizmetlerine yönelik yöntemlerin ve söz konusu anket sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla 

Oda Genel Merkezimizin de katıldığı 21 Aralık 2016 tarihinde Serbest Şehir Plancılarına yönelik 

bir danışma kurulu düzenlenmiştir. 

 
 

1.6.2. Kentsel Tasarım Komisyonu 

 

Şubemiz Kentsel Tasarım Komisyonu Gülnur ÇEVİKAYAK ve ÖZlem ŞENYOL KOCAER 

yürütücülüğünde bir önceki dönem 16.01.2016 tarihinde meslek alanımızda önemli bir yere sahip 

olan, aynı zamanda disiplinlerarsı çalışmayı gerektiren KENTSEL TASARIMI İzmir’de tartışmaya 

açmak amacıyla yine Şubemiz Kentsel Tasarım Komisyonunca gerçekleştirilen “Kentsel Tasarım 

İçin” Çalıştayının yayın haline gerilmesi amacıyla çalışmalarına başlamak üzere 13.10.2017 

tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 

Özlem ŞENYOL KOCAER, Işın CAN, Gülnur ÇEVİKAYAK, Feral GEÇER SARGIN ve 

Dalya HAZAR katılımyla gerçekleştirilen ilk toplantıda çalıştayın bir kitabının çıkarılmasına karar 

verilmiş. Bu kapsamda çalıştaydaki 3 anabaşlık olan Eğitim, Uygulama, Yarışmalar üzerinden 
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konuşma dökümlerinin ve çalıştay raportörlerinin notlarının incelemesi yapılmıştır. Dört ayrı masa 

olarak gerçekleştirilen etkinlikteki raportör notlarının öncelikle en çok kullanılan anahtar kelime ve 

sloganları üzerinden dökümüne ve ikinci toplantıda grafik dökümler ile sıklık analizi, matrisin 

oluşturularak karşılaştırmalar ile görselleştirilmesinin yapılması düşünülmüştür. 

Komisyonun ikinci toplantısı 02.11.2017 tarihinde Gülnur ÇEVİKAYAK, Dalya HAZAR, 

Feral GEÇER SARGIN ve Zeynep BIYIK katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ana çalışma yöntemi 

belirlenerek masa raportör notları üzerinden konu başlıkları üzerinden Disiplinlerarası Çatışma, 

İletişim ve Entegrasyon Sorunları, Çevresel Kalite, Uygulamalardan Beklentiler ve Kaygılar, 

Projenin Üretim Süreci, Kentsel Tasarım Rehberi, Mevzuat, Tasarım Grupları ve Rolleri, Yarışma 

ve Eğitim başlıkları altında içerik matrisi oluşturulmuş ve her grupta en çok değinilen ifadeleri 

eleştiriler, öneriler ve yorumlar bu başlıklar altında ele alınmıştır.  

 
 

Dalya HAZAR, Işın CAN, Zeynep BIYIK ve online bağlantı sağlanarak Emel 

KARAKAYA’nın katılımıyla komisyon 30.11.2017 tarihinde üçüncü toplantısını düzenlemiş ve 

çalıştay yayının ana iş bölümü Giriş-Amaç-Yöntem-Sonuç, Tanım (Literatürdeki yeri), Uygulama-

Mevzuat, Yarışma, Eğitim, Grafik tasarım ve Editör başlıkları altında yapılmıştır Daha önceki 

toplantılarda oluşturulan içerik matrisi güncellenmiş ve bir sonraki toplantıda son halini alması 

gerekliliği konuşulmuştur. Ayrıca kitabın ana hatları, bölümleri ve içeriği netleştirilmiştir.  

Dönemin son toplantısı 25.01.2018 tarihinde yapılmıştır. 
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1.6.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Komisyonu 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu “CBS aracılığıyla sağlıklı ve güvenilir bilginin üretilmesi 

ve ulaşılabilirliğinin sağlanması hedefiyle etik ve bilimsel planlama ile sağlıklı kentleşme.” 

hedefiyle; CBS’nin tanınırlığının arttırılması, CBS Kullanımının teşvik edilmesi, CBS eğitimi 

konusunda üniversiteler ile görüşülmesi, kurumlar arası toplantılar düzenleyerek; veri 

paylaşımının teşvik edilmesi, protokoller ile kurumlar arası bilgi akışının bilgi teknolojileri ile 

sağlanabilmesi üzerine görüşmelerin yapılması, yeni gelişen CBS sektöründe meslek insanlarının 

yetişmesi, üniversitelerde öğrenciler ile farkındalık panellerinin düzenlenmesi, veri standartlarının 

oluşmasının öneminin vurgulanması için üniversite ile kurumlar arası bağların kurulması, CBS 

çalıştayı, paneli veya sempozyumlarının yapılması amaçlamaktadır. 

Toplantı Katılımları: Özlem ŞENYOL KOCAER, Serdar SİMSAR, Adil TOKAY, Gönül 

ERGÜNŞEN, Can AYDIN, Zeki YILDIRIM, Cansu İŞVEN, Burak ALVANLAR, Ercivan 

ÇOPUROĞLU, İsmail ÇELİK, Hatice ÖNDER, Serkan ÖNDER, Demet SAATÇİ, Beyza ERKAYA, 

Cemre YILDIZ, Sevgi KARAMAN, İrem ÇAĞBAYIR, Öykü ÇÖMEZ, Fatma GÜÇLÜ. 



 
 

                   

  

 

 
               14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

 

 

24 

 

CBS Komisyonu 2016 ve 2017 yıllarında çeşitli zamanlarda toplanmıştır. Toplantılarda 

genel olarak İzmir’deki CBS’nin durumu, ilçe ve büyükşehirlerdeki CBS çalışmalarının durumu, 

üniversitelerdeki CBS eğitimi hakkında görüşülmüştür. Bu görüşmeler ışığında CBS’nin 

gelişmesinin önündeki temel problemlerin ne olduğu tartışılmış, etkinlikler ve çalışmalar 

planlanmıştır. 

Toplantılardan genel olarak çıkan tespitler aşağıda sıralanmıştır. 

CBS’nin Gelişmesinin Önündeki Temel Problemler: 

1. İletişim ve Birlikte Çalışabilirlik Eksikliği:  

- Birimler arası, kurumlar arası, disiplinler arası çatışma ve siyasi ayrılıktan kaynaklanan nedenler. 

- Sistemin paydaşlarının birlikte çalışabilirlik eksikliği. 

- Paydaşların veri ve bilgi paylaşımına yanaşmamaları 

2. Nitelikli Personel Eksikliği: (sürdürülebilirlik için) 

- Kurumlarda CBS konusunda yeterli nitelikte personel bulunmaması 

- Nitelikli personel temini için eğitime önem verilmemesi. Kurumların CBS konusunda nitelikli 

personel ihtiyacının belirlenmemiş ve eğitim kurumlarına bu yönde geri bildirim yapmaması. 

3. Politika Eksikliği: (Vizyon-Yöntem) 

- CBS politikasının oluşmamış olması. 

- CBS mevzuatlarının yetersiz olması. 

4. CBS’nin Bilinmemesi: 

- Teknik ve yönetim kadrodakilerin CBS’nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını ve ne 

gibi faydalar sağlayacağını bilmemesi 

- CBS kültürünün oluşmaması 

CBS’nin Gelişmesi İçin Önermeler: 

1. Her kurumdaki yöneticilere CBS’yi anlatmak 

2. CBS politikasının üretilmesi. 

3. CBS Kültürünün geliştirilmesi 

4. Kurum ve üniversite arasındaki ilişkilerin kurularak, personel eğitimi ve CBS konusunda nitelikli 

personel eğitimi ve temini. 

5. Yasal mevzuatın oluşturulması 
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CBS Komisyonu Çalışmaları 

Yukarıdaki tespitler ışığında CBS Komisyonu toplantılarında, yerelde CBS tanınırlığını ve 

bilincini arttırmaya yönelik toplantı, panel ve çalıştay gibi etkinlikler düzenleme kararları alınmıştır. 

CBS yeterliliği konusunda; eğitim programı oluşturmaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 28 

Haziran 2016 tarihinde DEÜZEM Uzaktan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile CBS Eğitim 

Protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda senaryolar ve temel eğitim videoları hazırlanmıştır. 06-08 

Ekim 2016 tarihinde DEÜ tarafından gerçekleştirilen 3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri 

Konferansında sunum gerçekleştirilmiştir.  

     

     
Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonumuzun yaklaşık bir yıl boyunca eğitim içeriğine ilişkin 

yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemli bir adım atılarak, “Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Arasında 

Belediyeler ve Kurumlarda Çalışan Şehir Plancıları için Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğit imi Projesi’ne 

İlişkin Protokol” Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vahap TECİM ile birlikte imzalanmıştır. 
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1.6.4. Öğrenci Komisyonu 

 

Öğrenci Komisyonu 14 Nisan 2016 tarihinde bir araya gelerek Planlama Öğrencileri Yaz 

Eğitim Kampı için kamp tema önerisi ve hazırlık çalışmalarına ilişkin toplantı gerçekleştirmiştir.   

 
Şubemizin her yıl katılım gösterdiği 22 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen İzmir Otomobilsiz 

Kent Günü için 2 Eylül ve 19 Eylülde yapılan hazırlık toplantıları ile HIZ-(HİS-SİZ) Atölyesi ile 

katılmak planlanmıştır. 
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Öğrenci Komisyonumuz 25 Ekim 2016 tarihinde çalışmalarını sürdürmüştür.  

 

 
Öğrenci Komisyonumuz 6 Kasım 2016 tarihinde ODTÜ’de gerçekleşen 2.Öğrenci 

Kurultayı’na ön hazırlık için toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılarda Dokuz Eylül Üniversitesi ve 

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi öğrencileri olarak “Şehircilik Eğitimi” tartışıldı. Kurultaya 

aktarılacak veriler tespit edildi. Kurultay sonrasında kurultaydan çıkan sonuçlar değerlendirildi ve 

üniversitelerin pratikleri doğrultusunda sorunlar için çözüm alternatifleri oluşturuldu. 
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 Dönem içi alınan toplantılarla etkinlik takvimleri ve alt çalışma grupları belirlendi. 

Toplantıda bir yönetim kurulu oluşturmak yerine gönüllülük ve kolektif çalışma esasına dayanan 

bir öğrenci komisyonu fikri benimsendi. 

     
Öğrenci Komisyonumuz 2. Dönemin ilk toplantısını 22 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirdi. 

Toplantı da kış kampı sunumu, yapılması düşünülen film gösterimi, atölyeler, geziler gibi 

etkinliklere dair paylaşımlar ile bu konulara ilişkin etkinlik takvimleri konuşuldu. 

     
 

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirdiğimiz İnciraltı Kent Ormanı Pikniği'nde 

emeği geçen öğrenci arkadaşlarımız Ezgi Dede, Gülcan Türkan ve Duygu Eşfer'e 18 Ekim 2016 

tarihinde teşekkür belgelerini verdik. 

 

 
 

Öğrenci Komisyonumuz 24 Kasım-28 Kasım 2016 tarihlerinde çalışmalarını sürdürmüştür.  
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2017-2018 Güz Dönemi başlangıcında öğrenci komisyonu üyeleri tarafından Dokuz Eylül 

Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerine Şehir Plancıları Odası ve 

Öğrenci Komisyonu tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 

 
 

1.6.5. Kadın Komisyonu 

 

Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu, TMMOB’un odalarda kadın komisyonları 

kurulmasına dair almış olduğu 21.07.2012 tarihli 47 sayılı karar gereğince 2012 yılının son 

aylarında Genel Merkez bünyesinde kurulmuştur. “Plancı ve plancı adayı olan kadınların 

‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları’ alanlarına dikkatlerini çekmek, toplumsal cinsiyet bakış 

açısı ile meslek disiplinine yeniden bakılmasının sağlanması ve TMMOB/ŞPO örgütlülüğü 

içerisinde yaşanan ve yaşanması olası olan cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele için kadınlar 

arası dayanışmanın sağlanması” amacı ile kurulan Komisyon, bugüne değin çeşitli eğitim 

çalışmaları, seminerler, konferanslar düzenlemiş; pek çok kez basın açıklaması yapmış, kadına 

yönelik şiddete karşı eylemlerde varlık göstermiştir.  

 Komisyon, TMMOB bünyesinde ve kadın çalışmaları alanında yürütülmekte olan 

çalışmaları/tartışmaları düzenli olarak takip etmektedir. En önemlisi ise kuruluşundan bu yana 

“Haber Bülteni Kadın Özel Eki” adı ile 7 adet bülten çalışması gerçekleştirmiştir.  

 Bülten çalışması, “Haber Bülteni Kadın Özel Eki” olarak ilk kez 8 Mart 2013’de 

yayımlanmıştır. Kadın meslektaşlarımızın çabalarıyla çıkan “Kadın Bülteni”, oda tarihinde de bir 
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ilki oluşturmuştur. 2. Sayı Kasım 2013’de, 3. Sayı İzmir Şubemiz editörlüğünde ‘Kadın-Kent-

Siyaset’ dosya konusu ile Mart 2014’de, 4. Sayı Bursa Şube editörlüğünde ‘Kadın-Kent-

Bütünşehir’ dosya konusu ile Kasım 2014’te, 5. Sayı ise Diyarbakır Şube editörlüğünde ‘Kadın-

Kent-Savaş’ dosya konusu ile Mart 2015’te, 6. Sayımız ise yine içerisinde İzmir Şubemiz kadın 

komisyonu üyelerinin de aktif olarak yer aldığı bir çalışma grubunun editörlüğünde ‘Kadın-Kent-

Sınırlar’ dosya konusu ile Kasım 2015’de üyelerimiz ile buluşmuştur. 7. Sayı olan son sayı ise 

“Olağan Olağanüstü Halimiz” teması ile Eylül 2017 tarihinde çıkmıştır. 7. Sayıya şubemizden 

Nursun KARABURUN AKINCI, Özlem ŞENYOL KOCAER katkı sunmuşlardır.  

 Temmuz 2016’dan beri kesintisiz devam eden OHAL koşulları bu dönem Kadın 

Komisyonu faaliyetlerimizin de esas konusunu oluşturmuştur. Bu bağlamda özellikle OHAL 

döneminde çıkarılan KHK’lar ile işlerinden edilen kadınların yaşam deneyimlerine hem ortak 

olmak hem de beraber mücadeleyi örebilmek amacıyla şubemiz kadın komisyonu tarafından 25 

Mart 2017 tarihinde “Kanat Çırpan Kadınlar” söyleşisi gerçekleştirilmiştir. Söyleşiye KHK’larla 

ihraç edilen üç farklı şehirden üç kadın davet edilmiştir. Büşra CİZRELİOĞULLARI (Şehir Plancısı 

– Diyarbakır Şube), Deniz KİMYON (Şehir Plancısı – Ankara Şubesi) ve Ebru DİNÇEL 

(Öğretmen) tarafından gerçekleştirilen sunuşlar ve tartışmalarla KHK’lar ile işsiz bırakılan 

kadınların deneyimleri aktarılarak, OHAL döneminde kadın mücadelesini arttırmaya ve 

dayanışma ağları örmeye yönelik tartışmalar ve paylaşımlar gerçekleştirildi. 

 

   
 

Bu dönemde kadınlara yönelik artan cinsiyetçi baskı ve tacizlere karşı kadın komisyonu 

olarak mücadele pratiklerimizi arttırmak da elzem hale geldi. Özellikle Göztepe Stadı İmar Planına 

ilişkin şube yönetim kurulunca yapılan itiraz sonrasında Şube Başkanımız Özlem Şenyol Kocaer’e 

karşı başlatılan linç operasyonları, cinsiyetçi söylemlerle gerçekleştirilen tehditlere karşı Özlem 

Şenyol Kocaer’in yanında olduğumuza yönelik kadın komisyonunca bir açıklama metini kaleme 

alınmıştır.     

11-12 Mart 2017 tarihlerinde TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu tarafından 

Ankara’da gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Sempozyumu”na ise şubemizden 

katılım Demet Burçin GEZGİN ve Nursun AKINCI tarafından sağlanarak hem meslek alanımız 

hem de farklı disiplinlerle toplumsal cinsiyet perspektifinden mekan üzerine tartışmalar 

yürütülmüştür.   

 

1.6.6. Ulaşım Komisyonu 

 

20 Ağustos 2015 tarihi itibariyle çalışmalarına başlanan “İzmir Büyükşehir Alanı Kent İçi 

ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu" kapsamında, kurumların genel görüş ve önerilerini 

almak üzere şubemizde katılım gösterdiği toplamda dört toplantı gerçekleştirilmiştir. Sonuncu 
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toplantı 28 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantılara şubemiz yönetim kurulu başkanı 

Özlem ŞENYOL KOCAER ve yönetim kurulu sekreterimiz Serkan EKİNCİ katılmıştır.  

Ulaşım komisyonumuz ulaşım master planı çalışmalarını değerlendirmek, kentte 

uygulamaya geçmiş ya da projelendirilmiş ulaşım altyapılarına ilişkin tespit ve değerlendirmeler 

yapmak için dönem içersinde toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda özellikle tramvay 

projesi uygulamalarında yaşanan olumsuzluklara yönelik tespitlerin çıkartılması ve kamuoyu ile 

paylaşılması önemli bir yer tutumuştur. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Sahil Bulvarında yapılan 

alt geçiş projesi hakkında yine çalışmalar gerçekleşştirmiştir. Bu konulara ilişkin TMMOB İKK 

bünyesindeki Ulaşım Çalışma Komisyonunda da görev almıştır.   

 

1.6.7. Plan İnceleme Çalışma Grubu 

 

6360 sayılı yasa kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanına dahil edilen; 

"Aliağa İlçesi'nin bir bölümünü ve Bergama, Dikili, Kınık İlçelerini kapsayan İzmir Kuzey Bölgesi 

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı","Selçuk, Bayındır İlçelerinin bir bölümünü ve Ödemiş, Tire, 

Kiraz, Beydağ ilçelerini kapsayan İzmir Doğu bölgesi 1/ 25000 ölçekli Nazım İmar planı" ve "Urla 

İlçesinin bir bölümünü ve Çeşme, Karaburun ilçelerini kapsayan İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli 

Nazım İmar Planı" İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp onaylanarak askıya 

çıkarılmıştır. Bu kapsamda Plan İnceleme Çalışma Grubumuz 21 Ağustos 2017 tarihinde İBŞB 

tarafından onaylanmış olan İzmir Kuzey, Batı ve Doğu Bölgelerine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım 

İmar Planlarına ilişkin inceleme ve değerlendirme toplantısını üyelerimizin de katılımıyla 

gerçekleştirdi.  

 

     
  

1.6.8. İKK’da Yürütücülüğü Gerçekleştirilen Çalışma Grupları  

 

 Aliağa – Foça Çalışma Grubu 

 

Aliağa Foça ilçelerinde mevcut ve yapılması planlanan cüruf depolama alanlarına ilişkin 

çed raporu ilan edilmiş olan Foça Kozbeyli Cüruf Depolama alanı için çed raporunda ve imar 

planında belirtilen depolama alanının orman alanları sınırlarına ne kadar taştığının tespiti 

konusunda komisyonun yaptığı çalışmalar doğrultusunda aşağıdaki harita elde edildi. Bu 

kapsamda şubemiz tarafında açılan depolama alanına ilişkin imar planı davasında bu belgeler 

altlık olarak kullanılmıştır. 
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 Kadın Çalışma Grubu 

 

İzmir Şube Kadın Komisyonumuz 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren TMMOB İzmir 

İKK Kadın Çalışma Grubu’nun toplantılarına ve düzenlediği etkinliklere aktif ve düzenli olarak 

katılım sağlamaktadır. Bu dönem içerisinde TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu dönem 

sözcülüğü ve sekretaryası da Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından üstlenilmiştir. 

Şubemiz adına sekretaryayı ve dönem sözcülüğünü üstlenen Dilek KARABULUT, Demet Burçin 

GEZGİN ve Görkem YAZICI tarafında ayda bir tüm odaların İzmir şubelerinden temsil edilen 

kadınların katılımıyla yapılan toplantıların düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi, kararların TMMOB 

İzmir İKK’ya iletilmesi, duyurulması ve hayata geçirilmesi sağlanmıştır.    

Dönem sözcülüğü ve sekretaryasının şubemizce üstlenilen İzmir İKK Kadın Çalışma 

Grubu tarafından 23 Eylül 2017 tarihinde TMMOB 5. Kadın Kurultayı İzmir Yerel Kurultayı 

gerçekleştirilmiştir.  İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilen Yerel Kurultayda, Akademi, Hukuk 

ve Sendika/Meslek Örgütü/Dernekler Oturumlarında  (İhraç edilen) Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ, 

Avukat Birgül DEĞİRMENCİ ve Eğitimci (İhraç edilen) Ebru DİNÇEL METİN ve 54 üye-konuk 

katılımıyla, “Olağanüstü Hal koşulları, Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemeler 

ve işten atmalar, Anayasa değişikliği, Savaş Koşulları, Zorunlu Göç vb. güncel siyasal 

gelişmelerin TMMOB örgütlülüğüne ve MMŞP kadınlara yansımaları” teması ve OHAL’de 

KADINIZ başlığı ile gerçekleşti. Kurultayın düzenleme kurulunda şubemiz adına Dilek 

KARABULUT yer alarak, kurultay açılış konuşmasını da dönem sekretaryası adına gerçekleştirdi.  

Hem katılımcıların hem konuşmacıların kendi meslek grupları/örgütlülüğüne dair 

deneyimlerinin ve yapılan araştırmaların paylaşıldığı kurultayda aynı zamanda katılımcıların bu 

sürecin içindeyken açabildikleri alanlar ve mücadele deneyimleri ve mücadele sırasında 
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karşılaşılan engeller/kısıtlar aktarıldı. Tespit edilebilen ihraç sayısının 110.971 kişi olduğu bu 

kişilerin % 23’ünün (25.523) kadınlardan oluştuğu, İzmir’de ise ihraç edilen 124 KESK üyesinin 

%40’ının kadınlardan oluştuğu belirtildi. İzmir Yerel Kurultayı boyunca paylaşılan deneyimler ve 

tartışmalar ile hem bu kurultayın bir çıktısı olarak hem de 25-26 Kasım 2017’de düzenlenecek 

olan TMMOB 5. Kadın Kurultay’ında da tartışılması üzerine neler yapılabileceği üzerine bir takım 

öneriler ile Kurultay sonuçlandırıldı. Bu öneriler şu şekilde sıralandı: 

 “Bu süreçten etkilenen kadınların üretken olmalarının devamı için destek ve dayanışma 

göstermeli ve bu süreci deneyimleyen üyeler ile bir araya gelme olanakları oluşturmalıyız.  

İhraç edilenler – görevlerinden uzaklaştıranlar için kamusal bir alanı oluşturması gerekliliği 

elzemdir. Özellikle mesleki ve akademik bilgi üretiminin devamlılığı, bilginin toplumsallaşması ve 

özellikle kadınların toplumsal hayattan koparılarak sivil ölüme terkedilmenin engellenmesi için 

alan oluşturulması; yan yana olma pratiklerini arttırarak üretimi, dayanışmayı ve mücadeleyi 

güçlendirecektir.  

 
Bu süreçten etkilenen sadece ihraç edilen TMMOB üyeleri olmamıştır. Aynı zamanda 

KHK’larla kapatılan veya kayyum atanan kurumlarda çalışan ve işlerine son verilen MMŞP 

TMMOB üyeleri ile de dayanışmak ve beraber mücadele zemini oluşturmak gereklidir.   

TMMOB’un hukuki yolların kapalı olduğu süreçte ihraç edilenlerin mağduriyetlerinin ve 

deneyimledikleri haksızlıkların karşısında bu hukuksuzluğa karşı olarak konumlanması, bu 

sürecin sorumlularına yönelik TMMOB bünyesinde disiplin soruşturmalarının işletilmesi 

gerekmektedir.   

KHK mağduru üyelerin kendi içlerinde ve örgütleri arasında iletişim ağının kurulması, 

Emek ve Demokrasi Güçleri arasındaki paylaşım ve dayanışma gücünün arttırılması önemlidir.  

TMMOB Kadın Örgütlülüğünün diğer kadın örgütleri ile dayanışma ve bilgi alışverişi 

içerisinde olması, farklı şehirler ve meslek grupları arasında paylaşımın devamlılığının 
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sağlanması ve beraber mücadele kanallarının oluşturulması/bu kanallara eklemlenilmesi 

gerekmektedir. 

Sonuç olarak OHAL’in yarattığı bu hukuksuzluk ve adaletsizlik ortamından kurtuluş için en 

önemli nokta örgütlü bir dayanışma ve direniş halinin şartlar değişinceye kadar kararlılıkla 

sürdürülmesi gerekliliğidir. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet, yetersiz istihdam ve benzeri sorunları 

yaşayan kadınların yetmezmiş gibi ‘Ohal’de ihraç edilmiş / açığa alınmış kadın’ olarak yaşamanın 

sorumluluğu ve sorunları ancak yine kadınların kolektif “kadın mücadelesi” ile atlatılacaktır.” 

40. dönem TMMOB Genel Kurul kararı uyarınca; TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “Kadına 

cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele 

yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma”  amacıyla Kadın Üyeler Çalışma Grubu kurulmuştur. 

41. Dönemden bu yana Kadın Çalışma Grubu olarak çalışmalara devam edilmektedir. 

 

 

 
 

TMMOB 3. Kadın Kurultayı’nın 18. Kararı doğrultusunda; “TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 

IKK Kadın, Oda Kadın, Şube Kadın komisyonu üyeleri ve geçmişte bu organlarda çalışmış asıl 

ve yedek üyelerden oluşan TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu kurulmuştur.  

TMMOB 5. Kadın Kurultayı İzmir Yerel Kurultayı arkasından TMMOB 5. Kadın Kurultayı 25-

26 Kasım 2017 tarihlerinde "OHAL’de Kadınız" başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Ankara’da 

gerçekleşti. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi adına kurultaya Dilek KARABULUT katılarak, 

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu adına İzmir Yerel Kurultayı’nın sonuç bildirgesinin de 

sunumunu gerçekleştirmiştir. Yine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamındaki eyleme “Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz” şiarıyla 

Ankara’da katılım sağlanmıştır.  

 

 Karton Tekneler Yarışı Çalışma Grubu 

 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen ve Şubemizi temsilen 

Yönetim Kurulu üyelerimizin ve üyelerimiz Cemre Yıldız, Serdar Simsar, Demet, Arben, Ercivan, 
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Can Bobel’inde bulunduğu "9. Kartondan Tekneler Yarışı"na katılım gerçekleşmiştir. Cumhuriyet 

Meydanı'nda kurulan çadırlarda yapılan tekneler yapımının tamamlanmasının ardından 

yarışmacılar tarafından kortej oluşturularak yarışmanın gerçekleşeceği Konak Pier yanına 

taşınmış ve burada gerçekleşen yarışmada kaptanlığını Can Bobel’in yaptığı teknemiz yarış 

parkurunu ikinci sırada tamamlamayı başarmıştır. 

YARIŞMA SONUÇLARI 

EN İYİ KOSTÜM ÖDÜLÜ : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

EN İYİ TASARIM ÖDÜLÜ : Maden Mühendisleri Odası 

CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ : Tekstil Mühendisleri Odası 

MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜ : Orman Mühendisleri Odası 

TİTANİK ÖDÜLÜ  : Tekstil Mühendisleri Odası 

BİRİNCİ   : Gemi Mühendisleri Odası 

İKİNCİ    : Şehir Plancıları Odası 

ÜÇÜNCÜ   : Orman Mühendisleri Odası 

 

   
 

 Katı Atık Bertaraf Tesisi Çalışma Grubu 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yamanlar Bölgesinde 

gerçekleştirilmesi planlanan Katı Atık Değerlendirme Tesisi Yer Seçimi süreçlerinde yapılan 

bilgilendirme toplantıları, saha ziyaretleri, projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği 

süreçlerinde sunulan ÇED Başvuru Dosyası, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan 

bilgi ve belgeler çalışma komisyonumuz tarafından değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.  

Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat 

Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Orman 

Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’ndan oluşan Komisyon üyelerinin 

katılımı ile 24 MART 2016 PERŞEMBE SAAT 17.30 da şubemizde komisyon toplantısı 

gerçekleştirildi. 

02.11.2016 tarihinde gerçekleşen İKK Kasım Ayı Toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nün 

Çevre Mühendisleri Odası’na gelen görüş talebinin İKK’ ya yönlendirilerek Katı Atık Bertaraf 

Tesisi Çalışma Grubunun konuyla ilgili toplanarak rapor hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, konu ile ilgili ilgili meslek odalarının görüşleri ile tesise ilişkin oluşturulan taslak 

raporun değerlendirilmesi için 30 Kasım 2016 tarihinde saat 18.00 de Çevre Mühendisleri Odası 

İzmir Şubesinde komisyon toplantısı gerçekleştirildi.  



 
 

                   

  

 

 
               14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

 

 

36 

Komisyonun yaptığı çalışmalar neticesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık 

Bertaraf Tesisi Değerlendirme Raporu 2017 yılının nisan ayında kamuoyu ile paylaşılmış ve İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve Denetimi Şube 

Müdürlüğü’ne TMMOB İKK sekreterliğinden yazılı olarak gönderilmiştir. 

 
 Körfez Geçişi Çalışma Grubu 

 

TMMOB İzmir İKK Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, 

İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Orman 

Mühendisleri Odası İzmir Şubelerinin temsilcilerinden oluşan komisyon oluşturulmuştur. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın İzmir'de hayata geçirmeyi öngördüğü 

körfez geçişi projesi Narlıdere (İnciraltı) ile Çiğli (Sasalı) arasında projelendirilmiş olup ÇED 

Raporu 22 Mart 2017 tarihinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün internet adresinde ilan 

edilmesiyle komisyon tarafından rapor incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

10 Mayıs 2017 tarihinde ÇED Raporuna iptal davası açılmış olan Körfez Tüp Geçişine ilişkin 

sunulan ek rapor hakkında konu ile ilişkili odalar ile birlikte şubemizde bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıya Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji 

Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odasından katılım 

sağlanmış olup, şubemizden Özlem ŞENYOL KOCAER, Uğur BAYRAK ve Utku CİHAN katılım 

göstermiştir.  

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Körfez Geçişi Projesi ile ilgili görüş ve 

değerlendirmesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve 

kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

TMMOB İzmir İKK Körfez Geçiş Projesi Komisyonu ÇED davasında EGEÇEP ve Doğa 

Derneği ile ortak çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda odamızda toplantılar gerçekleştirilmiş, ÇED 

raporu dava metni birçok uzmanlık alanının değerlendirmesi ile kapsamlı bir şekilde 

oluşturulmuştur.  

 

 
 

Bu çalışmaların kamuoyunu bilgilendirme sürecinin genişletilmesi ve mücadelenin boyunun 

güçlendirilmesi amacıyla; TMMOB İzmir İKK, EGEÇEP, Doğa Derneği olarak başta Körfez Geçiş 

Projesine dair itirazlarımızın olduğu basın açıklaması İzmir Kamuoyuna Zorunlu ve Tarihi Bir 

Açıklama başlığı ile 20 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Komisyon sonraki süreçte İzmir'e 

Sahip Çık kampanyasını başlatmış ve bu kapsamda eylemliliklerine devam etmektedir. 

 Kültürpark Çalışma Grubu 
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İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından halkı dışarıda bırakarak, anti demokratik yöntemlerle 

İzmir’in tarihi, kültürel ve sosyal anlamda büyük bir öneme sahip olan Kültürpark’a yapmayı 

planladığı Kültürpark Revizyon Projesine yönelik itirazlarımızı dile getirmek adına TMMOB İzmir 

İKK ilgili meslek odaları ile Kültürpark Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun yürütücülüğünü 

meslek odamız gerçekleştirmiştir. Komisyon öncelikle ilgili meslek odalarının projeyi inceleyerek 

oluşturduğu raporlarla ortak bir Kültürpark Revizyon Projesi TMMOB İzmir İKK Değerlendirme 

Raporu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu rapor yazılı olarak belediyeye iletilirken aynı zamanda 

kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Komisyon bu kapsamda dönem içersinde odamız mekanında 

birçok toplantı gerçekleştirimiştir.  

 
Oluşturulan Rapor’un kamuoyuna detaylı paylaşımı için TMMOB İzmir İKK tarafınan 26 Ekim 

2016 tarihinde Kültürpark TMMOB İKK Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 

konuşmacı olarak Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER katıldı. 

Bu süreçte projenin koruma kurulu onayına sunulmuş olması gerekçesiyle kurulda 

gerçekleştirilen toplantılar şube başkanımızın katılımıyla yakıdan takip edildi.  

 

 Ulaşım Çalışma Grubu 

 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, çalışmalarını kolaylaştırmak ve bağlı birimleri uzmanlık 

alanlarıyla daha etkin katılabilmesi amacıyla alt çalışma grupları oluşturmaktadır. Kent 

içerisindeki ulaşım uygulamalarının takibi ve tümleşik olarak izlenebilmesi amacıyla oluşturulan 

Ulaşım Çalışma Grubu, kentimizde yapımı süren raylı sistem projeleri hakkında 29 Haziran 

Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter yardımcısının da katıldığı 

bilgilendirme toplantısında görüş alışverişinde bulunmuştur. 

Toplantıda, aşağıdaki güzergahlar ve projeler hakkında bilgilendirme ve projelerin 

uygulanmasında bugün gelinen noktada değerlendirmeler paylaşıldı. 

Kent içi raylı sistem projeleri: 

Fahrettin Altay – Narlıdere (İstihkam okulu) / Metro 

Üçyol – DEÜ Tınzatepe – Buca Koop. / Metro 

İZBAN ESBAŞ istasyonu – Yeni Fuar alanı  / Monoray 

Karşıyaka – Mavişehir Tren İstasonu / Tramvay 

Üçkuyular – Halkapınar / Tramvay 
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1- Planlanan yeni güzergahlar 

Fahrettin Altay – Narlıdere (İstihkam okulu) / İzmir HRS 

Toplan uzunluğu 7,2 km olması ve derin tünel yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanan 

güzergahta, 7 istasyon projelendirilmiş. Projenin hayata geçirilmesiyle saatte 35.000 yolcunun tek 

yönde taşınması öngörülmüş. 

Üçyol – DEÜ Tınzatepe – Buca Koop. / Metro 

Toplan uzunluğu 12,25 km olması ve yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanan güzergahta, 11 

istasyon projelendirilmiş. Projenin hayata geçirilmesiyle saatte 45.000 yolcunun tek yönde 

taşınması öngörülmüş. 

İZBAN ESBAŞ istasyonu – Yeni Fuar alanı / Monoray 

Özellikle fuar dönemlerinde aktif olarak çalışması planlanan güzergahla İZBAN ESBAŞ 

istasyonundan Yeni Fuar merkezine daha fazla ziyaretçi taşınması hedefleniyor. 

 

2- Tramvay Projeleri 

Karşıyaka – Mavişehir İZBAN istasyonu 

Karşıyaka vapur iskelesinden Mavişehir İZBAN istasyonunda kadar olan 8,8 km.lik 

güzergahta 14 istasyon ile saatte tek yönde 11.000 yolcu taşınması planlanmış. Simülasyon 

çalışmaları sonunda cer sisteminin çalıştırılması için 6 adet trafo merkezi tesis edilmesi gerektiği 

hesaplanmış. planlanan güzergahta sinyalizasyon sistemi tesisi başlamış durumdadır. 

Karşıyaka-Bostanlı – Bostanlı vapur İskelesi – Bostanlı Tansaş dönüşü- Cengiz Topel - 

Dudayev Bulvarı – İZBAN Çiğli Deposu – Mavişehir İZBAN İstasyonu olarak planlanan 

güzergahın Karşıya İskele – Alaybey bölümü birkaç kez değiştirildi. Son değişiklikle bu 

güzergahta tek hat tesis edilerek geliş-gidiş olarak kullanılması kararlaştırılmış. 

Bostanlı – Karşıyaka arasındaki hat güzergahı yolun sahil ve kara tarafından iki hat olarak 

yapılması dahil bir çok değişikliğin ardından, nihai olarak her iki hattın da deniz tarafında yola 

yakın olarak yapılacak şekilde belirlendi. Bu değişikliğe neden olan etkenlerin başında sahilde yer 

alan apartmanların önünde tesis edilecek tramway hattı nedeni ile buradaki apartmanların ulaşım 

sürekliliğinden mahrum olması ve çok sayıda sokağın sahil yoluna bağlanması nedeni yol açacağı 

öngörülen güvenlik sorunu gelmektedir. 

 

3- Üçkuyular – Halkapınar İZBAN istasyonu 

Üçkuyular meydanından Mithatpaşa Caddesi - Konak meydanı - Gazi Bulvarı - Montrö ve 

Lozan Meydanları – Şair Eşref Caddesi - Alsancak Camiisinden itibaren Ali Çetinkaya Bulvarı- 

Alsancak Garı- Şehitler Caddesi ile Halkapınar İZBAN istasyonuna kadar olan 12,8 km.lik 

güzergahta tesis edilecek 20 istasyon ile tamamlanması hedeflenmiştir. Simülasyon çalışmaları 

sonunda cer sisteminin çalıştırılması için 8 adet trafo merkezine gereksinim duyulduğu 

hesaplanmış. Tramway güzergahının Mithatpaşa caddesinden geçmesi etüd edlmiş, deplase 

edilmesi gereken altyapı sistemlerinin çokluğu, cadde üzerindeki araç parklama alışkanlığı ve 

caddeye bağlanan çok sayıda yol nedeni ile ortaya çıkan güvenlik sorunu nedeni ile Mustafa 

Kemal Sahil yolunun her iki yanında en sağ şeride yakın olacak şekilde tramway hattının 

yapılması kararlaştırılmış. 

 

Değerlendirme Notları: 

Kent içerisinde hayata geçirilecek projelerin özellikle kent yaşamının günlük rutinini 

etkileyebilecek benzer projelerin etüd aşamasından itibaren ön proje, uygulama projesi ve yapım 

aşamalarında yerel yönetimin TMMOB İzmir İKK birimleri ile koordineli çalışması ve bilgi 

alışverişinin geliştirilmesi önemlidir. 
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Uygulanmakta olan tramway projelerinde güzergah belirlenmesi etüd aşamasında 

tamamlanması gerekirken, ihale sonrasında bile defalarca değişikliğe gidilmiş, bölge sakinlerinin 

en doğal gereksinimlerinin bile projede ihmal edildiği anlaşılmıştır. Yüksek bütçeli kamu 

projelerinin uygulanmasında kamu kaynaklarını en az kayıpla kullanabilmek adına meslek 

odalarının ve üniversitelerin içinde bulunduğu geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirilmelidir. 

Yapımı maliyetli olan raylı toplu taşıma uygulamalarında konut bölgeleri ile iş bölgelerini 

birbirine bağlayacak şekilde genişletilmesi ve fonksiyonun arttırılması kamu yararına önemlidir. 

Karşıya tramway hattında Karşıyaka-Bostanlı ile Atakent-Atatürk OSB bölgelerinin birbirine 

bağlanması yönünde çalışma yapılmalıdır. 

Kent içerisinde az sayıda yeşil alan benzeri projelerin uygulamasında olası zararlara karşı 

korunmalı, kent içerisindeki ağaçlara zarar vermeden çözümler geliştirilmelidir. 

Gazi Bulvarı geçişi için orta refüjün değerlendirilmesi durumu için etüd çalışmalarının 

yapıldığı anlaşılmıştır. Gazi bulvarındaki çözüm kesinlikle ağaçlara zarar vermeyecek şekilde 

geliştirilmelidir. 

Tramway projesi yapım işi sürecinde trafik ve yaya hareketliliği olan yeşil alanda yüklenici 

tarafından alınması gerekli güvenlik önlemleri ve aydınlatma çalışmaları sürekli olarak takip 

edilmeli ve uyarıcı işaretlerin olması gerektiğinden daha az olmamasına özen gösterilmelidir. 

Komisyon İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen görüşmenin değerlendirilmesi, 

uygulaması gerçekleştirilen mustafa kemal sahil bulvarı alt geçiş projesi ve tramvay projesi 

hakkında görüşülmesi için 20 Mayıs 2016 tarihinde toplandı. Toplantıya komisyon üyelerimiz 

Yönetim Kurulu Saymanı Deniz AVŞAR ve üyemiz Utku CİHAN katıldı. 

 

 Koruma Alanları Çalışma Grubu 

 

Koruma Alanları Çalışma Grubu 11 Ağustos 2016 tarihinde toplantı gerçekleştirmiştir. 

 
 

25 Ağustos 2016 tarihinde İzmir ili Çeşme, Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar İlçeleri sit 

alanlarının yeniden değerlendirilmesi hakkında uzman kişilerin katılımıyla düzenlenen Koruma 

Alanları Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Çeşme, Urla, Güzelbahçe ve 

Seferihisar ilçelerindeki doğal sit alanlarının statü ve derecelerinin değerlendirilerek Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu tarafından değiştirilmesine yönelik 

alanların geçireceği değişim ve dönüşümler ile bu kararların nasıl sorunlara yol açacağı üzerine 

görüşüldü. 
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Koruma Alanları Çalışma Grubu 1 Eylül 2016 tarihinde toplantı gerçekleştirmiştir. 

 

    
Komisyon tarafından gerçekleştirilen toplantılar sonucunda yapılan iş paylaşımı ilgili meslek 

odalarının ve Doğa Derneği’nin de katkısıyla ilan edilmiş olan yeni doğal sit kararlarına ilişkin itiraz 

ettiğimiz hususların yer aldığı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yönelik alınmış olan kararın iptali 

için açılacak davada kullanılmak üzere bilimsel rapor oluşturulmuştur.  

Ayrıca komisyon çalışmaları kapsamında mevcut ve yeni düzenlemelerin coğrafi veriler 

kullanılarak haritalanma çalışması yapıldı. Bu çalışma sonucunda aşağıdaki haritalar oluşturuldu 

ve bu haritalar kamuoyu ile paylaşıldı. 
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2. GÖRÜŞLER, DAVALAR VE BASIN AÇIKLAMALARI 
 

2.1. GÖRÜŞLER 

 
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak kurumların plan çalışması yaptığı alanlara yönelik 

düzenlediği bilgilendirme toplantılarına katılım gösterilmiştir. Toplantıda açıklanan hususlar 

planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile kamu yararı dikkate alınarak incelenmiş ve bu kapsamda 

söz konusu kurumlara görüşlerimiz iletilmiştir. 

 

1) BUCA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BUCA KENTSEL SİT ALANI KORUMA 

AMAÇLI İMAR PLANI ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINA KATILARAK, 

GÖRÜŞÜMÜZÜ İLETTİK. 

 

Buca Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Buca Kentsel Sit Alanındaki Koruma Amaçlı İmar 

Planı ve Tasarım Rehberi taslağı kapsamında 14 Nisan 2016 ve 9 Mayıs 2016 tarihlerinde 

gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarına katılım gösterilmiş, şube görüşümüz 25 Mayıs 2016 

tarihinde Buca Belediyesine iletilmiştir. TMMOB Şehir Plancıları Odası adına katılım 

gerçekleştiren üyemizin aktarımları ile oluşturulan şube görüşümüz aşağıdaki şekildedir: 

 

Söz konusu toplantılarda planı hazırlayan müellif temsilcileri planlama sürecinde yapılmış 

olan mekânsal ve sosyal analiz ile sentez çalışmalarını anlatan ve plan kararlarının nasıl bir 

yöntemle verilmeye çalışıldığını açıklayan bir sunum gerçekleştirmişlerdir. Planlama sürecinin 

2007 yılında başlamış olduğu, ancak özellikle sit ve planlama sınırları konusundaki tartışmalar 

dolayısıyla günümüze kadar tamamlanamamış olduğu anlaşılmaktadır. Toplantıların katılımcı 

yoğunluğu ve süre kısıtlılığı nedeniyle öneri planın detaylı bir incelemesinin yapılması mümkün 

olamamıştır. Plan önerisinin onay sürecinde olduğu için paylaşılmadığı görülmektedir. 

Toplantılarda fikir ve görüş alışverişinin sağlanması amacıyla asılarak sergilenmiştir. Bu nedenle 

tartışma ve görüşler, aktarılan analiz ve sentez çalışmalarının yaklaşım ve yöntemleri üzerine 

yoğunlaşmıştır.  

Toplantılara alan kullanıcıları ve mülkiyet sahiplerinin büyük ölçüde ilgi gösterdiğinin ifade 

edilmesi mümkündür. Alan kullanıcıları, planlama sürecine dair gerçekleştirilen sunumların 

ardından sıklıkla söz alarak esasen alanın plansızlığından dolayı yaşadıkları mağduriyet 

durumlarından söz etmişlerdir. Bu beyanlarda ortaya çıkan bir diğer önemli konu Buca tarihsel 

bölgesinde burada uzun süredir ikamet etmekte olan, Cumhuriyet sonrası mübadele süreciyle 

alana yerleşen ve halen ailesine ait konutta, doğup-büyüdüğü çevrede yaşamakta olan bir 

nüfusun varlığını göstermiştir. Bu nüfusun varlığı ve sosyal dokunun korunuyor olmasının Buca 

için büyük bir avantaj olduğu düşünülmektedir.  

Toplantılara diğer TMMOB’a bağlı diğer ilgili meslek odalarının temsilcileri ve 

akademisyenler de katılmıştır. Özellikle Mimarlar Odası Temsilcileri ve mimar akademisyenler 

planlama sürecinde önerilen tasarım rehberinin içeriği konusunda; bağlayıcı ve kısıtlayıcılığının 

sorun oluşturabileceği, böyle bir rehberin esasen alanda nelerin yapılmaması gerektiği üzerinde 

durmuşlar, ulaşım konusunda bisiklet erişiminin desteklenmesi, çevresel ilişkilerin kurulması, bir 

etkileme geçiş alanının önerilip-önerilmeyeceği ve alandaki özellikle Levanten Köşkleri ile ilgili 

bilgilendirme/yönlendirme elemanlarının imar planı kapsamında düşünülmesi hususlarında 

önerilerde bulunmuşlardır. 
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Toplantılar sonucunda ortaya konulabilecek olan tespit ve önerilerin şu şekilde aktarılması 

mümkündür: 

 Alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 1983 yılında tespit tescil çalışmalarının 

gerçekleştirildiği ve tescilli yapıların belirlendiği, ancak 1987 yılında yeni bir tespit-tescil çalışması 

daha yapılarak yaklaşık 200 adet yapının bu kez tescilden düşüldüğü bilinmektedir.  Bugün hak 

sahiplerince mağduriyet yaşamakta olduklarını düşündüren temel sorunun bu dönem yapılan 

uygulamalar olduğu anlaşılmaktadır. Kentsel sit alanı içerisinde kimi parsellere 4 ve 5 katlı 

yapılaşma hakları verilmiş ve bu yeni yapılanmalarda “tescilli parsel koruma alanı” ile ilgili Koruma 

Yüksek Kurulu İlke Kararı’nın da gözardı edilmesi ile alanda tescil kaydı devam eden parseller 

yapılaşmaların arasında sıkışmış ve doku bütünlüğü bozularak, hakçalık durumu ortadan 

kalkmıştır. Yerel yönetim yetkilileri alan kullanıcıları ve hak sahiplerine bu durumu anlatmakta 

zorluk yaşamaktadır.  Alanda gerçekleşecek planlama sürecinin alanın koruma geçmişini 

belgeleyerek, alan kullanıcılarına bu durumu açıklayabilir olması önem taşımaktadır. Bu 

belgeleme koruma tarihimiz açısından da öğretici olacaktır. Dokuda gerçekleşen bozulmalar 

nedeniyle Yerel Yönetim kentsel sit alanı sınırını daraltmayı ve çok katlı yapılaşma ile bozulan 

alanları etkileme geçiş sahası olarak tarif etmeyi düşünmüştür. Ancak Koruma Kurulu’nun bu 

yaklaşımı kabul etmediği anlaşılmaktadır. Bu bölge yapı-parsel ilişkisi ve taks-kaks değerlerinin 

değişerek, 3 boyutlu algıda doku özgün niteliğinin kaybedildiği alanların bulunduğu alan olmasına 

karşın, yapı adası-sokak dokusu ilişkisinin halen korunduğu bir bölgedir. Planın uygulanması 

yıkımları gerektireceği için zor olsa da bu ilişkinin sürekliliğinin sağlanması için sit sınırlarının bu 

alanları da kapsaması doğru olacaktır. Bununla birlikte alanın tahribat öyküsünün (dokunun 

değişim öyküsü) de ortaya konulması, değişimleri ve özgün durumu daha iyi analiz edebilme 

şansını tanıma adına önem taşımaktadır. 

 Gerçekleştirilen analiz çalışmalarında kadastral dokunun değişme/değişmeme durumuna 

ilişkin bir çalışmanın yapılmamış olduğu görülmektedir. Bu çalışma gereken noktalarda planın 

önereceği ifraz ve tevhidlerin koruma ilkeleri açısından doğru bir biçimde kararlaştırılabilmesi için 

gereklidir. Aksi takdirde planda yer alan ifraz ve tevhidler dayanaksız duruma gelmekte ve mevcut 

yapıyı değiştirdiği için belki de koruma ilkeleri açısından sorunlu olmaktadır. Bu analiz, alandaki 

sürekli ve süreksizleri, değişimleri ve nedenlerini anlama noktasında önem taşıyabilecektir. 

 Alanın çevresinde doğal sit alanları niteliğinde, aslen bir kent parçası ve/veya imar parseli 

niteliğinde olan, yeşil alan vb. kentsel kullanımlara sahip eski Levanten Köşkleri’nin bahçeleri 

olduğu bilinen koruma alanları ve çokça tescilli parsel bulunmaktadır. Bu dağılım ve kentsel 

karakter esasen kentsel sit sınırı ve/veya etkileme geçiş alanı sınırlarının bu alanlara uzanması 

ve bölge ile bu alanlar arasındaki ilişkinin sağlanması gereklidir. (diğer koruma alanları arasındaki 

ilişki) 

 Alan çevresinde üniversite alanlarının bulunması bir avantaj olarak görülmeli ve alanın 

planlanması ve uygulamalar sürecinde genç nüfusun potansiyelleri ve gereksinimleri de 

değerlendirilmelidir. (üniversiteler arasındaki ilişki içindeki konumu) 

 Alandaki yaya ve taşıt ulaşımının çevresel bütünlük içinde doğru planlaması ve 

çevresinde, doğru konumlarda parklama alanları oluşturulması gereklidir. 

 Alan kullanıcılarının toplantılara ilgi gösterdikleri, alanda uzun yıllardır bulundukları ve 

aidiyet hissettikleri görülmüştür. Sosyal yapının bu niteliğinin planlama çalışması için bir fırsat 

olduğu görülmeli ve planlama çalışması paralelinde bu alan kullanıcıları ile sözlü tarih çalışmaları 

gerçekleştirilerek bu değerler belgelenmeli ve edinilen mekânsal bilgiler plana yansıtılmalıdır.  

 Alan kullanıcılarının koruma süreci ile ilgili bilgi sahibi olmadığı, bu konudaki bürokratik 

süreci çok karmaşık bulduğu söylemlerinden anlaşılmaktadır. Yerel yönetimin alanın neden 

koruma altında olduğunu, bu durumun avantajlarını, bürokratik süreci ve alabilecekleri devlet 



 
 

                   

  

 

 
               14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

 

 

43 

desteğini halka toplantılar düzenleyerek anlatması, açıklaması gerekmektedir. Planın 

uygulanabilmesi için bu çok önemli bir durumdur. Bu açıklama ve destek yerli nüfusun alana sahip 

çıkmayı sürdürmesini sağlamak ve soylulaştırma sürecinin önüne geçilmesi açısından önem 

taşıyacaktır.  

 Toplantıların alana inilerek, yerel yönetim yetkilileri ve diğer ilgili katılımcılarla 

mahallelerdeki kahveler ya da meydanlarda gerçekleştirilmesi katılımı ve farkındalığı 

arttırabilecektir.  

 Alan bir bütün olarak ele alınmış ancak çevresiyle nasıl bir uyum içinde olduğuna ilişkin 

bir çalışma yapılmamıştır. Koruma amaçlı imar planı ile Buca ilçesi içerisindeki ilişki ağı ele 

alınmalı, söz konusu alanı ilçe içerisinde gerek ulaşım bağlantıları gerekse getirilecek 

fonksiyonlarla güçlendirilmelidir. 

 Kentsel tasarım rehberi hazırlanmış, ancak yeni oluşacak yapılarda cephe öneri yetersiz 

kalmıştır. Özellikle kentsel sit alanı olan bu alanda sokak cepheleri son derece önemlidir. Mevcut 

sokak cephelerinin röleveleri alınmalı, yeni yapılarla bu sokak cephelerinin nasıl oluşacağı 

çizimlerle ortaya konulması gerekmektedir. 

 Plan raporuyla birlikte tescilli parsellerin tescil föylerinin hazırlanması gerekmektedir. 

Böylece tescilli parselle ilgili detay ortaya konulabilir. 

 Yapılaşmaya esas teşkil eden 1/500 uygulama planında yeni yapılaşmalar hangi kriterlere 

göre belirlendiği belirsizdir. Kat yüksekliği iki kat olarak belirlenmiş ancak maksimum iki kat mı 

yoksa tek katlı tescilli bir yapının bitişiği örneğin tek katlı olacak belirlenmemiştir. Kaldı ki kat 

adetleri muhakkak bir bütün olarak değil ada ölçeğinde parsel bazında tek tek belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 Plan açıklama raporunda "Uygulamalar; Plan Uygulama Paftasında verilen kütle 

konumları ve kütle üzerinde yer alan yapı m² büyüklüklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir" 

denilmektedir. Ancak 1/500 uygulama planı onaylı bir sayısal plan olmayacağı için yeni önerilen 

yapıların bahçe mesafelerinin plan üzerinden okunacak olması uygulamada sorunlara sebep 

olacaktır. Örneğin 575 nolu adanın 125 sokak cephesinde belirlenen yapı yapıların kitle hizasının 

nasıl oluşturulacağı, yoruma açık bir hale gelmiştir. 

 1/500 uygulama planında yeni önerilen yapıların oturacağı taban alanları plan üzerinde 

belirtilmiş, bu değerlerin ise plan raporunda mevcut taks değerleri üzerinden hesaplandığı 

belirtilmiştir. Ancak "100-199 m² büyüklüğe sahip parsellerin ortalama büyüklüğü 141 m² iken 

kullandıkları ortalama TAKS değeri de 0.59 olarak bulunmuştur" denilirken 100-199 m² büyüklüğe 

sahip parsellere TAKS değeri de 0.50 olarak verilmesi anlaşılamamıştır. 

 

2) BORNOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ALTINDAĞ-ÇAMDİBİ 1/1000 

ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISINA KATILARAK, GÖRÜŞÜMÜZÜ İLETTİK. 

 

Bornova Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan, Altındağ-Çamdibi bölgesinde 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 

çalışmaları hakkında 22 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılım 

sağlanmış, toplantı kapsamındaki taslak çalışmalar değerlendirilerek, konuya ilişkin şube 

görüşümüz iletilmiştir. TMMOB Şehir Plancıları Odası adına katılım gerçekleştiren üyemizin 

aktarımları ile oluşturulan şube görüşümüz aşağıdaki şekildedir: 

 

“Altındağ Çamdibi Bölgesi 8,9, 10 ve 11 nolu Pilot Bölgeler 1/1000 Ölçekli Kentsel 

Yenileme Planı” olarak tarafınızca hazırlanan imar planı önerisine ilişkin olarak, planın 1/5000 
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ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olarak hazırlandığı belirtilmiş olup, bölgede, mevcut 

fiziki yapılaşmanın sosyal ve teknik donatı alanlarının yetersizliği, yaşayan nüfusun sosyo-

ekonomik yapısı ve beklentileri, kadastral parsel büyüklükleri ve uygulamadaki sorunlar nedeniyle 

mevcut imar planının uygulanabilirliğinin zorlaşması vb. gibi faktörlerin, plan önerisinin 1997 

yılında onaylanmış olan yürürlükteki Nazım İmar Planı doğrultusunda kentsel yenileme/dönüşüm 

planı niteliğinde olmasının gerekçelerini oluşturduğu anlaşılmaktadır. İmar planında, sosyal ve 

teknik donatı alanlarının mevcut gereksinimleri karşılamak üzere arttırıldığı, ulaşım sisteminin 

nazım imar planına uygun hale getirildiği, ayrıca yaya ve bisiklet yollarının oluşturularak mevcut 

durumdaki taşıt öncelikli ulaşım sisteminin revize edildiği, kamusal alanların terklerinin ivedilikle 

yapılabilmesine yönelik imar uygulaması süreçlerinin daha etkin işleyebilmesi için etaplama 

sınırlarının titizlikle belirlenmesi imar planının olumlu yönleri olarak değerlendirilmektedir. 

Ancak, planda öngörülen emsal kararlarına bakıldığında, Konut adaları ile TicK adalarının 

önemli bir bölümünde, emsal değerlerinin Kadastral parsel üzerinden 2.50’a kadar çıktığı, 

kadastral parselden hesaplanan emsal değerlerinin net imar parseli üzerinden hesaplandığında 

ise yaklaşık 6 emsallere denk geldiği hesaplanmaktadır. Bu durumda bölgede hem yoğun 

yapılaşma kararlarının olacağı hem de Y ençok=serbest kararı ile de kentsel çevre sülüeti 

açısından olumsuzluklar yaşanacağı düşünülmektedir. Sülüet açısından Y ençok serbest 

kararının olumsuzluğa neden olmaması için belirli bir Yençok tanımının ve yapılaşmaların ada 

bazında silüet karalarını belirtmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  

Ayrıca 1/1000 Ölçekli Kentsel Yenileme Planı’nın temel kurgusunun; 1997 yılında 

hazırlanmış olan fakat günümüzde tekrardan tartışılmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz 

Nazım İmar Planı’nın salt olarak uygulayıcı çözümü olarak değerlendirilmesi, alanın taşıma 

kapasitesini, kent siluetini göz önünde bulundurmadan, bölgede yaşayan nüfusun mevcut 

yapılaşma düzeninden koparılarak, farklı bir yaşam çevresi getireceği; dolayısıyla, bu bölgenin 

öncelikle üst ölçekli bakış ile İzmir Kentinin doygunluk durumu, sosyal dengesi, sosyal donatı 

alanı eksikliği, bölgenin yakın çevre ve kent ile gelecek senaryosu üzerinden tartışılması, bu 

tartışmaların sonucunda oluşacak prensipler doğrultusunda emsal değerleri, kat yükseklikleri gibi 

teknik kriterlerin oluşturulmasının daha işlevsel bir yöntem olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, imar planlarının hazırlanma sürecinde katılımcı planlamanın etkin olarak işlemesi 

gerektiği, bölge halkı, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve tüm kentlinin bilgi sahibi olabileceği 

platformlar aracılığı ile planların hazırlanma sürecinin katılımcılığının arttırılması gerektiği hem 

odamızın hem de bilimsel planlama yönteminin temel prensibidir. Bu noktada önemli sosyal ve 

fiziki değişikliğe ilişkin kararlar öngören ve özellikle yenileme/dönüşüm planı niteliğinde kararlar 

ve değişiklikler çerçevesine dayanan planın planlama sürecinin katılımcılığının en etkin şekilde 

bölge halkı başta olmak üzere, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile tüm İzmir halkının katılımına 

açık platformlar ile şekillenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Son olarak; gelecekte yeni bir kent parçasını, yaşam alanını öngören, uygulamaya esas 

tasarlanan imar planları onaylandıktan sonra, uygulama sürecinde hayata geçirilmek üzere bir alt 

ölçek olarak kentsel tasarım ölçeğinin de düşünülmesi ve imar planlarına esas uygulamaya ilişkin 

alternatifli standartların belirlenmesi, gelecekte daha yaşanabilir çevrelerin oluşmasında büyük 

önem kazanmaktadır. Bu açıdan imar planlarına esas aynı zamanda yakın çevresindeki 

yapılaşma ve ulaşım bağlantılarını da ele alacak şekilde alandaki yapılaşma, bina cepheleri, 

sokak ve meydan silüetleri, yönlenmeler, hava koridorları, güneşlenme, yol kesitleri, peyzaj 

düzenlemeleri, bisiklet ve yaya yolları, kent mobilyaları gibi birçok konuda plan sınırı içersinde 

oluşacak yeni yapılaşma ve oluşacak çevre için yönlendirici nitelikte belirli standartları içerecek 

önerilerin yer alacağı alana özel tasarım rehberlerinin oluşturulması tavsiye edilmektedir. 
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2.2. DAVALAR 

 
1) T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA 16.11.2015 TARİHİNDE ONAYLANAN 

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 

 

DANIŞTAY 6.DAİRESİ 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ : 01.12.2015 

DAVA KONUSU: 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 30.12.2014 tarih ve 

21137 sayılı Olur'u ile onaylanan, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı’ nın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ilki; “23/06/2014 

tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u” ile onaylanmıştır. Daha sonra itirazlar kapsamında 

yeniden değerlendirilerek “ 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u” 

ile tekrar onaylanmıştır.  Fakat 2. Kez onaylanarak askı ilanı yapılan planlarda “itirazlar 

kapsamında nerelerin düzeltildiği/değiştiği belirtilmemiş olup” planların tamamı 

yeniden askı ilanına çıkarılmıştır. Bu süreçten sonra yapılan itirazlardan sonra yaklaşık 11 

ay sonra bazı paftalara ilişkin, askı süreci içerisindeki itirazların değerlendirilmesi 

sonrasında yeniden düzenleme yapıldığı belirtilerek  “16.11.2015 tarihinde 3. Kez aynı 

plan itiraz adı altında onaylanmıştır.” 

 16.11.2015 tarihinde onaylanan planda “değişiklik kısımları belirtilmemiş olup”, 

planların bazı paftaları bütün olarak askı ilanına çıkarılmıştır. Oysa hangi paftada hangi 
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değişikliğin yapıldığının ilan edilmesi yönetmelik ilede karar altına alınmıştır. Bu yönden 

de planların askı süreci usule aykırıdır. 

 Planın havza, bölge veya il düzeyinde tanımlanmış herhangi bir sınıra oturmadığından,  

fiziksel açıdan tanımlanabilir bir bölge olmaması, 

 Planın onay merciinin Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri mi, yoksa Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı mı olduğu konusunda yetki karmaşası bulunması, 

 Plan üzerinde belirlenmiş olan idari sınırlar Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı 

olması, 

 Planın güncel olmayan eski ve günümüz açısından hatalı verilere dayalı olarak 

hazırlanması, 

 Bölgeye ilişkin yargı kararlarını hiçe sayması, 

 Havaalanı, baraj, enerji üretim ve doğalgaz depolama tesisleri, organize sanayi bölgeleri 

vb. gibi kentin ve ülkenin gelişimine yön veren üst ölçekli kararların plan üzerinde 

belirlenmemesi 

 Plan, plan açıklama raporu ve plan hükümleri birbirleriyle örtüşmemesi, 

 Yargıya taşınan alt ölçekli plan kararları gerekçeleri irdelenmeden plana taşınması, 

 Maki – Fundalık Alanlarında bilimsel olarak korunması gerektiği tüm ekolojik ve bilimsel 

makalelerde yer alırken bu alanların Tarım Alanı olarak belirlenmesi, planın koruma 

hedefleri ile açıkça aykırılık taşıması, 

 İptal edilen 2010 yılı onaylı Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı’nda ve 2012 onaylı İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda 

“Tarım alanı” olarak belirlenmiş olan birçok alan İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı ile 

"Sanayi Alanı, Gelişme Alanı ve Turizm Alanı" gibi kullanımlara dönüştürülmüş olması, 

 Ayrıcalıklı imar haklarına yönelik kararlar alınması gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

 

SONUÇ:  2016/1831 Esas numaralı dosyada 23.03.2017 tarihli kararla keşif ve bilirkişi incelemesi 

yapılmasına karar verildi. 

 

2)İZMİR İLİ ALİAĞA, İLÇESİ HOROZGEDİĞİ KÖYÜ, İZDEMİR ENERJİ SANTRALI-II 

(350MWE) İKİNCİ ÜNİTE İLAVESİ (350MWE/885 MWT) PROJESİ İÇİN ÇED OLUMLU KARARI 

 

İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

MÜDAHİL: İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK A.Ş.&ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

DAVACI: TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ 

ODASI, TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ 

BAŞKANLIĞI, EKOLOJİ KOLLEKTİFİ DERNEĞİ, FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

DAVA AÇMA TARİHİ: 21.03.2016 

DAVA KONUSU:  İZMİR ili ALİAĞA, ilçesi Horozgediği Köyü, Nemrut Caddesi mevkiindeki 

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan İZDEMİR ENERJi 

SANTRALI-II (350MWe) İKİNCİ ÜNİTE İLAVESİ (350MWe/885 MWt) projesi İçin Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın 19.02.2016 tarih ve 4114 sayılı işlemiyle verilen ÇED OLUMLU 

kararının Anayasa’ya, çevre hukuku ve planlama ilkelerine,   usule, hukuka ve bilimsel gerçekler 

ile kamu düzeni ve kamu yararına aykırılıkların olması nedeniyle İPTALİNE, idari işlemin 

uygulanmasından telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağından ve işlemde açık hukuka aykırılık 

bulunmasından davalı idarenin savunması alınmadan, teminatsız olarak YÜRÜTMESİNİN 
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DURDURULMASINA ve YARGILAMANIN DURUŞMALI YAPILMASINA karar verilmesi 

taleplerimizdir. 

 
 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Danıştay 6. Daire 2012/750 E- Aliağa ve Foça ilçelerinde Termik Santral ve Kül-Cüruf 
Depolama Alanı Amaçlı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (22.08.2011 tarih ve 101548 sayılı Olur) İptal 
Davası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı 3 Aralık 2012 tarihinde açılmıştır. Dava 
Danıştay 6. Daire 2012/750 E numaralı dosya kapsamında görülmektedir. Yürütmenin 
durdurulması talepli açılan dava da 28 Mayıs 2014 tarihinde yürütmenin durdurulması 
talebi reddedilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılan itirazın ardından 26 
Ocak 2015 tarihli karar ile yürütmenin durdurulması talebi reddine itiraz kabul edilmiş ve 
15 Mayıs 2015 tarihinde bu karar Şehir Plancıları Odası’na tebliğ olmuştur. 
26 Ocak 2015 tarih ve 2014/1067 YD İtiraz numaralı Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu kararında; 

  “… söz konusu alanda kül ve cüruf depolama alanı belirlenmesine yönelik dava konusu 
plan değişikliklerinde 3573 sayılı kanun hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. Diğer 
taraftan, zeytinyağı fabrikası ya da küçük ölçekli tarımsal sanayi işletme niteliğinde 
olmayan dava konusu depolama faaliyetinin, çağın modern teknolojisine uygun ve çevre 
koruma amaçlı mevcut en iyi teknoloji seviyesinde olmasının anılan yasa hükümlerine 
aykırılığı ortadan kaldırmadığı açıktır” (EK 1) 
İfadelerine yer vererek İzmir Aliağa ve Foça ilçelerinde termik santral ve kül-cüruf 
depolama alanı yapılmasına yönelik olan planların yürütmesinin durdurulmasına karar 
vermiş ve böylece hâlihazırda faaliyette olan Kül ve Cüruf Depolama Sahası faaliyeti 
hukuka aykırı hale gelmiştir.  

 ÇED Olumlu Kararında proje alanında Orman Alanı olmadığı belirtilmektedir. Ancak yine 
bu anılan yazıda, 428, 430, 441 sayılı parsellerin bir kısmının orman bir kısmının doğal ve 
ağaçlık karakteri korunacak alan olduğu bir kısmının da cüruf depolama alanı olduğu 
belirtilmiştir.  

 Seçilen yerin flora ve faunasına ilişkin sahaya dayalı tespit çalışması yapılmamış, flora ve 
fauna değerleri akademik kaynaklara dayalı olarak yapılmıştır. Bern sözleşmesi 
kapsamında kaldığı söylenen türlerin yayılma alanı tespit edilemediği için koruma yöntemi 
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de ortaya konulmamıştır. Flora faunaya yönelik saha çalışması yapılmadan Çed olumlu 
kararı verilmesi Danıştay kararları uyarınca bozma sebebidir. 

 Deniz suyunun ısınacağı ve planktonların ortadan kalkacağına yönelik tespitler), deniz 

yaşamının tükeneceğini ifade etmektedir, fakat buna karşı çed raporunda bir önlem 

gösterilmemiştir. 

 Arkeolojik sit alanı niteliği bulunan Kyme antik kentiyle etkileşim içinde bulunan proje için 

çed olumlu kararı verilebilmesi için arkeolojik sit alanına dair mutlak koruma alanlarının ve 

etkileşim geçiş alanlarının tespiti gerekir. Bu yapılmadan verilen çed olumlu kararının iptali 

gerekir gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  12.10.2017_E:2016/466 sayılı dosyada dava konusu işlemin İPTALİNE karar verildi. 

 

3) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 12.10.2015 TARİHİNDE 05/986 SAYILI KARARLA 

ONAYLANAN KONAK 1.ETAP (ALSANCAK-KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ 

NAZIM İMAR PLANI 

 

İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ 

DAVALI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI 

DAVA AÇMA TARİHİ : 23.03.2016 

DAVA KONUSU:  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 12.10.2015 tarihinde 05/986 sayılı kararla 

onaylanan Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) NİP-15276 plan işlem nolu 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı’nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar 

verilmesi talebidir. 

 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 İzmir Büyükşehir Belediye Meclsinin 14.06.2013 tarih ve 05.869 sayılı kararı ile onaylanan 

Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının arazi 

kullanım ve plan kararları açısından iptal edilen planlarla benzeri bir plan olduğu ve plan 

ile plan uygulama hükümlerinden de okunabildiği gibi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

kararları ile farklılaşmadığı, plan iptalini öngören davada  bahsi geçen Mahkeme kararına 

esas incelemelerin ve bilirkişi raporunun plan hazırlık sürecinde dikkate alınmadığı tespit 

edilmiştir. 

 planda MİA’nın her noktada aynı yoğunluk ve aynı işlev alanlarına sahip olmadığı 

öngörüsü ile  yapılan bu kademelenme, çeşitlenen fonksiyon alanları ve bu fonksiyon 

alanlarının yapılaşma kararları plan bütünlüğü içinde, bu alt bölgelerin parsel büyüklüğü, 

mevcut doku, ulaşılabilirlik ve çevre ilişkileri, güvenli mekanların üretimi gibi konularda 

yeterli açıklığın sağlanmaması gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

 

SONUÇ:  07.11.2017_E:2016/429 sayılı dosyada dava konusu işlemin İPTALİNE karar verildi. 

 

4) T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA 3621 SAYILI KIYI KANUNU’NUN 7. 

MADDESİ UYARINCA 31.12.2015 TARİHİNDE ONAYLANAN İZMİR İLİ, BAYRAKLI İLÇESİ, 

TURAN MEVKİİNDE YER ALAN “YAT LİMANI” AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 

ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 

 

İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ 
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DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 18.01.2016 

DAVA KONUSU: 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. 

maddesi uyarınca 31.12.2015 tarihinde onaylanan İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Turan Mevkiinde yer 

alan “Yat Limanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 

yürütmelerinin durdurulmasına takiben iptallerine karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 bütüncül olarak planlama yapılmaması 

 analiz ve sentez süreçlerinin göz ardı edilmesi, 

 geri sahası ile herhangi bir etkileşim sağlanmaması, 

 taşıtla erişimin sağlanamaması, 

 yoğun deniz trafiğinin bulunduğu İzmir körfezinde konumlanması, 

 plana dair herhangi bir fizibilite ve kapasite raporunun olmaması gerekçeleri ile yargıya 
taşıdık 
 

SONUÇ:  21.06.2016_E:2016/630 sayılı dosyada dava konusu işlemin REDDİNE karar verildi. 

 

5) KONAK İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 7777 ADA 2 NOLU PARSELİN (ESKİ 2334 ADA 33 

PARSEL) “SPOR SALONU ALANI VE OTOPARK ALANI”NDAN “OTEL ALANI”, “ÖZEL 

SAĞLIK TESİS ALANI” VE “AÇIK VE KAPALI SPOR TESİS ALANI” KULLANIMINA 

ALINMASINA İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 

PLANI 

 

İZMİR 6. İDARE MAHKEMESİ 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 19.02.2016 

DAVA KONUSU: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 05.02.2016 tarihli ve E.1840 sayılı yazı 

ekinde re’sen onaylanan İzmir İli, Konak İlçesi, Kültür Mahallesi, 7777 ada 2 nolu parselin (2334 

ada 33 parsel) “Spor Salonu Alanı ve Otopark Alanı”ndan “Otel Alanı”, “Özel Sağlık Tesis Alanı” 

ve “Açık ve Kapalı Spor Tesis Alanı” kullanımına alınmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım ve 

1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve 

takiben iptaline karar verilmesi talebidir.   

 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Plan yasal sınırlarının ve planlama ilkelerinin dışına çıkarılmış olması, 

 Sıra plan yapma yetkisi açısından yereldeki kurumların devre dışı bırakıldığı, 

 Bütüncül olmayan ve yerel ihtiyaçları gözetmeyen bir planlama anlayışının hakim olması  

 Noktasal plan kararı getirilerek planlamanın temel ilkelerinin göz ardı edilmesi, 

  Kamusal işlevini sürdüren sosyal-teknik donatı alanı, özel kullanıma konu edilecek 

biçimde, kullanımı değiştirilerek, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı işlem 

gerçekleştirilmiş olması gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  24.05.2016_E:2016/682 sayılı dosyada dava konusu işlemin REDDİNE karar verildi. 

 

6) KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ, 7775 ADA, 30 PARSEL NUMARALI 

TAŞINMAZIN KONUT+ TİCARET KULLANIMI İLE PARK KULLANIMINA AYRILDIĞI 1/5000 

ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFLERİ 

TİCARET+TURİZM+KONUT ALANI (E: 1.75, YENÇOK: 8 KAT) KULLANIMI İLE PARK ALANI 
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KULLANIMINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN PLAN NOTLARINDA DEĞİŞİKLİK (TRT 

BİNASI) 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

MÜDAHİL: T.C BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI 

İZMİR 2. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 23.05.2016 

DAVA KONUSU: 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 11.05.2016 tarihinde onaylanan Konak İlçesi, Alsancak 

Mahallesi, 7775 ada, 30 parsele ilişkin Ticaret+Turizm+Konut Alanı (E:1.75, Yençok:8 kat) 

kullanımı ile Park Alanı kullanımına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben 

iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Planın çevresinin ya da kentin bütününün gerektirdiği herhangi bir gerekçe, gereksinim ya 

da zorunlulukla temellendirilmediğinden, temel amacın sadece yasal bir düzenlemeye 

dayanarak planlama yetkisinin kullanılması ile parsel ölçeğinde ayrıcalıklı imar hakkı 

oluşturulması, kaldırılan sosyal ve teknik altyapı karşılığında hizmet etki alanı içinde 

eşdeğer bir alanın ayrılması gerekmekte ancak plan değişikliğinde böyle bir alanın 

ayrılmamış olması nedeniyle planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılı sebepleri ile 

yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  Konak Belediye Başkanlığının İzmir 3. İdare Mahkemesinde 2016/1842E. Dosyasında 

03.11.2017 tarih 2017/1586K. Sayılı dava konusu işlemin İPTALİNE karar verildi. 

 

7) KONAK İLÇESİ, ALSANCAK KRUVAZİYER LİMAN ALANINA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ 

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

 

DAVALI: ÖZELLEŞTİME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI 

DANIŞTAY 6. DAİRESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 23.06.2016 

DAVA KONUSU: Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.05.2016 tarih ve 2016/42 sayılı kararı ile 

onaylanan Kruvaziyer Liman Alanı (Emsal:0,50; Hmaks:30.50m), Liman Hizmet Alanı 

(Emsal:2,50; Hmaks:30,50m), Resmi Kurum Alanı (Emsal:2,20; Hmaks:30.50m), Otopark Alanı, 

Park ve Yol kullanım kararı getiren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliğinin yürütmelerinin durdurulmasına takiben iptallerine karar verilmesi 

talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Kent merkezinde, Kruvaziyer Liman alanında liman işlevinin ötesine geçerek yüksek 

yoğunluklu Alışveriş Merkezi önerilmesi, 

 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda tanımlı hizmetlere aykırı ticaret yoğunluğu getirmesi, 

 Parçacıl bir planlama anlayışı taşıması, 

 Tasarım projesi olması gerekirken, parmak iskeleler de alana katılarak alan dağılımı 

genelleştirilmiş, emsal değeri verilerek, yoğunluğun düşük gösterilmesi, 

 Ulaşım etütlerinin bağlayıcı plan kararına dönüşmemesi gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 
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SONUÇ: 2016/9656E dosyada 27.09.2017 tarihinde mahalinde keşif ve bilirkişi incelemesi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

8) KONAK İLÇESİ, ALSANCAK YÜK LİMANINA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 

PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

 

DAVALI: ÖZELLEŞTİME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI 

DANIŞTAY 6. DAİRESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 23.06.2016 

DAVA KONUSU: Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.05.2016 tarih ve 2016/43 sayılı kararı ile 

onaylanan Konak İlçesinde mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğüne ait İzmir Yük Limanı Alanına yönelik; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 

1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama 

İmar Planının yürütmelerinin durdurulmasına takiben iptallerine karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Söz konusu planlara ilişkin dava dilekçemizde yer alan hususların bir kısmı yerine 

getirilmiş olmasına rağmen değişikliklerle yeniden onaylanan İzmir Yük Liman Alanı 

planları, kent bütününe olan etkileri, çevre ilişkileri, ulaşım bağlantıları ve olası yoğunluk 

problemleri dikkate alınmaksızın yalnızca yüksekliğin düşürülmesinden ibaret olması 

nedeniyle dava açma gerekçelerimizin temelini oluşturan hususlar aynen korunması 

gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  2016/9657E. Dosyada 27.09.2017 tarihinde mahalinde keşif ve bilirkişi incelemesi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

9) BORNOVA İLÇESİ, KAZIM DİRİK MAHALLESİ, 24N PAFTA, 358 ADA, 155 PARSELİN 

KULLANIM KARARININ “TİCARET+KONUT ALANI (TİCK) VE PARK” OLARAK 

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN NİP-8731,8 PLAN İŞLEM NOLU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 

PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

 

DAVALI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI&BORNOVA BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI 

İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 26.09.2016 

DAVA KONUSU: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 14.10.2016 tarih ve 1643 değişiklik 

numarası ile Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesi uyarınca onanan; İzmir İli, Bornova 

İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 358 ada 155 no.lu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından, 

Ticaret+Konut Alanı (TİCK) ve Park Alanına Dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin 

durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 bölgedeki nüfus yoğunluğunun artışının ulaşım yoğunluğunu arttırmasına rağmen ulaşım 

çözümlemelerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmış olmaması, 

 358 ada 155 parsele ilişkin planı değişikliği kamu yararı içermemekte olup bölgenin 

bütüncül planlarının hazırlanması, 
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 Ticari kullanım kararı bulunan ve kent merkezinin Ekonomik yapısında önemli bir yeri olan 

bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına olumsuz etkiler yaratacağı, 

 Ayrıcalıklı yapılaşma hakkı yaratması gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  26.01.2017_E:2017/115 sayılı dosyada davalı idarenin savunması alındıktan sonra 

incelenmesine karar verildi. 

 

10) SİT ALANLARININ KORUMA STATÜLERİNİN" NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI" VE 

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI OLARAK TESCİL 

EDİLMESİ SONUCUNU DOĞURAN, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.06.2016 TARİH VE 7002 SAYILI İŞLEMİNİN İPTALİ İLE; 

 Urla ve Seferihisar İlçeleri için İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu’nun 08/06/2016 tarih ve 650 sayılı kararını; 

 Güzelbahçe İlçesi için İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu’nun 08/06/2016 tarih ve 360 sayılı kararını; 

 Çeşme İlçesi için İzmir 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 
08/06/2016 tarih ve 949 sayılı kararını; 
 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI 

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 

DAVA AÇMA TARİHİ: 05.06.2016 

DAVA KONUSU: İzmir İlinde bulunan muhtelif ilçelerdeki sit alanlarının koruma statüleri dava 

konusu Bakan Olur’u ile değiştirilmiştir. Buna göre;  

 Urla ve Seferihisar İlçeleri için İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu’nun 08/06/2016 tarih ve 650 sayılı kararı; 

 Güzelbahçe İlçesi için İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 
08/06/2016 tarih ve 360 sayılı kararı; 

 Çeşme İlçesi için İzmir 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 
08/06/2016 tarih ve 949 sayılı kararı; 

tesis edilmiştir. Söz konusu kararlar ile söz konusu alanlarda bulunan sit alanları koruma 

statülerinin “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 

Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesine karar verilmiştir.  

DAVA GEREKÇELERİ: 

Doğal sit alanlarının yeniden irdelenmesi konusu; ancak ranttan, kişisel menfaatten uzak bir 

biçimde bilimsel gerçeklerle temellendirilerek yapıldığı zaman doğru ve kamuoyunun üzerinde 

uzlaşabileceği sonuçlar yaratabilir. Parsel ölçeğinde ya da bütünlükten uzak bir şekilde yapılan 

değerlendirmeler doğal alanların etkili bir biçimde korunması/yönetilmesi bir yana, hızlı bir 

biçimde yok olmasına neden olmaktadır. Kültür Bakanlığı döneminde tescil edilen ve büyük bir 

bölümü bütüncül irdelemelere dayanılarak yapılan doğal sit alanı tescillerinin sorunlu yönlerinin 

olduğunu kabul etmekle birlikte, söz konusu sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi sürecinde, 

bu sorunların bütüncül ve bilimsel yaklaşımla, şeffaf bir yol izlenerek çözülmesi ve sit alanlarının 

bu şekilde yeniden değerlendirilmesi bu alanların korunabilmesi için olmazsa olmaz şarttır. 

Korunan alanların tespit-tescil ve yeniden irdelenmesi konusunda hazırlanan mevzuat 

hükümlerinde, kesin korunacak hassas alanlar için belirlenmiş kriterlerin büyük bir bölümünü 

taşıdığı bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş habitatından, sahip olduğu doğal çevresinden 

farklılaştırılan ve derecesi değiştirilen parçaların telafisi mümkün olmayacak şekilde tahribata açık 

ve savunmasız hale getirilmesi anlamı taşımaktadır ki bu durum; hukuka, mevzuata, bilime, kamu 

yararına, koruma esaslarına açık bir şekilde aykırıdır. Koruma statülerini değiştirerek bütüncül 
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koruma yaklaşımını ve geçmişte elde edilmiş koruma niteliklerini ortadan kaldırmak, yasal 

boşluklar ve mevzuat eksiklikleri yaratarak karar verici olarak tarif edilen Bakanlık aracılığı ile 

milyonlarca hektar koruma alanında çeşitli yatırımlar yapılmasının önünü açmak gelecek 

kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşamasını tehlike altına atmak demektir. Açıklanan nedenlerle,  

dava konusu Bakan Oluru’nun iptali gerekmektedir. 

 

SONUÇ:  31.03.2017 tarihinde Yürütmeyi Durdurma isteminin reddine karar verildi. 

 

11) BAYRAKLI- ÇAY TEPEKULE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI 

DAVALI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI & BAYRAKLI BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI 

 

İZMİR 5. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 22.08.2016 

DAVA KONUSU: Bayraklı Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile uygun 

görülen, İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çay ve Tepekule Mahallelerinde belirlenen yaklaşık 48 hektarlık 

alanda hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2016 gün ve 

97509404.301.05.702 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Revizyonunun öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı İTRF-96 Datumlu güncel halihazırlar üzerine 

çizilmiş olup 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planlarının ise daha eski tarihli güncel olmayan 

halihazırlar üzerine çizilmesi ölçekler arası dengesizliğe yol açmaktadır. 

 Plan onama sınırı anlamlı bir bütünlük oluşturmamakta olup, plan onama sınırlarının 
belirlendiği alanın hangi yönteme göre belirlendiği anlaşılamamıştır. 

 Yüksek emsal değerleri bölgeler arası adaletsizliğe, silüet bozukluğuna, eşitlik ilkesinin 

bozulmasına ve kentsel mekan yoğunluğuna sebep olmaktadır. 

 Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen kentsel-sosyal ve teknik altyapı 

standartlarına uyulmaması gerekçeleri ile yargıya taşınmıştır. 

SONUÇ:  2016/1411E. dosyada 11.09.2017 tarihinde mahalinde keşif ve bilirkişi incelemesi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

12) KARABAĞLAR İLÇESİ, CENNETÇEŞME, SALİH OMURTAK, BAHRİYE ÜÇOK, 

LİMONTEPE, ALİ FUAT ERDEN, UMUT, GAZİ, ÖZGÜR, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN VE DEVRİM 

MAHALLELERİNİ KAPSAYAN 540 HEKTARLIK RİSKLİ ALANIN, YAKLAŞIK 101.4 

HEKTARLIK KISMINA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ 

UYGULAMA İMAR PLANI 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI  & TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 

İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 08.12.2016 

DAVA KONUSU:  İzmir İli Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, 

Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahalleleri’ni 

kapsayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31.12.2012 tarihinde riskli alan ilan edilen 
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540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101,4 hektarlık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar 

verilmesi talebidir.  

DAVA GEREKÇELERİ: 

 İtirazlar değerlendirilerek yapılan düzenleme sonucunda planlar 4.kez askı sürecine 

çıkartılmış söz konusu alana ilişkin 4. Kez dava sürecine girilmiştir. 

 Onaylanan bu planda da “riskli alan”ın bütününde ne tür etkilerinin olacağı plan 

kapsamında değerlendirilmemiş 

 Üst ölçek plan kararlarına aykırı, parçacı, çevresinden kopuk, imar mevzuatına aykırı ve 

rant sağlamak amaçlı olması 

 İnsanların yaşam hakkını yok sayan ve can güvenliğini tehdit eden bir anlayışa sahip 

 Plan açıklama raporunun yetersiz ve özensiz olması 

 Bazı imar adalarında ayrıcalıklı imar haklarının oluşturulması, planlama aracılığıyla 

oluşacak imar rantının kamu yerine belirli çevrelere aktarılacağının ortada olması 

 Kamu yararı taşımadığı, bütüncül bir planlama yaklaşımı ile yapılmadığı, teknik altyapı ve 

sosyal donatı alanlarının yetersiz oluşturulduğu, bölgede yaşayan yurttaşlarımızın 

yaşanabilir mekanlarda yaşamasını sağlamak yerine kentin yeni çeper noktalarına doğru 

göç etmesine neden olacağı, kentlerimizde var olan problemleri çözmek yerine sorunları 

derinleştireceği, heyelan riskinin göz ardı edilmesi  

 Bölgede yaşayacak nüfusun can güvenliğini tehlikeye atan kararları içerdiği gerekçe leri ile 

yargıya taşıdık. 

 
(08.12.2016-08.01.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 4. Kez onaylanan dava konusu 

plan) 

 
SONUÇ:  2017/265E. Dosyada 03.08.2017 tarihinde Yürütmeyi durdurma isteminin Reddine 

karar verildi. 
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13) BAYRAKLI VE KONAK İLÇELERİNE GİREN 1/5000 ÖLÇEKLİ YENİ KENT MERKEZİ 

NAZIM İMAR PLANI '' TURİZM+TİCARET+KÜLTÜR '' PLAN NOTUNA İLİŞKİN NİP-1188,10 

PLAN İŞLEM NOLU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI   

İZMİR 2. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 07.12.2016 

DAVA KONUSU: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2016 tarihinde 05.1061 sayılı kararı 

ile onaylanan Bayraklı ve Konak İlçelerine giren 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar 

Planı '' Turizm+Ticaret+Kültür '' plan notuna ilişkin NİP-1188,10 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar 

verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Plan notu değişiklikleri ile mevzuatta plan belgesi ve plan notlarının bir bütün olarak 

tanımlanmasına rağmen, plan belgesi ve plan notları örtüşmemekte, bu durumun 

mevzuata aykırılık oluşturması 

 Davaya konu Turizm- Ticaret- Kültür Fonksiyonuna önce rezidans kavramının ardından 

ise değiştirilerek “Konut” kullanımının eklenmesi ve yargı kararı ile iptal edilmesine 

rağmen yeni yapılan plan notu değişikliğinde konut kullanımının hala geçerliliğini 

koruması, 

 Planın donatı dengesi hesapları ve planın bütünselliği göz önüne alınmadan, sadece 

parsel bazında gerçekleştirilmesine olanak veren plan notu düzenlemeleriyle, planlarla 

birlikte kurulmuş olan sistematiğin tamamen çökmesine, 

 Parsel bazında parçacıl olarak yönlendirilmesi planlama ilke ve esaslarına aykırılığı, 

 Plan değişikliği ile yargı kararının gereğinin yerine getirilmediğinin açıkça ortada olduğu 

gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  2017/405 E. Dosyada 03.01.2018 tarihinde gelen karar ile Mahallinde keşif ve bilirkişi 

incelemesi yapılmasına karar verildi. 

 

14) İZMİR İLİ, KARABAĞLAR İLÇESİ, FAHRETTİN ALTAY MAHALLESİNDE BULUNAN 266 

ADA,(ESKİ 44) 50-51 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA 

“KAMU HİZMET ALANI” VE “EĞİTİM ALANI” KULLANIMINDA, 1/1000 ÖLÇEKLİ 

UYGULAMA İMAR PLANINDA İSE “RESMİ KURUM (VERGİ DAİRESİ)” VE “EĞİTİM 

TESİSLERİ ALANI (LİSE) OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN PLANI 

DEĞİŞİKLİĞİ  

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI   

İZMİR 6. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 24.02.2017 

DAVA KONUSU: 3194 sayılı İmar Kanunu ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 

Bakanlığımızın 23.02.2017 tarih ve 3372 sayılı yazısı ile re’sen onaylanan İzmir İli, Karabağlar 

İlçesi, Fahrettin Altay Mahallesi 266 ada, (eski 44) 50 ve 51 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin öncelikle 

yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 
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DAVA GEREKÇELERİ: 

 Plan değişikliği ile bir sosyal altyapı alanının (lise) azaltılmasına neden olması ile 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine, kamu yararına aykırılığı, 

 Hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılmaması, 

 konut kullanımının yoğun olduğu mahallede, mahalle yaşamı ve mahremiyet ilişkilerini 

zedeleyecek olması şehircilik ilkelerine aykırılığı, 

 Bulunduğu noktadan başka bir alana taşınarak ulaşılabilirlik ve kullanım kolaylığı 

bakımından dezavatajlı koşullar kazanan bir kamu dairesi şehircilik ilkelerine aykırı ve 

kamu yararı taşımaması gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  2017/1103E. Dosyada yürütmenin durdurulması isteminin Reddine karar verildi. 

 

15) İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, SASALI MAHALLESİ 3. DERECE DOĞAL SİT ALANINA İLİŞKİN 

1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1. BÖLGE (MERKEZ VE 

ÇEVRESİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, 2. BÖLGE (KIYI 

KESİMİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

İZMİR 2. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 13.02.2017 

DAVA KONUSU: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02.01.2017 tarih ve 18 sayılı Olur’u ile, 1. Bölge 

(Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 02.01.2017 tarih ve 13 

sayılı Olur’u ile, 2. Bölge (Kıyı Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 

02.01.2017 tarih ve 15 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanan 

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Sasalı Mahallesi 3. Derece Doğal Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi 

talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Mekânsal planlar yapım yönetmeliğine aykırılığı, 

 İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli İzmir 

Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 

ve ilgili mevzuatlar kapsamında Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uyumsuzluğu, 

 Planda öngörülen ticaret çekim merkezinin doğal ortamda yaratacağı tahribat; 

 Planlama alanın doğal sit ve uluslararası Ramsar alanına bitişik olduğu göz ardı edilerek 

planlanması gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

 

SONUÇ:  2017/900E. Dosyada 13.09.2017 tarihinde gelen kararda yd isteminin davalı idarenin 

birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine karar 

verildi. 
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16) BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 13-03-2017 

TARİHİNDE ONAYLANAN KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ, 1823 ADA, 17 

PARSELİN “TİCARET+KONUT ALANI (TAKS:0.40, KAKS:3.50, YENÇOK: SERBEST)” VE 

“PARK” OLARAK DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI & 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 

 

DAVALI: ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

DANIŞTAY 6. DAİRESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 24.04.2017 

DAVA KONUSU: Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13.03.2017 tarihli ve 2017/09 sayılı kararı ile 

onaylandığı Konak İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1823 ada 17 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin 

durdurulması takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Planının çevresi ile ilişkileri ve alan genelindeki siluete etkisi dikkate alınmaksızın Yençok: 

Serbest kararı vermiş olması ilgili mevzuata aykırılığı 

 İdari Tesislerin sosyal tesis alanı statüsünde olması nedeniyle, azaltılamayacağı gibi 

kaldırıldığı takdirde hizmet etki alanı içinde eşdeğer bir alanın ayrılması gerektiği 2009 

onaylı imar planının iptal gerekçelerinden biri iken mahkeme kararının gereğini yerine 

getirmemesi 

 Ek nüfus yaratacak olan konut kullanımının gerektirdiği sosyal ve teknik altyapı alanlarının 

ayrılması gerekliliği 

 Yençok: Serbest olarak belirlenmesi bölge genelindeki yapı yüksekliğini aşması nedeniyle 

plan bütünlüğünü bozmakta, mevcut kent dokusunun siluetini olumsuz etkilemekte ve 

ayrıcalıklı yapılaşma hakkı yarattığı gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

 

SONUÇ:  2017/2992E. Dosyada 10.07.2017 tarihinde gelen kararda yd isteminin idarelerin 

savunması ve ara kararı cevapları alındıktan veya savunma ve 15 günlük ara kararına cevap 

verme süreleri geçtikten sonra incelenmesine karar verildi. 

 

17) İZMİRDENİZ PROJESİ” KAPSAMINDA HAZIRLANAN “ÜÇKUYULAR-KONAK (4. 

BÖLGE) ETABINA AİT KIYI KESİMİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE 

NAZIM İMAR PLANI İLE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İLAVE VE DEĞİŞİKLİĞİ 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

İZMİR 2. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 13.04.2017 

DAVA KONUSU: 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca 11.04.2017 

tarihinde onaylanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “İzmirdeniz 

Projesi” kapsamında hazırlanan Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 

1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave 

ve Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 parsel özelindeki plan değişiklikleri ile bu ulaşım imkanlarını kısıtlanması planlama 

bütünselliği ile çelişmektedir. 
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 özel mülkiyete konu edilen ve tekne bağlama alanı oluşturulmasının toplumun aktif olarak 

kullandığı ve denizle bağlantısının olduğu kıyı alanını bazı kesimlerin kullanacağı bir 

kullanıma dönüştürerek o alana hizmet vereceği açıkça görülen Fuar kullanımını bir arada 

bulundurduğu, söz kullanımların kamusal niteliği bulunmaması 

 Tramvay ve Tünel Projesi nedeniyle imar planında sürekliliği bulunan taşıt yollarının 

kapatılarak, güzergahının değiştirilmesi hem plan yapım tekniğine hem de şehircilik ilkeleri 

ve planlama esaslarına aykırılığı 

 bölge nüfusunun kıyıyı spor, rekreatif, dinlenme vb. amaçlarla kullandığı gibi plan 

revizyonunda kent-kıyı ilişkisinin arttırılması hedeflenirken kesintisiz yol düzenlemesi ile 

bulvarın araç hızını arttırarak bölgenin yaya öncelikli düzenlemeden çıkarılmasının kıyıyı 

kullanan nüfusun erişiminde sorunlara yol açacağı gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  2017/1494E. dosyada 20.09.2017 tarihinde gelen kararda yd isteminin davalı idarenin 

birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine karar 

verildi. 

 

18) İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, KURUÇAY VE UMURBEY MAHALLELERİ MUHTELİF 

PARSELLERE İLİŞKİN BAKANLIĞIMIZA İLETİLEN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (TARİŞ) 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI   

İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 11.05.2017 

DAVA KONUSU:  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi ile 644 sayılı KHK ve 

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 10.05.2017 tarihinde onaylanan İzmir İli, Konak İlçesi, Kuruçay 

ve Umurbey Mahalleleri muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben 

iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Mevzuat hükümleri doğrultusunda İmar planı değişikliğinin plan ana kararlarını, 

sürekliliğinin, bütünlüğünün bozulmaması koşuluyla yapılması gerekmekte iken, yapılan 

plan değişikliğinin niteliği kapsamıyla imar planı revizyonu olması gerektiği, 

 Plan değişikliği yapılmasına ilişkin nasıl bir zorunluluğun bulunduğu ve hangi teknik ve 

nesnel gerekçelere dayandırılarak yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmaması, 

ayrıca yapılan plan değişikliğinin herhangi bir kamu yararı ile temellendirilemeyeceği, 

kamu yararı kavramının yalnızca ekonomik faydaya gerekçelendirilemeyeceği göz 

önünde bulundurulduğunda söz konusu plan değişikliği açıkça Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğine aykırılığı, 

 Kullanım kararları ile tanımlanan farklı bölgelerden oluştuğu izlenimi vermekle birlikte, plan 

notları incelendiğinde ise aslında bu alanların birbirine benzer biçimde yapılaşma şartları 

taşıdığı, planı homojenleştirdiği, plan hedeflerinden uzaklaşıldığı, planın yönlendirici ve 

fonksiyonları belirleyici rolünü yok ettiği, uygulamanın tamamen yatırımcı/sermaye 

sahiplerinin tercihleri doğrultusunda gelişmesinin önünün açıldığı görülmekte ve bu durum 

ayrıcalıklı imar hakları oluşturması gerekçeleri 
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 Plan kararı ile belirlenmesi gereken sosyal teknik altyapı alanları Kentsel Tasarım 

projesine bırakılmış gerekli teknik ve sosyal donatı alanları ayrılmaması gerekçeleri ile 

yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  2017/1124E. Dosyada yürütmenin durdurulması isteminin Reddine karar verildi. 

 

19) İZMİR İLİ, FOÇA İLÇESİ, KOZBEYLİ KÖYÜ, 428, 429 VE 454 NOLU PARSELLERDE 

CÜRUF DEPOLAMA VE CÜRUF GERİ KAZANIM ALANI AMAÇLI HAZIRLANAN 1/1000 

ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

İZMİR 5. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 10.05.2017 

DAVA KONUSU: 644 s. KHK ve 3194 s. İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca 08.05.2017 tarihli ve e.7928 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanan İzmir İli, 

Foça İlçesi, Kozbeyli Köyü, 428, 429 ve 454 nolu parsellerde Cüruf Depolama ve Cüruf Geri 

Kazanım Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının öncelikle 

yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Kül ve cüruf düzenli depolama alanına asgari 3 km’den daha az mesafede 25 dekardan 

daha büyük zeytinlik sahalarının bulunması nedeni ile, plan ana kararları ile birlikte plan 

sürekliliğini ve bütünlüğünü bozduğu kanaatine varıldığı belirtilmiştir. Söz konusu alan iptal 

kararı verilen cüruf alanının hemen altında ki parselde yer alması gerekçeleri ile yargıya 

taşıdık.  

SONUÇ:  2017/1356E. dosyada 22.09.2017 tarihinde gelen kararda YD isteminin davalı idarenin 

birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine karar 

verildi. 

 

20) EFELER İLÇESİNDE YER ALAN TAPUDA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MÜLKİYETİNDE 1673 ADA 5 NOLU PARSELDEN İFRAZ OLUNAN 1673 ADA 8 PARSELDE 

SPOR ALANI KULLANIM KARARININ TİCARET ALANI OLARAK DÜZENLENMESİ AMAÇLI 

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ (TAKS:0.40, KAKS:2.50; YENÇOK:30.00M (9 KAT) 

 

DAVALI: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

AYDIN 1. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 24.04.2017 

DAVA KONUSU: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2017 tarih 134 karar no ile 

onaylanan  Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Girne) Mahallesinde yer alan ve tapuda Aydın Büyükşehir 

Belediyesi mülkiyetinde bulunan 8374,16 m² yüzölçümlü ve 1673 ada 5 nolu parselden ifraz 

olunan 1673 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın meri imar planındaki spor alanı kullanım kararının 

ticaret alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve alana 

TAKS:0.40, KAKS:2.50, Yençok:30.00 m (9 kat) yapılaşma kararı ile  ile kuzey, güney ve batı 

cephelerden 10 m doğu cepheden 5m yapı yaklaşma mesafeli ticaret alanı önerilmesi amaçlı 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben 

iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 
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 Plan değişikliğinde Spor Alanının tamamen kaldırıldığı ve yerine yeni bir alanın 

önerilmemesi 

 alana kalıcı nüfus getirilmekle birlikte artan nüfus için sosyal ve teknik altyapı alanlarının 

oluşturulmaması 

 kent bütünündeki dengeleri etkileyecek gelişme kararlarının bütüncül olması gerektiği 

gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  2017/668E. dosyada 15.10.2017 tarihinde gelen kararda YD isteminin davalı idarenin 

birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine karar 

verildi. 

 

21) EFELER İLÇESİNDE YER ALAN TAPUDA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MÜLKİYETİNDE 1986 ADA 1 PARSELDE BELEDİYE HİZMET ALANI KULLANIM KARARININ 

TİCARET-KONUT KULLANIMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE OTOPARK ÖNERİLMESİ AMAÇLI 

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ (TAKS:0.40, KAKS:2.50; YENÇOK:28.50M (9 KAT) 

 

DAVALI: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

AYDIN 1. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 24.04.2017 

DAVA KONUSU: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2017 tarih 136 karar no ile 

onaylanan Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1986 ada 1 parselde kayıtlı 

taşınmazın meri imar planlarında belediye hizmet alanı kullanım kararının ticaret-konut (karma 

kullanım) kullanımına dönüştürülmesi ve alanın güneyinde otopark alanı önerilmesi amaçlı 1/5000 

ölçekli nazım imar planı değişikliği ve alana TAKS:0.40, KAKS:2.50, Yençok:28.50m (9 kat) 

yapılaşma kararı ile her cepheden 5m yapı yaklaşma mesafeli ticaret-konut (karma kullanım) 

önerilmesi ve alanın güneyinde otopark alanı düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi 

talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Plan değişikliğinde Belediye Hizmet Alanının tamamen kaldırıldığı ve yerine yeni bir alanın 

önerilmemesi 

 Alana kalıcı nüfus getirilmekle birlikte artan nüfus için sosyal ve teknik altyapı alanlarının 

oluşturulmaması 

 Kent bütünündeki dengeleri etkileyecek gelişme kararlarının bütüncül olması gerektiği 

gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  2017/647E. dosyada 10.08.2017 tarihinde gelen kararda Yd istemi hakkında keşif ve 

bilirkişi incelemesi yaptırıp, bilirkişi raporunun taraflara tebliğinden ve rapora itiraz süresi 

dolduktan sonra karar verilmesine karar verildi. 

 

22) BORNOVA İLÇESİ, KAZIMDİRİK MAHALLESİ, 3777 ADA 5 PARSELE İLİŞKİN 

HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 

DEĞİŞİKLİĞİ 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

İZMİR 2. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 15.05.2017 
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DAVA KONUSU: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 15.05.2017 – 15.06.2017 tarihleri arasında 

askıya çıkan Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 ada 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 

ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin 

durdurulması takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Plan değişikliği bütüncül planlamadan uzak, çevresi ile uyumsuz kararlar içeren, 

 Parsel ölçeğinde hazırlanmış noktasal bir imar planı değişikliği özelliği taşıması, 

 Plan açıklama raporunda; gerekli analizlere sahip olmamakla birlikte yanıltıcı ifadeler 

barındırmakta ve sosyal teknik altyapı hesabını barındırmaması, 

 Mutlak olması gereken ulaşım analizi çalışmasının bulunmaması, 

 Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde de açıkça ifade edilen sürdürülebilirlik ve kent 

estetiği konusu tamamen parsel sahibinin eline bırakılmıştır. Oysa mevzuat hükümlerini 

barındırmayarak, kent estetiğini tamamen hiçe sayan söz konusu plan notu açıkça 

yönetmelik hükümlerine aykırı olmakla birlikte şehirciliğin temel ilkelerini yok etmesi, 

 Plan yoğunluk artışı kararları ile yönetmeliklere açıkça aykırılığı gerekçeleri ile yargıya 

taşıdık. 

SONUÇ:  2017/1193E. dosyada 06.10.2017 tarihinde gelen kararda Yd istemi hakkında keşif ve 

bilirkişi incelemesi yaptırıp, bilirkişi raporunun taraflara tebliğinden ve rapora itiraz süresi 

dolduktan sonra karar verilmesine karar verildi. 

 

23) KONAK-YEŞİLDERE BAĞLANTI YOLUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ 

NAZIM İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTU 

DEĞİŞİKLİĞİ 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 20.07.2017 

DAVA KONUSU: 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 

Bakanlık Makamınca 11.07.2017 tarihinde 12143 sayılı yazı ile onaylanan İzmir İli, Konak İlçesi, 

Konak-Yeşildere bağlantı yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu 

Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin öncelikle 

yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Yürürlükte olan imar planı ve koruma amaçlı imar planlarının hükümsüz kaldığı, bu 

nedenle plan notu değişikliği yapılarak önceki planların yürürlükte olduğunun belirtilmesi 

imar mevzuatına aykırılığı, 

 Dava konusu plan; kentsel sit ve arkeolojik sit alanı kararı bulunan alanları kapsadığından 

koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerekliliği, 

 Tarihi kent merkezi olma özelliği taşıyan Kemeraltı Bölgesine yoğun kullanım getirdiği, 

tarihi kent merkezlerinde taşıt yollarının açılması, genişletilmesi gibi uygulamalarının 

kentsel ulaşım açısından bir çözüm üretmediği, tam tersine sorunlar yarattığı açık olmakla 

birlikte hem ulusal hem de uluslararası mevzuat kapsamında da hukuka aykırığı 

 “Plan değişikliği onama sınırı aynı zamanda karayolu kamulaştırma sınırıdır.” şeklindeki 

plan notu ile söz konusu alana ilişkin plan kararlarının tanımsız bırakılarak arazi kullanım 
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kararı üretilmemiş olması, alanın koruma amaçlı imar planı ve uygulama imar planı 

sınırında kalan konut, ticaret, eğitim tesisi ve ulaşım kararları yönüyle belirsiz bırakılması, 

planın onaylandığı tarihten itibaren kamu yararına aykırılık oluşturması gerekçeleri ile 

yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  2017/1727E. dosyada 26.10.2017 tarihinde gelen kararda YD isteminin davalı idarenin 

birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine karar 

verildi. 

 

24) BORNOVA İLÇESİ, KAZIM DİRİK MAHALLESİ, 24 O PAFTADA KALAN YÜRÜRLÜKTEKİ 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI'NDA KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANINDA 

KALAN 14208 ADA, 1 VE 2 PARSELLERİN 1/25000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI KARARI DOĞRULTUSUNDA “TİCARET+KONUT(TİCK) ALANI” VE 

“PARK” OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 

DEĞİŞİKLİĞİ 

 

DAVALI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

İZMİR 5. İDARE MAHKEMESİ 

PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 05.09.2017 

DAVA KONUSU: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.07.2017 meclis karar tarihli ve 

05/748 karar numaralı 16.08.2017 tarihi ile onanan; İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 

24 O paftada kalan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda Konut Dışı Kentsel Çalışma 

Alanında kalan 14208 ada, 1 ve 2 parsellerin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre 

Düzeni Planı kararı doğrultusunda " Ticaret+Konut(TİCK) Alanı " ve " Park " olarak belirlenmesine 

ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve 

takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Dava konu imar planı değişikliği 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı kararları doğrultusunda 

parsel ölçeğinde hazırlanmış noktasal bir imar planı değişikliği özelliği taşıması, 

 Projenin plan açıklama raporunda belirtilen ifadeler ile plan notlarının karşılaştırılması, 

plan açıklama raporunun bilimsellikten uzak ve kamuyu aldatıcı ifadeler taşıması, 

 Kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporunun hazırlanmaması, 

 Davaya konu İmar Planı Değişikliği, kamu yararı içermemekte olup bölgeye ilişkin yapılan 

parçacıl bir planlama kararı olması, 

 Dava konusu plan değişikliği alanda hiçbir gereklilik ve ihtiyaç belirtilmemesine rağmen 

yapılmış ve kamu yararının dışında tamamen özel kişi ve kuruluşlara, ticari rant sağlama 

amacı taşıması gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

SONUÇ:  2017/1865E. dosyada 14.12.2017 tarihinde gelen kararda YD isteminin davalı 

idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra 

incelenmesine karar verildi. 

 

25) İZMİR İLİ, BAYRAKLI İLÇESİ, TURAN MEVKİİ “YAT LİMANI” AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ 

NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (2) 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 
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PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 27.07.2017 

DAVA KONUSU: 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. 

maddesi uyarınca 14.07.2017 tarihinde onaylanan İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Turan Mevkiinde yer 

alan “Yat Limanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 

yürütmelerinin durdurulmasına takiben iptallerine karar verilmesi talebidir.( 31.12.2015 tarihinde 

onaylanan Plana yapılan itirazlar ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden hazırlanan) 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Bütüncül olarak planlama yapılmaması 

 Analiz ve sentez süreçlerinin göz ardı edilmesi, 

 Geri sahası ile herhangi bir etkileşim sağlanmaması, 

 Taşıtla erişimin sağlanamaması, 

 Yoğun deniz trafiğinin bulunduğu İzmir körfezinde konumlanması, 

 Plana dair herhangi bir fizibilite ve kapasite raporunun olmaması gerekçeleri ile tekrar 
yargıya taşıdık. 

 

SONUÇ:  Hukuki süreç halen devam etmektedir. 

 

26) SİT ALANLARININ KORUMA STATÜLERİNİN “NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI” VE 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI” OLARAK TESCİL 

EDİLMESİ SONUCUNU DOĞURAN, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN  

 20. Grup (Bölge) Menemen, Çiğli ve Foça İlçelerinin bir kısmı için İzmir 2TVK Bölge 

Komisyonunun 15.05.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile bu kararı 644 sayılı KHK’nın Madde 

13/a-(2) fıkrası uyarınca onayarak söz konusu alanlarda bulunan sit alanları koruma 

statülerinin “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım 

Alanı” olarak tescil edilmesi sonucunu doğuran Bakanlık Makamının 07.06.2017 tarih ve 

6416 sayılı olurunun,  

 27. Grup (Bölge) Bornova İlçelerinin bir kısmı için İzmir 1 TVK Bölge Komisyonunun 

29.05.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ile bu kararı 644 sayılı KHK’nın Madde 13/a-(2) fıkrası 

uyarınca onayarak söz konusu alanlarda bulunan sit alanları koruma statülerinin “Nitelikli 

Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil 

edilmesi sonucunu doğuran Bakanlık Makamının 08.06.2017 tarih ve 6453 sayılı 

olurunun, 

 28. Grup (Bölge) Bornova, Kemalpaşa İlçeleri ile Manisa sınırının bir kısmı için İzmir 1 

TVK Bölge Komisyonunun 29.05.2017 tarih ve 64 sayılı kararı ile bu kararı 644 sayılı 

KHK’nın Madde 13/a-(2) fıkrası uyarınca onayarak söz konusu alanlarda bulunan sit 

alanları koruma statülerinin “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve 

Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesi sonucunu doğuran Bakanlık Makamının 

19.06.2017 tarih ve 7137 sayılı olurunun, 

 38. Grup (Bölge) Çeşme, Urla, Seferihisar ve Güzelbahçe İlçeleri için İzmir 1 TVK Bölge 

Komisyonunun 05.06.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ve İzmir 2TVK Bölge Komisyonunun 

05.06.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile bu kararı 644 sayılı KHK’nın Madde 13/a-(2) fıkrası 

uyarınca onayarak söz konusu alanlarda bulunan sit alanları koruma statülerinin “Nitelikli 

Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil 

edilmesi sonucunu doğuran Bakanlık Makamının 21.07.2017 tarih ve 8482 sayılı 

olurunun, 

 13. Grup (Bölge) Selçuk Şirince Bölgesi için İzmir 1 TVK Bölge Komisyonunun 05.06.2017 

tarih ve 67 sayılı kararı ile bu kararı 644 sayılı KHK’nın Madde 13/a-(2) fıkrası uyarınca 
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onayarak söz konusu alanlarda bulunan sit alanları koruma statülerinin “Nitelikli Doğal 

Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil 

edilmesi sonucunu doğuran Bakanlık Makamının 23.08.2017 tarih ve 9962 sayılı 

olurunun, 

 37. Grup (Bölge) Çeşme Dalyan bölgesi için İzmir 2TVK Bölge Komisyonunun 05.06.2017 

tarih ve 71 sayılı kararı ile bu kararı 644 sayılı KHK’nın Madde 13/a-(2) fıkrası uyarınca 

onayarak söz konusu alanlarda bulunan sit alanları koruma statülerinin “Nitelikli Doğal 

Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil 

edilmesi sonucunu doğuran Bakanlık Makamının 23.08.2017 tarih ve 9961 sayılı 

olurunun, 

 35. Grup (Bölge) Urla İlçesinin bir kısmı için İzmir 1 TVK Bölge Komisyonunun 04.07.2017 

tarih ve 93 sayılı kararı ile bu kararı 644 sayılı KHK’nın Madde 13/a-(2) fıkrası uyarınca 

onayarak söz konusu alanlarda bulunan sit alanları koruma statülerinin “Nitelikli Doğal 

Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil 

edilmesi sonucunu doğuran Bakanlık Makamının 21.07.2017 tarih ve 8197 sayılı 

olurunun, öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi 

talebidir. 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 

DAVA AÇMA TARİHİ: 08.12.2017 

DAVA KONUSU: İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.10.2017 tarihli yazısının 

18.10.2017 tarihinde tebliğinden itibaren “sit alanlarının koruma statülerinin" nitelikli doğal koruma 

alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilmesi sonucunu 

doğuran, tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğünün ilgili kararlarının yürütmelerinin 

durdurulmasına takiben iptallerine karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Sınırları içerisinde Gediz Deltası’nın dahil olduğu XXXX bölgesinin sit revizyonu 

çalışmasının bir ekip tarafından gerçekleştirildiği raporlarda görülmekte olup bu kişilerin 

özgeçmişleri incelendiğinde böylesi bir çalışma için yeterli deneyimlerinin olmadığı, 

uzmanlıkların tam olarak örtüşmediği durumlara rastlandığı gerekçeleri ile usul yönünden 

yargıya taşınmış olup, Ayrıca 4. İdare Mahkemesinde görülen 2016 senesinde açılmış 

olan diğer sit statülerine ilişkin davalardaki görüşlerimiz aynı şekilde söz konusu davalar 

içinde geçerlidir. 

 SONUÇ:  2017/2049E. dosyada 26.10.2017 tarihinde gelen kararda davanın 7 ayrı bölge olarak 

incelenmesine karar verildi. 

 

27) İZMİR İLİ, BORNOVA İLÇESİ, KARAÇAM MAHALLESİ BADEMLİ MEVKİİ, 102 ADA 122 

NO.LU PARSELE AİT GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILAŞMA KOŞULLARI İPTALİ 

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVACI: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

İZMİR 5. İDARE MAHKEMESİ 

DAVA AÇMA TARİHİ: 11.12.2017 
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DAVA KONUSU: 644 sayılı KHK 13/A Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 25.10.2017 tarih 

ve 12629 sayılı Olur’u ile onaylanan İzmir İli, Bornova İlçesi, Karaçam Mahallesi Bademli Mevkii, 

102 ada 122 no.lu parsele ait Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının yürütmesinin durdurulması 

takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan İzmir 5 İdare Mahkemesinde 

29.06.2016 tarih ve E:2015/1211, K:2016/880 sayılı kararıyla dava konusu planın İPTAL 

edildiği görülmektedir. 

 Söz konusu davanın bilirkişi raporunda özetle alanın mevcut flora ve faunasının 

korunması gerekli tabiat varlıkları gereği plan değişikliğine konu olan yapılaşmanın uygun 

olmadığı ve hatta 3. derece doğal sit değişim kararının da yanlış olduğu konusunda 

belirtilmiş bilimsel veriler bulunmaktadır. 

 5. İdare Mahkemesinin 29.06.2016 tarihli ve E.2015/1211-K.2016/880 sayılı karar da 

ayrıca sit kararlarının parsel ve parseller bazında değil çevreleriyle birlikte bir bütün olarak 

değerlendirilmesi gerektiği ve ekolojik dengenin ve peyzaj yapılarının korunması 

konusunda ortaya konulmuş olan doğal faktörler temel alındığında söz konusu parsel ile 

çevresi, jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik, toprak, biyolojik çeşitlilik ve peyzaj bakımından 

bir bütünlük gösterdiğinden, alanın ekolojik bir yaklaşımla ve bütüncül bir anlayışla 

“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” yerine “Kesin Korunacak Hassas 

Alanlar” statüsünde korunması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 Çevre Ve Şehircilik Il Müdürlüğü 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 

tarafından 11.08.2017 tarih ve 11.08.2017/111 sayılı kararı ile belirlenmiş tüm yapılaşma 

koşullarını yeni bir Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmaya ihtiyaç duymadan, alal acele 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının değerlendirmek üzere Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı onayı için iletilmesine oy birliği ile karar vermiştir. Yönetmelikte bu 

husus açık bir şekilde belirtilmiş iken önceden mahkeme kararı ile iptal edilmiş bir koruma 

amaçlı imar planı kararları mahkeme kararına rağmen ilgili yasa ve yönetmeliklere 

aykırı, ayrıcalıklı imar hakkı yaratan, kamu yararına aykırı işlem ilgili kurumlar 

tarafından tesis edilmiştir. 

 Bütüncül olarak ele alınmış ve sit statüsü değiştirilmiş bu alanın içinde yalnızca bir 

parselde henüz doğal sit statüsünün değişikliğinin olduğu bakanlık onayının üstünden dört 

ay kadar geçmiş olmasına rağmen bölgenin böyle bir kullanıma ihtiyacı dahi yokken 

yapılaşma koşulları belirlenmiş ve inşaat ruhsatı işlemleri de hızlıca gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu uygulama şu anda Türkiye'nin dört bir yanında yeniden değerlendirilen tüm 

doğal sit alanlarının yapılaşma baskısı altında kalması açısından referans bir karar teşkil 

etmekte telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağı da açıktır. Bu durumun ivedilikle 

önüne geçilmesi gerekmektedir.  
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Söz konusu parselde gerçekleştirilen inşaat yapılaşması için verilmiş olan geçiş dönemi 

yapılaşma koşulları 5. idare mahkemesinin iptal ettiği kararın Koruma Amaçlı İmar Planı 

yapılmadan ve hiçbir bilimsel temele dayanmayarak tekrar yürürlüğe girmesini sağlamıştır. 

Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar alanın koruma-kullanma dengesinin sağlanabilmesi 

için onaylanması gerekli geçiş dönemi yapılaşma kararlarının bu alanda belirlenmiş yapılaşma 

koşulu ile alanda telafisi mümkün olmayacak sonuçlar yaratacağı açıktır. Aynı zamanda söz 

konusu inşaat işlemleri konusunda usulsüz bir işlemin gerçekleşiyor olması kanaatimiz gereği ilgili 

kurumlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla alanın doğal yapısının bozulması 

yönünden telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaması açısından ivedilikle yürütmenin 

durdurulması gerekmektedir. 

 

SONUÇ:  2017/1905E. dosyada 21.12.2017 tarihinde gelen yd isteminin davalı idarenin birinci 

savunması alındıktan ve ara kararı yerine getirildikten sonra incelenmesine karar verildi. 

 

28) BALÇOVA İLÇESİ, İNCİRALTI TURİZM MERKEZİ TEVSİİ BALÇOVA KAPLICALARI 

KESİMİ 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP VE 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 

 

DAVALI: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

DAVA AÇMA TARİHİ: 17.01.2018 

DAVA KONUSU: 30.06.2017 tarih ve 26568 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

“İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları Kesimi” kapsamında bulunan 1/25000-

1/5000 ve1/1000 ölçekli İzmir İli Balçova İlçesi İnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları 

kesimi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planı nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 30.12.1982 tarihli İmar ve İskan Bakanlığınca onaylanan imar planlarında bölgede E:0.40 
iken E:0.60 çıkarılması geçmiş dava süreçlerinde iptal gerekçelerinden biri iken dava 
konusu planlarda da E:0.60 olarak belirlenmiştir. 



 
 

                   

  

 

 
               14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

 

 

67 

 2016 yılında onaylandığı belirtilen  Revize Jeotermal Kaynak Koruma Alanları Etüt 
Raporuna dayandırılarak  1.derece koruma alanları yapılaşmaya açılmıştır. Ancak  Söz 
konusu rapor plan raporuna ek olarak konulmamıştır. 

 Yeni yapılaşma koşullarının getirdiği inşaat alanı artışına ilişkin jeotermal sisteme 
yapacağı ek enerji ihtiyacı Danıştayın iptal gerekçelerinden biri olmasına karşın yine 

bilimsel bir araştırma bulunmamaktadır. Olası açılacak kuyulara atıfta bulunmak veya 
Expo alanı için yapılan çalışmaları referans almak yeterli ve bilimsel bir açıklama olarak 
kabul edilemez. 

 Plan raporunda da belirilen Fay kırıkları planda gösterilmemiştir.  Fay kırıklarının üzerine 
yapılaşma gelip gelmeyeceği belirsizdir. Dolayısıyla plan yönüyle bu kapsamda 
incelenememiştir. 

 Planlama alanında onaylı bulunan İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik, Jeolojik-
Jeoteknik Rapor 18.11.2008  tarihinde onaylanmış olup güncel mevzuat ve bölgenin 
özelliği de dikkate alınarak yenilenmesi gerekmektedir. 
 

29) KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ KAPSAMINDA KALAN 

FEVZİPAŞA MAHALLESİ 1/5000 NAZIM VE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARI 

 

DAVALI: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

DAVA AÇMA TARİHİ: 22.01.2018 

DAVA KONUSU: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan inceleme ve değerlendirme Kurulunun 

13.07.2017 tarih ve 2017-08/21 sayılı kararı ile onaylanan Didim belediyesi sınırları içerisinde 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında kalan Fevzipaşa Mahallesi 1/5000 

Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben 

iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Planların askı ilan süreçlerinde de paftaları, plan notları ve plan raporları ilan edilmesi 

gerekliliği, 

 Mekansal Planlar Yağım Yönetmeliğinde de açıkça belirtildiği gibi Plan sınırlarını 

belirleyen alana ilişkin ilgili kurumdan görüş alınması zorunluluğu, 

 Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 22. Maddesi ile “3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN 

ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN” hükümlerine açıkça 

aykırılığı, 

 Önerilen “Turizm Tesis Alanlarına” ilişkin hem bölgenin ihtiyacına yönelik hiçbir 

değerlendirmede bulunulamamakta hem de ne tür tesislerin oluşabileceğine dair 

belirsizlikler bulunmakta ve bu durum planın amacında uzaklaşılmasına neden olması, 

 Plan hükümlerinde yer alan 1.7 Başlıklı Emsal Hesabı yürürlükte bulunan Planlı Alanlar 

İmar Yönetmeliği hükümlerine açıkça aykırı olup Emsal Artışına neden olması gerekçeleri 

ile yargıya taşıdık. 

 

30) İZMİR İLİ, KONAK TRAMVAYLARI YAPIM İŞİ KAPSAMINDA GÜZERGAHIN KONAK 

PİER-HALKAPINAR ARASINDA KALAN KISMINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA 

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

 

DAVALI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

DAVA AÇMA TARİHİ: 31.01.2018 

DAVA KONUSU: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarihli ve 05.1064 sayılı kararı 

ile onaylanan İzmir İli, Konak Tramvayları yapım işi kapsamında güzergahın Konak Pier-

Halkapınar arasında kalan kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İzmir 
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarihli ve 05.1071 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline 

karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Söz konusu plan değişiklikleri bütüncül karar üretmeden, kent bütününe etkileri 

saptanmadan plan değişikliği yoluyla yatırım kararları doğrultusunda yalnızca 'yasal bir 

prosedür' biçiminde uygulanmasının planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile çeliştiği ve 

yapılan işleminin usulen ilgili mevzuatlara aykırılığı, 

 İmar planlarında sürekliliği bulunan taşıt yollarının kapatılarak, güzergahının değiştirilmesi 

hem plan yapım tekniğine hem de şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılığı, 

 Yoğun trafik yükü ve iş merkezleri bulunan bir bölgede hangi bilimsel ve teknik gerekçeyle 
güzergahının belirlendiğine ilişkin herhangi bir açıklamanın plan açıklama raporunda yer 
almadığı, 

 Şehirde yaşayanların rotasyon ve yön bilgisini yok ettiği bu kapsamda herhangi bir bilimsel 
ve teknik gerekçesi olmayan plan değişikliğinin ve tramvay projesinin fizibilite çalışmaları 
yapılmaksızın hayata geçirilmesinin hukuksuzluğu,  

 Projenin uzun vadede kamu zararı oluşturacağı, imar planlarının fiili durumu yasallaştırma 

aracı olarak değerlendirilemeyeceği dikkate alınarak mevcut ulaşım bağlantılarını ve kent 

bütününü etkileyecek gelişme kararlarının bütüncül değerlendirilmesinin planlama ilke ve 

esasları ile hukuksal bir gereklilik olduğu bu nedenle söz konusu plan değişikliklerinin 

hukuka aykırı olduğu gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

31) İZMİR İLİ, BALÇOVA İLÇESİ, 1449 ADA 1 NOLU PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1.000 

ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE  

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

DAVA AÇMA TARİHİ: 31.01.2018 

DAVA KONUSU: Çevre Şehircilik Bakanlığının 18.10.2017 tarihli ve E.18280 sayılı yazısı ile; 

onaylandığı belirtilen İzmir Ekonomi Üniversitesince, İzmir İli, Balçova İlçesi, 1449 ada 1 nolu 

parsele ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin öncelikle 

yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Ayrıcalıklı imar hakkı verişi, 

 Sık ağaç dokusuna sahip doğal bir yapıya sahip olması göz önünde bulundurulduğunda 

alanda yapılan yapılaşma artışı, 

 Raporda belirtilmiş olan mevcut yapıların brüt bina alanı toplamı 80.596 m2, mevcut 

planda belirtilen yapılaşma hakkından yaklaşık 23.000 m2 fazla olduğu görülmesi, 

 Plan değişikliği ile yaklaşık 19.000 m2'lik yeni inşaat hakkı eklenmektedir. Plan değişikliği 

ile yaratılan bu inşaat hakkının da parsel içinde boş olarak kalmış ağaçlık yapılacağı 

gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 

 Üniversite gibi büyük alan kaplayan kullanımların kentin içinde, gelişen ve değişen 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gelecekte de ihtiyaçları karşılayabilecek yeterlilikte 

alan kullanımına izin verebilecek alanların belirlenmesi gereklidir. Aynı zamanda kullanım 

yoğunluğu düşünüldüğünde gerekli altyapılar ile üst ölçek plan kararları ile kent bütününde 

belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla doygunluğa ulaşmış olan alanın imar planı 

değişikliği ile imar hakkının arttırılması şehircilik ilke ve esaslarına aykırıdır.  
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32) BUCA KAYNAKLAR SIK AĞAÇLIK ALANINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 

VE İLBANK`IN İŞ BİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞEN ON KAT İMAR RANTI ARTIŞI  

 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVA AÇMA TARİHİ: 31.01.2018 

DAVA KONUSU: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06.11.2017 tarihli ve E.19405 sayılı yazısı 

ile; "İzmir İli Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 20276 ada 1 parsel, 20227 ada 1 parsel, 20279 

ada 1 parsel, 20280 ada 1, 2 ve 3 parseller, 20400 ada 1 parsel, 20401 ada 3 parsel ile 20402 

ada 1 parselde bulunan toplam 120.451,00 m² yüzölçümlü arsalar ve planlama alanına dahil 

edilebilecek tescile tabi olmayan alanlar üzerinde İller Bankasınca hazırlanacak imar planları 

doğrultusunda Banka ile ortak proje geliştirmek üzere Arsa Malikleri ile imzalanan 04.02.2015 

tarihli sözleşme uyarınca 10.07.2015 tarihinde arsaların tamamının mülkiyetinin Bankalarına 

devredildiği belirtilerek mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Konut 

Alanı, Ticaret Alanı ve Özel Orman Alanı yapılaşma koşullarındaki alanın Konut Alanı, 

Ticaret+Konut Alanı, Özel Eğitim Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı ve Teknik Altyapı Alanına 

dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Bakanlık tarafından onaylanan imar planı değişikliği ile Doğal Karakteri Korunacak Alanlar 

Konut Alanına dönüştürülmüş, imar planlarındaki 2 kat koşulu, 6 kata çıkarılmış ve sonuç 

itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 93.000 m2’ye çıkarılmıştır. 

 İlbankın gerçek görevini komisyonculuğa çeviren anlayışı, 

 Tahtalı Havzasını kirletici, bölgenin yoğunluğunu arttırıcı kararlar sahip plan İzmirlinin 

suyunu kirletmekte olup hiçbir bilimsel ve teknik gerekçeye dayanmayan, doğal alanları 

yok edici, ranta yönelik bir karar olması gerekçeleri ile yargıya taşıdık. 
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33) İZMİR İLİ, BORNOVA İLÇESİ, DOĞANLAR MAHALLESİ, 143 PARSELDE TOPLU 

İŞYERLERİ, TİCARET, İBADET ALANI, BELEDİYE HİZMET ALANI, AKARYAKIT+LPG 

SERVİS İSTASYONU ALANI VE PARK KULLANIMLARININ AYRILDIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ 

NAZIM İMAR PLANI İLE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 

 

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 

DAVALI: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

DAVACI: TMMOB MİMARLAR ODASI 

MÜDAHİL: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 

MÜDAHİL OLMA TARİHİ : 27.02.2017 

DAVA KONUSU:  644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlık 

Makamınca onaylandığı bilgisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08.04.2016 tarih ve E.5700 

sayılı yazısı ile tarafınıza iletilmiş olduğu belirtilen “Milli Savunma Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetine 

geçtiği belirtilen İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parselde Toplu İşyerleri, Ticaret, 

İbadet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı ve Park 

kullanımlarının ayrıldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebidir. 

 

DAVA GEREKÇELERİ: 

 Kuruluş amacı dar gelirli vatandaşlara konut temini olan TOKİ’nin, adeta bir rant kapısı 

haline getirilmiş olması kabul edilemeyecek bir husustur. . Kamuya ait alanlar TOKİ eliyle 

özel mülkiyete açılarak başta toplu iş yerleri, ticarethaneler, akaryakıt + LPG istasyonları 

olmak üzere rant kapısı haline gelmiştir. 

 Dava konusu planlar ile kentsel çalışma alanı miktarı 37000 m²’den 52000 m²’ye 

çıkartılmış, yeşil alan miktarı ise 70000 m²’den 33000 m²’ye düşürülmüştür 

 Toplu İşyeri, Ticaret ve Akaryakıt İstasyonu alanlarında kalan mevcut ağaç varlığının yok 

edildiği ve bu hususta plan notu belirlenmediği de görülmektedir. Bununla birlikte yoğun 

bir üretim ve satışın yapılması öngörülen alanda genel otopark alanı ayrılmamış olduğu 

ve bu sebeple de ulaşım ve otopark sorunu yaşanacağı ortadır. 

 Parsel bazlı yapılan dava konusu imar planları, planlama ilkelerine,  imar mevzuatına ve 

kamu yararına aykırılık teşkil etmektedir. Dava konusu planların kapsadığı alan çevresinin 

ya da kentin bütününün gerektirdiği herhangi bir gerekçe, gereksinim ya da zorunlulukla 

temellendirilmediğinden, temel amacın sadece yasal bir düzenlemeye dayanarak 

planlama yetkisinin kullanılması ile parsel ölçeğinde ayrıcalıklı imar hakkı oluşturulması, 

kaldırılan sosyal ve teknik altyapı karşılığında hizmet etki alanı içinde eşdeğer bir alanın 

ayrılması gerekmekte ancak plan değişikliğinde böyle bir alanın ayrılmamış olması 

gerekçeleri ile yargıya taşıdık 

 

SONUÇ:  15.09.2017_E:2016/1274 sayılı dosyada telafisi güç zararlar doğurabileceği, teminat 

alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar veridi. 
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GEÇMİŞ DÖNEMLERDEN SÜREGELEN DAVALAR:  

 

DAVA KONUSU KARAR 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak 
06.02.2012 tarih ve 2012/20 sayılı kararı ile 
onaylanan İnönü Mahallesi sınırları içerisinde 
yer alan 550 ada 91, 92 ve 580 ada 11 parsel 
1/25000 ölçekli İKBNİPR değişikliği ile 1/5000 
ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği 

YD KABUL (02.06.2016) 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.07.2012 
tarih ve 2012/114 sayılı kararı 01.08.2012 tarih 
ve 28371 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Buca, İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer 
alan 550 ada 91, 92 ve 580 ada 11 parsel 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

YD KABUL (02.06.2016) 

Yeni Kent Merkezi Alsancak Liman Arkası ve 
Halkapınar Salhane Bölgesi 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Plan Notları ve Lejant 
Değişikliği 

İPTAL KARARI (05.10.2017) 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
27.01.2014 tarihinde onaylanan Alsancak Kültür 
Mahallesi 2334 ada 33 parselin" Spor salonu 
ALanı ve Otopark Alanı"ndan "spor ve sağlık 
tesisleri alanı"na dönüştürülmesine ilişin 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli Nazım ve uygulama imar planı 
değişikliği 

İPTAL KARARI (20.01.2016) 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
23.06.2014 tarihinde 9947 sayılı Bakanlık Olur’u 
ile onaylanan Alsancak Kültür 
Mahallesi 2334 ada 33 parselin" Spor salonu 
Alanı ve Otopark Alanı"ndan "spor ve sağlık 
tesisleri alanı"na dönüştürülmesine ilişin 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli Nazım ve uygulama imar planı 
değişikliğine ait plan notu değişikliği  

İPTAL KARARI (20.01.2016) 

Bakanlık Makamının 18.07.2014 tarih ve 7322 
sayılı Olur’u ile ONAYLANAN İzmir İli, Çeşme 
İlçesi, Altınkum Turizm Merkezine ait Koruma 
Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

İPTAL KARARI (01.06.2016) 
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DAVA KONUSU KARAR 

Selçuk İlçesi, Kaşlı Büyük Mevkii, Maliye Hazinesine 
kayıtlı 9325 m2alana sahip 109 ada 5 parselin ‘Tarımsal 
Sanayi Alanı’ kullanımından ‘Sağlık Tesisi Alanı’ 
kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği 

İPTAL KARARI (01.06.2016) 

İBŞB tarafından onaylanan Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu 
Mahallesi M koşullu “Metropoliten Aktivite Merkezi” 
kullanım kararında kalan 14105 ada, 1 parsele ilişkin NİP-
10595,1 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Değişikliği  

İPTAL KARARI (28.12.2016) 

İzmir, Aliağa, Horozgediği Köyü, İZDEMİR ENERJİ 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan 
İZDEMİR ENERJi SANTRALI-II (350MWe) İKİNCİ ÜNİTE 
İLAVESİ (350MWe/885 MWt) projesi için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 19.02.2016 tarih ve 4114 sayılı 
işlemiyle verilen ÇED OLUMLU kararı 

İPTAL KARARI (12.10.2017) 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10.07.2014 tarih ve 
11263 sayılı Olur’ları ile onaylanarak İzmir İli, Karabağlar 
İlçesi, Fahrettin Altay Mahallesi 266 ada, 44 nolu parselin 
bir kısmının “Eğitim Tesisleri Alanı”, bir kısmının “Resmi 
Kurum Alanı” olarak ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği  

İPTAL KARARI (17.11.2016) 

Aliağa İlçesi, Paşaçiftliği Mevkiinde Bakanlık Makamının 
24.05.2013 tarih ve 7792 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin 1. 
Fıkrasının (ğ) bendi uyarınca “Özel Proje Alanı” olarak 
belirlenen alanın bir kısmında, 22.06.2015 tarihli ve 10348 
sayılı yazının ekinde 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca 
onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

İPTAL KARARI (08.08.2017) 

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11.05.2016 tarihli 
ve E.7867 sayılı yazının ekinde re’sen onaylanan İzmir İli, 
Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 7775 ada, 30 parsel 
numaralı taşınmazın Konut+ Ticaret kullanımı ile Park 
kullanımına ayrıldığı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifleri 
Ticaret+Turizm+Konut Alanı (E: 1.75, Yençok: 8 kat) 
kullanımı ile Park Alanı kullanımına yönelik olarak plan 
notu değişikliği 

İPTAL KARARI (03.11.2017) 
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2.3. BASIN AÇIKLAMALARI 
 

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ 

 
Doğal yaşam için en temel ihtiyaçlardan biri olan suyun, artan nüfus ve plansız büyüme ve 
sanayileşme ile birlikte tükenmeye başlaması, kullanılabilir-içilebilir-temiz suya erişimde yaşanan 
sorunlar, su yoksunluğu ve yoksulluğu suyun ticari bir meta olarak görülmeye başlamasıyla 
uluslararası su politikaları da biçim değiştirmektedir. 
 
Birleşmiş Milletler tarafından; ilk kez 1992 yılında Rio Konferansında kararlaştırılan Dünya Su 

Günü; İlk kutlamanın yapıldığı 1993 yılından beri her yıl farklı temalarla kutlanıyor. 2011 yılında 

"Su ve Kentleşme",2012 yılında "Su ve Gıda Güvenliği", 2013 Yılında Su Dayanışması, 2014 

yılında Su ve Enerji, 2015 yılında " Su ve Sürdürülebilir Kalkınma " olarak belirlenen Su Günü 

Teması 2016 yılında   " Su ve İstihdam " olarak belirlenmiştir. 

Bugün dünyada miyarlarca kişiye temiz ve sağlıklı su ulaştırılamadığı, büyük bölümünde de su 
kıtlığı yaşandığı, ölümcül birçok hastalıkların temelinde temiz su kıtlığının olduğu bilinmektedir. 
Suyun yokluğu ekonomiyi, sağlıklı yaşamı, sağlıklı beslenmeyi doğrudan etkilemektedir. Bugün 
yaşananlardan ders alma, geleceğimizi suyumuzu koruma zamanıdır 
 
Dünyanın birçok yerinde insanların sağlıklı suya erişimi ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Ama 
yaşanan sorunlar su miktarının azlığı ile ilgili değil yönetimi ile ilgilidir. Su hizmetlerinin 
fiyatlandırılması veya su kullanım haklarının şirketlere devredilmesi suya erişimi engellemektedir. 
Yaşamın sürekliliği suya doğrudan bağlı olduğuna göre suyun kullanım hakkı ondan hayat bulan 
canlılardan başkasına ait olamaz, olmamalıdır. Yaşamın sürekliliği için suyu kullananlar aynı 
zamanda onu korumaktan da sorumlu olmalıdır.  
 
Ne yazık ki ülkemiz de su sıkıntısı yaşayan ülkeler grubunda yer almaktadır. Bunun temel nedeni 
ise: Sularımızın korunamaması, tüm sektörlerde plansız kullanılışı ve hızlı artan nüfus karşısında 
suyun doğru yönetilememesidir.  
 

Ülkemizin her bölgesinde yanlış yönetilen süreçler doğrultusunda su kaynaklarımız vahşice 

kirletilmekte, yok edilmektedir. Kentimizde de sınırlı olan su kaynakları bu hoyrat anlayıştan 

nasibin almaktadır. İzmir’in İçme suyu kaynaklarının yetersiz olması nedeni ile bir taraftan Gördes 

Barajından su getirilmekte; diğer taraftan kentin gelecekteki su ihtiyacını karşılaması planlanan 

Çamlı Barajı Altın Madenciliğine feda edilmektedir. Kentimizin su ihtiyacını karşılayan Yüzeysel 

ve yer altı suyu kaynakları kirlenme riski ile karşı karşıyadır. 

İzmir‘in su açısından zengin bir bölgede olmadığı gerçeği unutulmadan, su tüketimi açısından su 

kaynaklarını farklı kullanımlar (tarım, sanayi, kentsel) arasındaki paylaşımında bölge ve kent 

planlamasının aynı zamanda bir su kullanım kararı olduğu gerçeği dikkate alınarak; ihtiyaç ve 

talepler doğrultusunda su yönetim politikalarının sağlayacağı su tasarrufu da göz önüne 

alınmalıdır. Su bir yaşam hakkıdır. Ücretini ödeyemeyenlerin elinden alınabilecek ticari bir mala 

dönüştürülemez. Çokuluslu şirketlerin eline bırakılamaz. Kamusal bir değer olması gereken su, 

ne yazık ki özelleştirme kıskacı altındadır. Çağdaş bir su yönetiminin yalnızca modern teknolojiyi 

kullanarak değil karar alma süreçlerinde ve yönetimde katılımcılığı arttırarak, sosyal politikalarla 

bütünleştiren bir anlayışı egemen kılmakla sağlanabileceği unutulmamalıdır. 

TMMOB İzmir IKK olarak; 22 Mart Dünya Su Günü‘nde hem ülkemiz hem de dünyada su kıtlığı 

ile ilgili mücadelenin yanında, su varlığının sermayenin değil yaşamın, canlıların ve insanlığın 

kullanım hakkı sözleşmelerinin yapılacağı ve kabul edileceğe güne kadar mücadele edeceğimizi 

kamuoyu ile paylaşırız.(22.03.2016)            TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
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BİR RÜZGAR ENERJİ KARARIYLA DAHA DOĞA VE TARİHİ DEĞERLERİMİZ YOK SAYILDI 

!!! 

 

İzmir, Çeşme, Karadağ-Çiftlik Köyü (Okman) rüzgar enerji santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; merkez kent 

yerleşkesinde 1.derece doğal sit alanı sınırları dahilinde, tarihi Çeşme kalesini ve kent silüetini 

olumsuz etkileyecek nitelikte ve orman alanını içerisinde olması nedeni ile 14.11.2014 tarihinde 

odamızca açılan davada; 

Bilirkişi raporu ile süreklilik, bütünlük ve uyum açısından mevzi plan niteliğinde olması, merkez 

kenti ve yerleşkesi için silüeti olumsuz etkileyecek olması bakımından planlama esaslarına ve 

şehircilik ilkelerine uygun olmadığı sonucuna varılmış olmasına rağmen, 

İzmir 2.idare mahkemesinin 2015/405 E. 2016/122K. sayılı kararı ile yatırımcı şirket tarafından 

alınan lisans kapsamında gerekli izinlerin alınması sureti ile hazırlanan projenin uygun olduğu 

gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 

Mücadelemize devam edeceğimizi basın aracılığı ile kamuoyuna duyuruyoruz. (30.03.2016) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

HUKUKSUZ ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINAN, MİMARLAR ODASI YÖNETİCİLERİ VE 

ÇALIŞANLARI DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR 

 

 Bilimden ve kamu yararından taraf olan odamızın da bağlı olduğu TMMOB ve bağlı  odalarına 

ilişkin her geçen gün baskılar ve hukuksuz gözaltılar ile karşı karşıya kalmaktayız. 

Kentleri, doğayı, kırsal alanları korumak, mühendislik, mimarlık, şehir planlama mesleklerinin 

kamusal fayda için, ranttan uzak ve halk yararına olması gerektiğini her platforma söyledik ve 

söylemeye devam edeceğiz. Kentleri rant merkezleri haline getiren, kamusal alanlarımızı peşkeş 

çeken, doğal alanlarımızı, ormanlarımızı yok etmeye çalışan kim olursa olsun karşılarında ilk 

duracak yine TMMOB ve bağlı odaları olacaktır. 

Bugün, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`ne tahsis edilen Yıldız Sarayı Dış Karakol 

Binası`na dair tek taraflı alınan tahliye kararı sonrasında, bu hukuksuz uygulamaya direnen 

Mimarlar Odası yöneticileri ve çalışanları dostlarımız gözaltına alınmıştır.   

Şehir Plancıları İzmir Şubesi olarak kentlerimizi, kırlarımızı, ormanlarımızı ve yaşam alanlarımızı 

TMMOB`a bağlı odalarımız ile birlikte korumaya, bu mücadelelerimizi hukuki zeminde de 

bırakmayacağımızı bir kez daha belirterek, dostlarımızın yanında olduğumuzu bildiririz. 

Hukuka uygun olmayan bu keyfi kararlar ile yapılan baskıları, gözaltına almaları kınıyor; Mimarlar 

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`nden gözaltına alınan yönetici ve çalışanların en kısa zamanda 

serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.(31.05.2016) 

 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

 

İZMİR‘İN YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELMESİNDE SON FIRSATI OLAN KAMU ARAZİLERİ 

DE PLANLAR ARACILIĞIYLA TALAN EDİLİYOR!! 

 

Yasa ve Yönetmeliklerde de açıkça ifade edildiği üzere, imar planları, fiziki, doğal, tarihi ve kültürel 

değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir 

düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli 

çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren unsurlardır. 

Diğer bir deyişle içinde yaşadığımız kentlerin yaşanılabilir bir çevre haline gelebilmesini 



 
 

                   

  

 

 
               14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

 

 

75 

sağlamada, kentsel mekanın en verimli biçimde kullanımının sağlanabilmesinde ve yaşam 

standartlarının arttırılmasını sağlamada imar planlarının rolü önem arz etmektedir. 

Yaşamakta olduğumuz İzmir kenti gibi büyük metropol kentlerde karşılaşılan en büyük sorunların 

başında sosyal donatı alanları ve ihtiyaç duyulan teknik altyapı alanların eksikliği gelmektedir. 

Gerek İzmir gerekse diğer metropol kentlerde yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir kentsel 

mekanın oluşmasını sağlamak ancak sosyal donatı alanlarının ve teknik altyapı alanlarının 

arttırılmasıyla mümkün olabilmektedir. 

Günümüz itibariyle, yerel yönetimler dışında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Başbakanlık 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi pek çok kurumun imar planı yapma 

ve onama yetkisi bulunmaktadır. Ne yazık ki son yıllarda özellikle yukarıda bahsi geçen kurumlar 

tarafından onaylanmış olan imar planı değişiklikleriyle kent içinde yer alan Hazine arazileri ve 

Askeri Alanlar gibi kamu arazilerinin, Ticaret, Konut ve Sanayi gibi kullanım alanlarına 

dönüştürüldüğü, kamuya ait olan bu alanların yapılan plan değişiklikleri sonrasında satış 

ihaleleriyle özel mülkiyete konu edildiği gözlemlenmektedir. 

Yürürlükte bulunan imar planlarında sosyal ve teknik altyapı alanlarının son derece 

yetersiz olduğu, mevzuatta belirtilen standartların çok altında kaldığı açıkça ortada iken ve 

özellikle metropol kentlerde kamuya ait alanların kısıtlı olması ve kamulaştırma yöntemi ile sosyal 

ve teknik altyapı alanları oluşturmanın ise çok büyük maddi yük getirdiği bilinen bir gerçek iken, 

kamuya ait arazilerin kentin ihtiyaçları doğrultusunda kullanımının sağlanması yerine imar planı 

değişikliği yolu ile özel mülkiyete konu edilmesi yaşadığımız kentlerin yaşam kalitesini 

düşürmekte, kentlerde yaşanan sorunların üstüne ek sorunlar getirmektedir. 

Öyle ki, son birkaç yıl içinde İzmir Kentinde; Bornova – Kazımdirik Mahallesi sınırları içerisinde 

yer alan Karayolları Bölge Müdürlüğü ve 24. Şube Şefliği tarafından kullanılan kamu arazileri, 

Alsancak, Çiğli, Bayraklı bölgeleri başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde bulunan TEKEL 

arazileri imar planları yolu ile halktan alınarak sermaye gruplarına satılmıştır. Son olarak gündeme 

gelen benzer imar planı değişikliklerine örnek verecek olursak; 

Bornova – Doğanlar Bölgesindeki Askeri Alan olarak kullanılan kamu arazisi 

Milli Savunma Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol 

kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetine geçtiği belirtilen İzmir İli, Bornova  İlçesi, 

Doğanlar Köyü, 143 parselde Toplu İşyerleri, Ticaret, İbadet Alanı, Belediye Hizmet alanı, 

Akaryakıt+LPG Servis İstasyonu Alanı ve Park kullanımları belirlenen 1/5000 ölçekli İlave Nazım 

İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

08.04.2016 tarihinde onaylanmıştır.  
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 Alsancak Kahramanlar Bölgesinde, İzmir Enternasyonel Fuar`ın yanı başında TRT`nin 

bitişiğindeki fiilen uzun yıllardır Askeri Alan olarak kullanılan kamu arazisi 

İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 7775 ada, 30 parsel numaralı taşınmazın Konut+ 

Ticaret kullanımı ile Park kullanımına ayrıldığı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23.05.2016 tarihinde 

onaylanmıştır.  

 
  

Vermiş olduğumuz örnekler gibi özellikle metropol kentlerimizin tümünde daha sayacağımız nice 

kamu arazisi imar planları yolu ile halktan alınarak sermaye gruplarına satılmaktadır. 

İmar planı yapma ve onaylama yetkisi bulunan kurumların görevi, bu yetkilerini halktan yana kentli 

sorunlarını çözmekten, yaşadığımız kentleri daha yaşanabilir kentler haline getirmekten yana 

kullanmak olmalıdır. Bunun aksine, yaşanan süreçte olduğu gibi kentlerin rant odaklarında 

bulunan kamu arazilerinin el değiştirmesi yolu ile Alışveriş Merkezi, rezidans ve iş merkezlerine 

dönüşümünü sağlamak olmamalıdır. Bu hususla ilgili en çarpıcı örnek, kuruluş amacı düşük gelirli 

vatandaşların barınma ihtiyacının giderilmesi olan TOKİ`nin, kuruluş amacının dışına çıkarak 

kamu arazilerini üst gelir grubuna yönelik rezidanslara, sanayi ve ticaret sermaye gruplarının 

üretim ve çalışma alanlarına dönüştürmesidir. 

Sonuç olarak, kentlerimizde bulunan kamu arazilerinin yine kamunun ihtiyaçları 

doğrultusunda kullanılması yerine imar planı değişikliği yolu ile özel mülkiyete konu 

edilmesinin, kentlerimizin ve kamuya ait alanların bu yöntemle talan edilerek var olan kentli 

sorunlarına yenilerinin eklenmesinin karşısında olduğumuzu, bu tür uygulamalara karşı hukuki 

mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz. (20.06.2016)  
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TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

İZMİR KÜLTÜRPARK PROJESİ HAKKINDA TMMOB İKK BASIN AÇIKLAMASI 

 

Ülkemizin ve İzmir kentinin tarihi, ekonomik, kültürel ve sosyal yapısı üzerinde son derece önemli 

izler bırakan Kültürpark, doğa ile kültürün iç içe geçtiği kültürel peyzajdır. İzmir kent merkezinde 

stratejik ve en önemli kent parkı olma özelliğini taşımaktadır. Kültürpark, 78 yıl önce insan eliyle 

oluşturulmuş, günümüze kadar korunarak geliştirilmeye çalışılmış bir kent ekosistemidir. 

Kapladığı 420.000 m2’lik alanda, 200.000 m2’nin üzerinde yeşil alana sahip olan Kültürpark, 

200`den fazla türe ait 7.200’den fazla bitki varlığını barındırmaktadır. Bütün bu özellikleri temel 
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alınarak, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 

12.11.1992 gün ve 4072 sayılı kararla 2. Derece Doğal Sit ve Tarihi Sit olarak tescil edilmiştir.  

 Geçtiğimiz yıldan bu yana İBŞB tarafından yürütülen İzmir Kültürpark Projesi’yle ilgili 

gerçekleştirilen toplantılarda sunulan bilgi ve belgeler kapsamında, meslek odaları olarak projenin 

gerek sürecin katılımcılığı gerekse ilkesel olarak alana yaklaşımdaki izlenen politikalara dair 

bilimsel ve teknik görüşlerimizi yazılı ve sözlü olarak dile getirmiştik. Geldiğimiz süreçte söz 

konusu projenin idare tarafından tamamlandığı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun görüşüne sunulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Sunulan proje hakkında meslek 

odaları olarak projeyi incelediğimizde baştaki endişelerimizin öneri proje ile somutlaştığını 

görmekteyiz. Her an uygulama aşamasına geçebilecek bir proje olması nedeni ile konu 

hakkındaki görüşlerimizi kamuoyuna bildirmeyi bir görev olarak biliyoruz.  

İBŞB TARAFINDAN SUNULAN KÜLTÜRPARK TASARIM PROJESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 2. Derece doğal sit alanı ve tarihi sit alanı statüsüne sahip olan Kültürpark öneri proje ile 
tarihsel ve mekansal karakterinin zarar görmesi açısından tehdit altındadır.  

 Yıkılan hangar binalarının yerine sergi binası adı altında, sergi, kongre merkezi ve 
toplantı işlevlerini yüklenen bir yapı değil rekreatif yeşil alanlar yapılmalıdır. Öneri sergi 

yapıların hacim olarak İzmir Kültürpark’ına getireceği yükler değerlendirilmemiştir. Sergi 
alanına bölgenin gerçekten ihtiyacı olup olmadığı tartışılmamıştır. Yeni kent merkezi olarak 
geçen Bayraklı bölgesinde belirtilen imar planlarında, otel ve sergi salonları, kongre merkezleri 
bulunmaktadır. Kültürpark Avan Projesi kapsamında İzmir İli’nin sergi salonu ve kongre 
ihtiyacına yönelik gerekçe ve değerlendirme raporu bulunmamaktadır. 

 Projede, alanın özgün peyzajını başka bir peyzaja evirme yönünde tepe, yol, sert zemin vb. 
kapsamda çok sayıda müdahale söz konusudur. Bunun yerine özgün peyzajın kendi 
karakteristiği doğrultusunda korunması ve sağlıklaştırılması gereklidir. Kültürpark’ın 
topoğrafik özellikleri değiştirilmemelidir. Öneri proje bu doğrultuda Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun alana ilişkin verilmiş olan ilke kararlarına 
uymamaktadır. 

 Tasarım kararlarından kaynaklanan sebeplerle ağaç kesilmesi veya taşınması kabul 
edilemez. Tasarım, mevcut ağaçlara ve özgün peyzaja göre yapılmalıdır. Transplantasyon 
için; teknik olarak yetişkin bir ağacın amacına uygun olarak bir başka yere nakli için tepe tacı 
kadar genişlikte bir toprak parçası ile taşınması halinde başarı sağlanabilmektedir. 6 metre 
boyunda ve 6 metre tepe tacına sahip bir ağaç için,  yaklaşık 20 m3  bir toprakla birlikte 
taşınması gerekmektedir. Bu alandaki ağaçlar nakledilmek istendiğinde nakledilenden 
birkaç kat sayıda ağaç zarar görecektir.  

 Proje kapsamında ağaç ve bitki peyzajı konusunda ayrıntılı bir rapor hazırlanmasına ve 
peyzajdaki değişimlerin daha net biçimde tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Ekolojik açıdan, kent 
içerisindeki orman alanları yeşil alanlar çok sayıda flora ve faunaya ev sahipliği yaptığından 
İzmir Fuar Alanı da bölgedeki biyolojik çeşitliliğe önemli katkı sağlamaktadır. Saha bu açıdan 
da sağlıklı koşullarda varlığını sürdürmelidir. Benzer bir irdeleme “modern mimarlık mirası” 
kapsamındaki kültürel miras yapıları için de gerçekleştirilmelidir. 

 Alanın İzmir Enternasyonal Fuarı ve Kültürpark olarak yaşanmış tarihsel-kültürel geçmişine 
ilişkin yapıların, alanların, heykellerin ve izlerin iyileştirilmesi ve alanda vurgulanması 
gerekmektedir. 

 Kent merkezin de otopark yapılarının azaltılması, merkezin araç trafiğinden arındırılması, 
çevresel etkilerinin azaltılması gerekirken bu alana getirilen araç yükü ve yeni bir otopark alanı 
ile araç çekimi arttırılmaktadır.   

 Dolayısıyla kazanç amacı gütmeden, Kültürpark'ta yapılaşma yoğunluğunun azaltılarak, 
kentin tarihsel belleğine saygılı ve kentlinin ihtiyacı olan kamusal alanların arttırılması ile 
dinlenme ve kültürel faaliyet alanlarının yaratılması önem arz etmektedir. Kültürpark’ın 
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mevcutta var olan kullanımını arttırmak adına bu alana yeniden bir proje geliştirmek yerine, 
park içerisinde yer alan cafe-restoran-gazino gibi kullanımların kalitesinin arttırılması, 
güvenliğin sağlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, peyzaj elemanlarının 
niteliklerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeler ile alanın rehabilite edilmesinin yeterli olacağını 
düşünmekteyiz.  

 Ayrıca proje hakkında Şehir Plancıları, Peyzaj Mimarları, Mimarlar, Çevre Mühendisleri, 
Orman Mühendisleri Odalarının İzmir Şubelerinin konuyu detaylı ele aldığı TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Kültürpark Öneri Proje Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Rapor 
odalarımızın web sayfasında bulunmaktadır. (27.06.2016) 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

SURUÇ KATLİAMINI UNUTMADIK!! 

Bugün haince gerçekleştirilen ‘Suruç Katliamı‘‘nın ikinci yıl dönümü. 20 temmuz 2015 tarihinde 

ülkemizin geleceğinin yapı taşları olan aydınlık gençlerimize yönelik bombalı saldırı sonucu  33 

yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Öncelikle yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı anıyor , yakınlarına 

tekrardan sabır diliyor  ve katliamın sorumlularını bir kez daha lanetliyoruz.. Üzerinden bir yıl 

geçmiş olmasına rağmen olay ile ilgili yeterli incelemenin yapılmadığı, sorumlularının ortaya 

çıkarılmadığını ve faillerin yargılanmadığını görmekteyiz. Adaletin ne denli önemli olduğunu bir 

kez daha hatırladığımız bu günlerde katliamın sorumlularının ivedilikle bulunmasına yönelik ilgili 

kurumların sorumluluklarını yerine getirmelerini tekrar hatırlatmak istiyoruz. 

Biz barıştan ve kamu yararından yana olan emek ve barış örgütü meslek odaları olarak ülkemizde 

son yıllarda şiddeti gittikçe artan terör saldırıları, yaşanan katliamlar ve ölümlerin bir an önce sona 

ermesini ve yargı önünde faillerin yargılanmasını talep ediyoruz. 

Ülkemizde adalet yerini bulmadıkça yaşananları UNUTMAYACAK UNUTTURMAYACAĞIZ!!! 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

DEMOKRATİK VE YASAL YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN KAMUSAL ALANLAR ANCAK 

DEMOKRASİ MEYDANI OLABİLİR!!! 

 

15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe girişimi tüm yurttaşlarımızda yıkıcı etkiler bırakmış ve 

ülkemiz demokrasi tarihi üzerinde etkisi olmuştur. Yaşanan darbe girişimi sonrasında ise hükümet 

tarafından Ohal ilan edilmesi ile yeni ve zorlu bir sürece daha girilmiştir. Süreç Türkiye 

Cumhuriyeti yurttaşlarına bir kez daha demokrasinin vazgeçilmez olduğunu önemle vurgulamıştır.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda inşaatı başlatılmış olan; 

“Mithatpaşa Alt Geçidi, Güzelyalı Meydanı” isimleri ile tanıtılmış projenin ilgili kurum tarafından 

onaylı imar planı yoktur. İnşaatı başlamış olan bu projenin onaylı imar planının olmadığı belediye 

ile yapılan yazışmamız sonrasında ortaya çıkmıştır. Demokrasinin yerel karşılığı olan katılımcı bir 

süreç izlemeden inşaatına başlanmış bu projeye “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” ismi verilmesi 

yönünde girişimlerde bulunulduğu basına yansımış durumdadır.  

Yasa ve yönetmeliklerde de açıkça ifade edildiği üzere, imar planları, fiziki, doğal, tarihi ve kültürel 

değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir 

düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli 

çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren unsurlardır. 

İlgili idare tarafından yasa ve yönetmeliklere aykırı, hukuki ve teknik anlamda tartışmalı bir şekilde 

inşaatı devam ettirilen projenin herşeyden önce uzun vadede kamu zararı oluşturacağı 

kaçınılmazdır.  
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Bilimsel ve hukuki olarak tartışmalı, “demokratik ve hukuki” unsur barındırmayan bir projenin “15 

Temmuz Demokrasi Meydanı” olarak isimlendirilmesinin, eylemin meşrulaştırılması yönünde bir 

çaba olarak görülmesine neden olduğunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.  

 
 

Bunun yanı sıra, günümüzde pek çok örneğiyle karşılaşmakta olduğumuz gibi, en yakın örneğiyle; 

Alsancak Kahramanlar Bölgesinde, İzmir Enternasyonel Fuar’ın yanı başında TRT’nin 

bitişiğindeki fiilen uzun yıllardır Askeri Alan olarak kullanılan 'TRT Blokları' olarak da bilinen kamu 

arazisinin, imar planı değişikliği yoluyla ticaret ve rezidansa dönüştürülmesi ve bu yolla özel 

mülkiyete geçirilmesine göz yumulması yerine, bu tür kamu mülklerinin tüm halkın özgürce 

kullanabileceği park, meydan gibi sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesi ve “15 Temmuz 

Demokrasi Parkı” veya “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” ismi verilmesi yönünde girişimlerde 

bulunulması, bu yönde çaba sarf edilmesi “Demokratik” açıdan daha anlamlı ve daha yerinde 

olacaktır.  

TMMOB'ye bağlı meslek odası olarak demokrasiye olan inancımızı ve demokrasinin önemini her 

platformda dile getirmekteyiz. Kentlerimizde gerçekleştirilen hukuka ve bilime aykırı her türlü 

uygulamalara karşı da toplumsal sorumluluğumuz gereği kamuoyunu bilgilendirmeye devam 

edeceğimizi bildiririz. (10.08.2016) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 

 

 

ALTINKUM TURİZM MERKEZİ‘NE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Merkezi olarak belirlenmiş olan İzmir ili, Çeşme 

İlçesi, Altınkum Bölgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca onaylanan 1/5000 Ölçekli 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 

ile ilgili bilirkişi raporunda belirtiliği üzere bu planların "Ekolojik yapıya (ekosistem tipleri, flora ve 

fauna) ilişkin irdelemelerin yeterli olmaması, yapılaşma oranının arttırıcı olması gibi nedenlerle 

planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatı hükümleri ve kamu yararına uygun 

olmadığı" gerekçesiyle davaya konu imar planları iptal edilmiştir. 

Doğası, denizi, kumsalı ile Çeşme`nin en bakir alanlarından biri olan Altınkum Bölgesi`nin doğal 

yapısının korunması, gelecek kuşaklara bu doğal güzellikleri korunarak kalabilmesi için tüm 
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alanlarda olduğu gibi Altınkum bölgesinde de hukuki mücadelemizi yıllardır sürdürüyoruz. 

Kamuoyunun bildiği gibi İmar Planları hazırlandığı bölgenin doğal yapısı, fiziki yapısı, sosyo-

kültürel yapısı, florası, faunası v.b birçok bilimsel kriter gözetilerek "KAMU YARARI" önceliği ile 

hazırlanır. 

Fakat, Planlama Alanının tamamı Doğal Sit Alanlarından oluşan, Çeşme İlçesi, Altınkum 

Bölgesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca üst üste yıllardır onaylanan imar planlarının maa lesef 

bilimsel gerçeklikten ve kamu yararından uzak olduğu görülmektedir. Aynı zamanda plan sınırı 

içerisindeki bir bölüm alanında sit derecesinin imar planlarından önce 1. Derece‘den 2. Derece 

Doğal Sit Alanına düşürülmüş olması da düşündürücüdür. 

Plan onaylayan idarelerden beklentimiz, imar planlarını hazırlarken doğal alanlarımızı koruyacak 

ve gelecek kuşaklara aktaracak bilimsel yöntemlere uymalarıdır. Plan yapılacak bölgelerdeki 

ekosistemi, florayı, faunayı en iyi bilimsel metodlar ile inceleyerek imar planlarını rant amaçlı 

olarak değil kamu yararı amacı ile ele almalarıdır. 

Altınkum Turizm Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını`nda hukuki mücadelemiz sonucu planlama esaslarına 

ve  şehircilik ilkelerine aykırı olduğu sonucu tescillenmişken; yeni yapılacak planlama 

çalışmalarında doğanın korunması ve kamu yararı kavramı içerisinde planların hazırlanmasının 

bir zorunluluk olduğu da tescillenmiştir. 

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz.(15.08.2016) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

BASINA VE KAMUOYUNA 

13 Mayıs 2016 günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU’nun başkanlığında ve 
Prof. Dr. İlhan TEKELİ’nin de sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda, “İzmir halkının da görüşünün 
alındığı” belirtilerek, Kültürpark’a ait yeni bir proje tanıtılmıştır. Tanıtımın ardından ilgili meslek 

odaları ve sivil toplum kuruluşları eleştiri ve önerilerini raporlarla Belediye'ye ve kamuoyuna 
sunmuş ancak görüş, eleştiri ve önerilerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. 

Bu süreçte proje kentliler tarafından da tepkiyle karşılanmış, çok kısa sürede kendiliğinden oluşan 
ve hızla büyüyen bir halk hareketi sonucunda “KÜLTÜRPARKA DOKUNMA” gurubu oluşmuştur. 
Takipçi ve destekçi sayısı 20.000’lere yaklaşan grubun düzenlediği imza kampanyasında birkaç 
gün içinde 10.000’den fazla imza toplanmıştır. Gurupta dile getirilen ve basına da yansıyan 
endişelerimiz hakkında Belediye’nin ve projeye ticari açıdan yaklaşan şirket sözcülerinin 

açıklamaları endişelerimizi daha da arttırmaktadır.  

Gelinen son noktada, Belediye tarafından hazırlanıp onay için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuş olan projenin yakın zamanda Kurul tarafından gündeme 
alınacağı bilinmektedir. Bu nedenle, uygulanmak istenen projeye ilişkin görüşlerimizi, kentimiz ve 
Kültürpark için duyarlılık taşıyan binlerce İzmirli adına açıklama gereksinimi duymaktayız. Farklı 
disiplinlerden birçok bilimsel rapor ve ilgili meslek odalarının katkılarının yanı sıra yüzlerce 
kentlinin katılımıyla gerçekleştirilen panel-forum etkinliği ile oluşturulan görüşlerimizin ilgili 
kurumlar tarafından dikkate alınmasını umut ediyoruz. 

Bu bağlamda Kültürpark ve söz konusu proje hakkındaki eleştiri ve önerilerimiz aşağıdaki 10 

maddede özetlenmiştir:  

1. Kültürpark’ın varlık sebebi “KÜLTÜR + PARK” tır. Buradaki kültür kelimesi kuşları, ağaçları, 

canlıları, heykelleri, havuzları ile bir “yaşam kültürünü”, “sosyalleşme kültürünü”, “sağlık için spor 
kültürünü”, “toplumun farklı alanları arasında iletişim kurabilme kültürünü”, “dinlenme ve doğayı 
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hissedebilme kültürünü”  içermektedir. Alana yapılması düşünülen tüm müdahaleler bu temel 

ilkeye göre tasarlanmalıdır. 

2. Geçici olması kaydıyla inşa edilmiş olan fuar hangarları sökülmeli ve bu alan Kültürpark’ın varlık 

amacına uygun olarak ve diğer doğal alanlarla uyum sağlayacak yeşili, ağacı, doğayı, kültürü 
içeren bir düzenleme ile kent parkına dahil edilmelidir. Bu alanda Kültürpark’a kullanım, işlev ve 
inşaat yoğunluğu getirecek bir yapı kesinlikle yapılmamalıdır. Projede “sergi-kültür” binası olarak 
tanımlanan yüksek inşaat yoğunluğuna sahip “kongre merkezi ve fuar binasının” yeri Kültürpark 
değildir. Kültürpark yeşil alan açısından oldukça kısıtlı kentimizin potansiyel inşaat alanı değil kent 

parkıdır.     

3. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli açıklamalarında yer alan “ticareti canlandırma, 

Kültürpark’a ticaret getirme” yaklaşımından ivedilikle uzaklaşılmalıdır. Belediyelerin görevi 
kamusal alanda ticaret düzenlemek değildir. Bu bağlamda kentin en önemli yeşil alanının 
çevresindeki bazı bölgelerin veya yapıların ticari potansiyeli gibi gösterilmesi son derece endişe 

verici bir söylemdir. 

4. Kültürpark alanı artık bir fuar ya da ticaret merkezi değil, kuruluşunda ve izleyen süreçlerde 

defalarca belirtildiği ve taahhüt edildiği üzere bir kent parkı ve halk okuludur. Bu anlayışa 
dayanmayan her hamle kentte gerilim ve gerginliğe yol açacaktır. 

5. Kültürpark’ın yönetim anlayışı değişmelidir. Fuarcılık etkinliklerinin Kültürpark’tan Gaziemir’e 

taşınması nedeniyle İZFAŞ da oraya taşınmalı, Kültürpark’ın yönetimi için yeni bir kurum 
oluşturulmalıdır. Bu kurum öncelikle katılımcı bir anlayışla alanın koruma ve yönetim ilkelerini 
belirleyerek bir “Kültürpark Anayasası” hazırlamalıdır. Bu kurum bünyesinde Kültürpark 
ekolojisinin korunması/geliştirilmesi/sürdürülebilirliği için konusunda uzman ziraat mühendisleri, 
peyzaj mimarları ve ilgili diğer uzmanlar istihdam edilmeli; buradaki etkinlikler ilgili meslek odaları 
ve üniversitelerle işbirliği içinde sürdürülmelidir. Yine bu kurumun bünyesinde alanın bakımı, 
güvenliği, temizliği için kadrolar oluşturulmalıdır. 

6. Paraşüt Kulesi, Tenis Kulübü, Pakistan Pavyonu, Evlendirme Dairesi, Arkeoloji Müzesi, Celal 

Atik Spor Salonu, İzmir Sanat, Açıkhava Tiyatrosu dışında kalan tüm binalar yıkılmalı, yıkılmayan 
binalar onarılarak çağdaş görünüm ve kullanım kazandırılmalıdır. Göl Gazinosu ve Ada Gazinosu, 
zaman içinde binalara yapılan eklerden arındırılarak özgün tasarımları çerçevesinde restore 
edilmelidir. Kafeterya/restoran olarak halkın kullanımına açılmalı ve bu mekânlardaki işletme 
anlayışı çeşitli yönetmeliklerle kontrol altına alınmalıdır.   

7. 12 yıldır bakımı yapılmayan, kaderine terkedilen göl ve kaskatlı havuzun bakım planları 
yapılmalı, parçalanan heykelleri onarılmalı ve bu su bölgeleri için sürdürülebilirlik planları 
oluşturulmalıdır. Ayrıca projedeki mevcut gölü büyütmek ve yapay tümsekler oluşturmak gibi 
öneriler hem sürdürülebilirlik hem de alanın kent belleğindeki izlerinin silikleşmesi bağlamında 
uygun değildir. Öneri proje bu doğrultuda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
alana ilişkin verilmiş olan ilke kararlarına uymamaktadır. 

8. Öneri proje, İzmir Enternasyonal Fuarı ve Kültürpark olarak kimlik bulmuş olan alanın tarihsel 
ve mekânsal karakteri açısından aşırı müdahale içermektedir. Bunun yerine kültürel-doğal 
mekânın özgün tasarım kararını ön plana alan iyileştirici bir yaklaşım geliştirilmesi ve mevcut 
değerlerin sağlıklaştırılarak yaşatılması daha doğru olacaktır. 
9. Kültürpark’ın bitki varlığına ait ayrıntılı bir proje Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanmaktadır. Kültürpark’ın bitki varlığına yönelik 
önemli bilgileri içerecek olan ve toplumun da kullanımına açılacak olan projenin Kültürpark için 
proje üretilmeden önce tamamlanması ve proje kapsamında dikkate alınabilmesi gerekirdi.  
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10. İzmir’in en değerli ve biricik yeşil alanı olan Kültürpark konusundaki kararları bu kentin 
yabancılarıyla değil, İzmir halkı ve İzmir kurumlarıyla birlikte oluşturmak bir ilke haline 
getirilmelidir. Kent bilinci ithal edilebilir bir şey değildir, mekânla ilgili anılara ve geçmişe sahip 
olmayı şart kılar. 

Gerçek anlamda halkın görüşlerinin önemsenmesi ve bilimsel gerçeklere dayalı kararlar üretmek 
isteniyorsa yukarıda yer alan maddelerin ilgili idareler tarafından önemsenmesi ve bu yönde 

kararlar geliştirilmesinin gerektiğini kamuoyuna duyururuz.(24.09.2016) 

KÜLTÜRPARK PLATFORMU 

ÖZLEM ŞENYOL KOCAER’İN GÖREV YERİ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ? 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in 

Bornova Belediyesindeki görev yeri 26 Eylül 2016 Pazartesi günü öğle saatlerinde ani ve 

alışılmadık bir biçimde değiştirilmiştir. Kendisine, Başkan’ın telefonla 27 Eylül 2016 Salı sabahı 

‘yeni görev yerinde olması’ talimatı verdiği bilgisi de iletilmiştir. Kocaer’in görev yeri değişikliği 

talimatının bir gün önce, yani 25 Eylül 2016 Pazar günü mesai saatleri dışında Başkan tarafından 

verildiği de bilinmektedir.  Üstelik Kentsel Tasarım uzmanı olan Kocaer, kentsel tasarım 

biriminden alınarak, imar bölümünde görevlendirilmiştir. Ne eski görev yerindeki amirinin ne de 

yeni görev yerindeki amirinin böyle bir talebinin olmadığı da bilinmektedir. Bornova Belediyesi, 

İzmir’de bir meslek odasının Yönetim Kurulu Başkanı olan çalışanı hakkında bu kadar aceleci ve 

hiçbir temel gerekçeye dayanmayan sürgün niteliğinde bu kararı neden almıştır? 

Özlem Şenyol Kocaer, İl Koordinasyon Kurulumuzda kentimize ve bölgemize yönelik birçok 

projeye ilişkin oluşturduğumuz çalışma gruplarında yer alarak rant politikalarına karşı 

oluşturduğumuz raporların hazırlanmasında yoğun emeği olmuştur. Kendisinin, Konak Tünelleri, 

Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki yeraltı geçidi, İzmir Karşıyaka ve Konak Tramvay projeleri ve 

son olarak da İzmir Kültürpark konusunda İl Koordinasyon Kurulumuzun oluşturduğu ve 

kamuoyuyla paylaşılan raporların hazırlanmasında emeği ve katkıları çoktur. Bu nedenledir ki, 

Kurulumuzca kendisine Mimarlar Odamızın temsilcisiyle birlikte, İzmir Tabiat ve Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 27 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen Kültürpark Revizyon Projesi gündemli 

toplantısını izleme ve raporumuzu kurul üyelerine anlatma görevi verilmişti.  Koruma kurulu 

toplantısından bir gün önce görev yeri değişikliği ve daha bilgisayarı bile taşınmadan Koruma 

Kurulu Toplantısının yapılacağı Salı günü sabahı masasında olması talimatı Özlem Şenyol 

Kocaer’in Koruma Kurulu toplantısına katılmasını engellemek amaçlı mıdır? Yoksa bu durum 

büyük bir tesadüf müdür?   

Eğer Özlem Şenyol Kocaer’in uzmanlığı dışındaki bir birime sürgün niteliğindeki bu görev 

değişikliği yukarıda sözünü ettiğimiz ve muhtemelen yerel yönetimin hoşuna gitmeyen çalışmaları 

engellemek içinse, şimdiden söyleyelim bu çaba boşunadır ve Koordinasyon Kurulumuz bunu 

kabul etmemektedir.  Bu tür yöntemlerin AKP faşist yönetiminin kendisine muhalif olan, kendisi 

gibi düşünmeyen kişi ve kurumlara yönelik uyguladığı baskıcı, yok etme amaçlı politikalarından 

hiçbir farkı yoktur. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulumuz, kentimizin ve yaşam alanlarımızın 

korunması için AKP’nin rant politikalarına nasıl direniyorsa, bu tür anti demokratik baskıcı 

politikalara da direnecek, halkımızın can ve mal güvenliğinin, kültür ve doğal varlıklarımızın 

korunması için uzmanlık alanlarına giren tüm konularda sözünü söylemek için demokratik tüm 

yöntemleri kullanacaktır. (03.10.2016) 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
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ŞUBE BAŞKANIMIZA YAPILAN BASKIYI KINIYORUZ! 

 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak, yetki alanımız içerisinde yer alan illerde yapılan imar 

planlarına, projelere ve kent yönetimlerine dair konulara ilişkin Anayasa`nın verdiği görev 

doğrultusunda, kamu yararını temel alarak kamusal denetim ve kamuoyu ile paylaşma görevimizi 

sürdürüyoruz. Bahsi geçen konularda uygulamalarda karşılaşılacak sıkıntılar, bilimsel, hukuki ve 

teknik hatalar ile ilgili sorumlu kurumlar ile gerekli iletişimlere geçerek fikirlerimizi paylaşmaktayız. 

Bununla beraber yapılan yanlış uygulamaları, kamu görevimiz gereği, kamuoyuna duyurarak 

kentlerimizin şeffaf ve katılımcı bir yönetim yapısı ile yönetimini hedeflemekteyiz. 

Kamusal denetleme görevimiz gereği; Konak Tünelleri, Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki 

çalışmalar, Tramvay projesi, Parsel bazında onaylanan imar planları ve son olarak Kültürpark 

Revize projesi başta olmak üzere merkezi idare yada yerel idareler tarafından yapılan yanlış 

uygulamalar ile ilgili kentli haklarını korumak ve kamu yararını savunmak adına ilgili toplantılara 

katılarak sözlerimizi söyledik ve kamuoyu ile paylaştık. 

Katılımcı planlama kentlerimizin ve yönetimlerinin hem sahiplenilmesi hem de sürdürebilirliği 

açısından önemli ve vazgeçilmez hedeflerimizden olmalıdır. Bütün bu hedef ve yaklaşımlarımıza 

karşılık Kültürpark Revize Projesi ile ilgili Koruma Kurulu toplantısından 1 gün önce 26.09.2016 

Pazartesi günü Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER`in Belediye Başkanlığı tarafından 

aniden görev yerinin değiştirildiğini ve 27.09.2016 Salı günü gerçekleşecek kurul toplantısının 

olduğu gün yeni görev biriminde olması gerektiğine ilişkin talimat verildiğini öğrendik. 

BORNOVA BELEDİYESİ‘NE SORUYORUZ 

İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve Şubemiz tarafından Şehir Plancıları odasını temsilen Koruma 

Kurulu toplantısına kamu görevini yerine getirmek adına katılacak Şube Başkanımızın, nedeni 

belirtilmeden, uzmanlığı olduğu, 2014 yılından beri görev aldığı Kentsel Tasarım biriminden İmar 

Durumu birimine görevlendirilmiş olması Kurul Toplantısına katılımını engellemeyi mi 

amaçlamaktadır? 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak Şube Başkanımıza yapılan 

sindirme ve baskı politikasını kınıyoruz. Aynı zamanda bu baskı ve sindirme politikasının, 

ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışını savunduğunu 

belirten Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bir belediyede gerçekleşmiş olması da İzmir`in 

geleceği için bizleri endişeye düşürmektedir. Anayasada görevi belirlenmiş olan Türk Mühendis 

Mimarlar Odası Birliği`nin üyesi olan Şehir Plancıları Odası ve dolayısıyla Şubemizin bu tür baskı 

ve sindirme politikalarına boyun eğmeyeceğini, yerel ya da merkezi yönetimin yaptığı yanlışlara 

dün karşı durduğumuz gibi bugünde, gelecekte de karşı duracağımızı ve her zaman kamusal 

yararı gözeterek halktan yana olan mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile 

paylaşıyoruz.(04.10.2016) 

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÖZLEM ŞENYOL KOCAER YALNIZ DEĞİLDİR. 

ŞUBE BAŞKANIMIZIN MÜCADELESİ BİZİM MÜCADELEMİZDİR! 

 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

KÜLTÜRPARK BASIN AÇIKLAMASI 

 

Kültürpark Platformu olarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alan için önerilen projenin 

olumsuz yanlarına dikkat çeken raporlarımız daha önce ilgili kurumların ve kamuoyunun dikkatine 

sunulmuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki, bilimsel kuruluşların yanısıra bir çok duyarlı sivil 

toplum kuruluşu ve duyarlı kentlilerle birlikte hazırladığımız raporları ciddiye almasını, endişe 

ettiğimiz konularda tatmin edici açıklamalar veya revizyonlar yapmasını umut etmekteydik.  
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Ancak ne yazık ki İzmirimize geçmişinden, doğasından kopmamış, daha iyi bir Kültürpark 

kazandırabilmek yolundaki bu çabalarımız Belediye’den ne İzmir’in, ne de sosyal demokrat 

belediyecilik anlayışının teamüllerinde bulunmayan, gezi parkı direnişinde bile karşılaşmadığımız 

siyasi refleksler olarak karşılık buldu.  

Belediye'nin, konunun uzmanı olmayan kuruluşları, sermaye gruplarını yanına alarak yaptığı 

açıklamalarda gerçeği yansıtmayan ifadeler, gerçekle örtüşmeyen katılımcılık vurgusu ve projenin 

pazarlanmasına yönelik çabaların dışında bir şeye rastlamak mümkün görünmemektedir. Bir 

yandan bu pazarlama kampanyası yürütülürken bir yandan da konunun uzmanı meslek odalarını, 

sivil toplum kuruluşlarını ve duyarlı kentlileri merkezi iktidarın jargonunu kullanarak "istemezükçü" 

olarak yaftalamak, oda başkanları üzerinde baskı ve sindirme operasyonları yapmak kentimize, 

siyasi kültürümüze yakışmayan yöntemlerdir.  

Artık Kültürpark için olduğu kadar İzmir’i yöneten anlayış için de endişe etmekteyiz. Yine bir örnek 

olarak Belediye’nin projesinin propagandasını yapmak için kullandığı twitter hesaplarına parayla 

robot takipçi hesaplar almasına İzmirliler olarak utandığımızı söylemekle yetinelim. Bu noktada 

biz akıldan, bilimden, doğadan ve kentten yana olduğumuzu tekrar tekrar vurgulama ihtiyacı 

duyuyoruz.  

TALEPLERİMİZ NELERDİR; 

1. Bu surecte gorev sürgününe uğrayan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem 
ŞENYOL KOCAER’in eski gorevine iade edilmesini talep ediyoruz. 

2. Projede önerilen %56 yeşil alan oranını gurur duyulacak bir oran değildir, 198.000 m2 
yapısal öğeler ve su için çok fazladır. Bir kent parkı olan Kültürparkta hedefin en az %80 
olmasını talep ediyoruz. 

3. Kültürparkın içindeki kültür-sanat etkinlikleri ana bina ile değil alan içerisindeki küçük 
yapılarla sağlanabilir. Dolayısıyla alandaki geçici kaydıyla inşa edilmiş olan hangarların 
kaldırılıp yerlerinin yeşil alan olarak kent parkına katılmasını talep ediyoruz. 

4. Ağaçların korunması esastır. Hiçbir şantiye ortamı yaşlı bireylerin hayatını kontrol altında 
tutamaz. Dolayısıyla Kültürpark’ın potansiyel inşaat alanı değil kent parkı olarak 
değerlendirilmesini talep ediyoruz. 

5. Çim yüzeyleri mümkün olduğunca azaltıp alanda agaç varlığının arttırılmasını talep 
ediyoruz. 

6. Şu yuzeyi alandaki ekolojiye katkı sağlayacak seviyede tutulup ekolojik gölet prensibi 
değerlendirilmesini talep ediyoruz. 

7. İZFAŞ’ın Kültürparktan çıkartılıp yerine özerk ve katılımcı bir yönetim kurulmasını talep 
ediyoruz. 

8. Kültürparkta ve çevresi ile birlikte kurgulanarak güvenlik sorunu çözülerek çevre niteliği 
de arttırılmalsını talep ediyoruz. Böylece Kültürparkt cazibe odağı olacağından oteller 
başta olmak uzere ticari isletmelerin dolulukları arttırılacaktır. 

9. Bölgede eğer bir kongre veya kültür sanat merkezine gereksinim varsa bunun 
Kültürpark’ta değil İzmirimizin daha uygun bir yerinde yapılmasını talep ediyoruz. 

10. Kültürpark’ta bilim insanlarının özenli çalışmalar sonucu üzerinde uzlaştıkları ağaçlar hariç 
hiç bir ağacın kesilmemesini, taşınmamasını talep ediyoruz.  

11. Kültürpark’ta asfalt, beton, kaldırım taşı döşemelerin azaltılmasını tüm çağdaş kent 
parklarında olduğu gibi doğal, toprak zeminler talep ediyoruz. 

12. Kültürpark’ın gündüzleri yüksek sesli 3. sınıf disko, geceleri düğün salonu olarak değil 
kuşuyla, sincabıyla ve tüm diğer canlılarıyla huzur içinde yaşamını sürdürmesini talep 
ediyoruz. 

13. Son olarak, Koruma Kurulu'nun altını çizdiği gibi, 31 yıldır Doğal ve 29 yıldır da Tarihi Sit 
statüsünde olan Kültürparkın koruma anlayışı ile üst ölçek kararlarının yeniden 
değerlendirilebilinmesi için gerekli Koruma amaçlı imar planı yapılmadan, 25 yıl önceki o 
dönemin ihtiyaçları ile yapılmış olan proje üzerinden bir uygulama yapmak yerine; 
Kültürpark'ı bir kent parkı olarak ele alan, dayatmacı değil uzlaşmacı ve katılımcı bir 
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anlayışla hazırlanacak, doğru yönetim modelini içerecek yeni bir Koruma Amaçlı 
İmar Planı hazırlanarak Kültürpark'ı gelecek nesillere mümkün olan en yeşil haliyle 
bırakmak ve İzmirlinin, halkın her türlü toplumsal kültür/sanat etkinlikleri de bulunduğu, 
bu etkinliklere katılabildiği, kent yaşamı stresinden uzaklaşıp nefes alabildiği bir Kültürpark 
talep ediyoruz.(17.10.2016) 

KÜLTÜRPARK PLATFORMU 

 

ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ BAŞKANI ÖZLEM ŞENYOL KOCAER GÖREVİNE 

İADE EDİLSİN! YAPILAN YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN! 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in 

Kültürpark’ın geleceğine dair kritik önem taşıyan İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 

toplantısından bir gün önce Bornova Belediyesi’de görev yaptığı birimin ani bir kararla 

değiştirilmesine KÜLTÜPARK PLATFORMU olarak Bornova Belediye binası önünde yaptığımız  

bu eylemle itiraz ediyor, BAŞKANIMIZA DOKUNMAYIN diyoruz.  

Özlem Şenyol Kocaer Kültürpark Platformu bileşenlerinden TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 

tarafından İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen 

Kültürpark Revizyon Projesi gündemli toplantısını izleme ve hazırlanan raporu kurul üyelerine 

anlatma görevini üstlenmiş iki arkadaşımızdan birisiydi. Tam da bu toplantıdan bir gün önce 

gerçekleşen görev yeri değişikliği, toplantının yapılacağı günün sabahı masasında olması 

talimatı, toplantı sırasında Belediye'ye sunduğu Oda görevlendirme yazısının kabul edilmediği ve 

görev yerine dönmesini bildiren telefonlar alması, gönderildiği birimde uzman kalmaması göze 

alınarak uzmanlığıyla ilgisiz İmar Şubesi'ne atanması, oluşabilecek kamu zararı dahi dikkate 

alınmadan elindeki işleri bitirmesi için kendisine süre tanınmaması yapılan işlemin Özlem Şenyol 

Kocaer’in Koruma Kurulu Toplantısı'na katılmasını engellemek amaçlı, dolayısıyla halkın 

demokratik yöntemlerle yürüttüğü, yaşadığı kentte önemli bir değer olan Kültürpark kent hakkı 

mücadelesinin yürütülmesine yönelik olduğu algısını pekiştirmektedir.   

TMMOB Şehir Plancıları Odası kamu kurumu niteliğinde Anayasal bir kurumdur ve Meslek Odası 

Başkanları Oda faaliyetlerini yürütürken kamu görevi ifa etmektedir. Oda adına görev alan kişilerin 

Anayasa’nın ve yasaların kendilerine verdikleri görevleri yerine getirdiği unutulmamalıdır. İki 

buçuk yıldır Oda Başkanlığı görevi yürüten Özlem Şenyol Kocaer’in atamasını anti demokratik bir 

uygulama olarak nitelendiriyoruz. Kocaer’in seçimle geldiği görevi gereği İzmir ve çevresine ilişkin 

birçok projede yer aldığı, kamu yararını gözeterek, bilim ve hukuğun ışığında, rant politikalarına 

karşı oluşturulan raporların hazırlanmasında yoğun emek verdiğine dikkat çekiyoruz. Konak 

Tünelleri, Göztepe Stadı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki yeraltı geçidi, İzmir Karşıyaka ve 

Konak Tramvay projeleri ve son olarak da İzmir Kültürpark gibi kamusal çalışmalarda İl 

Koordinasyon Kurulu raporlarının hazırlanmasında aktif olarak çalışan arkadaşımızın uzmanlığı 

olan görevine iade edilmesi, Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz geleceğe dair endişelerimizin 

arttığı bu dönemde, İzmir'de sosyal demokrat, çağdaş bir belediyecilik anlayışından beklentimiz 

olan bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi geleceğimiz açısından umutlarımızı bir nebze de 

yeşertecektir.  

KÜLTÜRPARK PLATFORMU bir yandan Kültürpark’a, diğer yanda da kentimizin ve yaşam 

alanlarımızın korunması için mücadele eden katkı koyan arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip 

çıkacaktır. Kamuoyuna saygı ile sunarız. (11.11.2016) 

KÜLTÜRPARK PLATFORMU  
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TARİHİ KENT MERKEZİMİZ’DE VE KÜLTÜRPARK’IN BİTİŞİĞİNDE KENT SUÇU İŞLENİYOR! 

 
İzmir kent gündeminde yıllardır “Basmane Çukuru” olarak bilinen parselde  LİVAMINE YAPI 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından Folkart İzmir Toplu Konut, İş Merkezi ve 
Ticaret Merkezi’nin yapılması ve satışa sunulması hedeflendiği ve bu amaçla Çevresel Etki 
Değerlendirme Yönetmeliği gereği 18.11.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  Web 
sitesinde yayımlanan rapor ile ÇED BAŞVURU sürecinin başladığı bilinmektedir. 
 
Söz konusu rapora ilişkin gerekli bilimsel inceleme ve değerlendirme TMMOB'a bağlı ilgili meslek 
odalarımız tarafından yapılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçeleri iletilmiştir. 
 
Turizm, ticaret, ofis ve konut gibi birçok kullanımı içinde barındıran, biri 68, diğeri 49 kat olan iki 
kulenin bulunduğu bir görsel ile söz konusu gökdelen yapısı İzmir kent gündemine oturmuştur. 
Söz konusu gökdelenin hemen doğusunda ise Kültürpark bulunmaktadır. Ne tesadüftür ki, bu 
proje ile İBŞB tarafından yürütülen ve Koruma Kurulu’na onaya sunulan Kültürpark Revizyon 
Projesi aynı dönemlere denk gelmiştir.  Söz konusu projeye ilişkin Kültürpark Platformu olarak 
kamuoyu ile paylaştığımız itirazlarımıza ilişkin herhangi bir geri dönüş olmamışken Kültürpark'ın 
hemen yanı başında yükselecek bu yapı ve Kültürpark Projesi’ni birlikte düşündüğümüzde Kültür 
Merkezi’nin altına getirilmek istenen otopark ve yol bağlantıları ile Kent’in en önemli yeşil alanı 
Folkart’ın özel  bahçesi haline getirilmektedir. Diğer taraftan yapının yapılacağı imar adasının bir 
cephesi İzmir kentleşme tarihi açısından Cumhuriyet, Lozan, Montrö meydanları ile aynı nitelikte 
öneme sahip olan 9 Eylül Meydanı’na bakmaktadır. Meydan’ın siluetinin bozulacağı ve 
Meydan’da bulunan Basmane Garı gibi önemli tarihi değere sahip yapılar üzerinde de ezici bir 
baskı unsuru oluşturacağı da düşünüldüğünde İzmir’in önemli tarihi miraslarının geleceği 
açısından kentliler olarak  endişelerimiz git gide artmaktadır. 
Öncelikle gökdelenin bulunduğu alan geçmişinde terminal alanı, “Kamusal Alan” olarak 
belirlenmiş ve kullanılmış ancak günümüze kadar birçok plan değişikliği ile kullanım kararlarının 
değiştirilmesi ve yüksek yapı yoğunluğu artışı ile ayrıcalıklı imar hakkı yaratılarak elden çıkarılmış 
kentsel gelişmeyi olumsuz etkilemiştir. Kamusal alan olarak kullanılan İzmirli’ye ait olan bu alan 
sermayeye peşkeş çekilmiş ve ortaya büyük bir kent suçu çıkmıştır. Geçmişten günümüze kadar 
gelinen bu süreçte yapılmış olan hatadan dönülmediği gibi bugün geldiğimiz noktada Kültürpark'a 
2.500 kişilik kongre merkezi yapmayı planlayarak, Kültürpark'ın fuar Gaziemir'e taşınmışken 
yakaladığı Behçet Uz'un hayalindeki %80'i yeşil Kültürpark olma şansını aynı ekonomik kaygılarla 
bir kenara iten Belediye’nin söz konusu kompleks yapının içinde yer aldığını görülmektedir. Başta 
bu kent suçunun ilgili idare tarafından bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ni bir holding avm - iş merkezi - rezidans kompleksine, hem de meşruluğu tartışmalı, 
kentsel altyapı ve siluete vereceği zararları bariz olan böyle bir altyapıya taşıyacaklar. Belediye’ye 
“Bu kararını içinize sindirebiliyor musunuz” diye sormak istiyoruz.  
 
Söz konusu yapının olduğu bölge 19. yüzyıl ortalarında rasyonel ve modernist düşüncelerin ve 
planlama anlayışının kente aktarıldığı anıt mekan niteliğinde bir kent parçasının içinde 
bulunmaktadır. Aynı zamanda İzmir'in tarihi boyunca Roma, Osmanlı, Cumhuriyet dönemleri gibi 
birçok tarihi katmanı barındıran Agora’sından Altınpark’a ve Anafartalar Caddesi’ne kadar 
Basmane, Kemeraltı bölgelerinde yer alan tarihi değere sahip nitelikli birçok yapının bulunduğu 
bölge tüm bu özellikleri ile önemli bir turistik değer taşımaktadır. Ancak projenin gerçekleşmesi 
durumunda Agora'dan çekilecek fotoğraf karelerine de gökdelen kuleleri girecektir. Agora sadece 
gezilirken bile ziyaretçiler tarihsellik hissini bütünüyle kaybedecektir. Basmane'yi ekonomik olarak 
kalkındıracağını söyleyenler, kentin turizmini dinamitlediklerini görmemektedir. 
 
Emsal niteliği taşıyacak bu yapının değerlerimiz üzerinde oluşturacağı rant baskısı ile birçok 
olumsuz çevresel etkisinin olacağı açıktır. 
 
Bu bölgedeki yoğun dokuya baktığımızda ise yeşil alan miktarının bugün bile karşılanmadığı proje 
ile öngörülen 5870 kişi için zorunlu ihtiyaç olan 58 bin m2’lik yeşil alanın karşılanması imkânsızdır. 
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Diğer taraftan kanalizasyon, ortaya çıkacak çöpün taşınması ve depolanması gibi önemli altyapı 
sorunları da mevcut yapının yetersizliği nedeniyle bir sorun olarak ortaya çıkacak ve bizlerin 
vergileri ile giderilmeye çalışılacaktır. 
 
Söz konusu projeye ilişkin imar planında geçen 104000 m2’lik inşaat alanının %30'u belediye 
binasının ve geri kalan 2/3'ü ticaret + turizm alanının yaratacağı araç trafiği ve insan 
yoğunluğunun bölgenin ulaşımını çıkmaza sokacağı açıktır. Ayrıca proje raporunda yaklaşık iki 
katı kadar bir inşaat alanı hesaplandığı görülmektedir. Böylesi büyük ve yatırımcının kârına kâr 
katacak yanlışlığın gözden kaçmayacağı da açıktır. ÇED süreci başlayan proje yukarıda sayılan 
nedenlerle hukuka, imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına 
aykırıdır. Bu kapsamda, kent bütünündeki dengeleri etkileyecek plan ve proje kararlarının 
bütüncül olmasının önemli bir gereklilik olduğu da göz önünde bulundurularak; büyük inşaat 
yoğunluğuna sahip, bölgenin dokusuna aykırı proje gerçekleşirse hem Kültürpark'ta hem de tarihi 
dokuda yaratacağı olumsuz durumlar ve birçok çevre sorunu ile daha yaşanabilir İzmir 
umudumuzu yok edecek ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni bu projeye başlamadan dur demeye ve Kültürpark Revizyon 
Projesini Koruma Kurulu’ndan çekmeye davet ediyoruz. 
 
Bilimden ve akıldan yana demokratik, katılımcı süreçlerle kentine, yaşam alanına, ağacına sahip 
çıkan kentliler olarak İzmirli’nin daha iyi projelere layık olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. 
   
Kentine yaşam alanına, pakına ve tarihi değerlerine sahip çıkmak adına Kültürpark Platformu 
olarak, kentin birçok yerinde kurulacak imza masalarımızla, Tarihi Kent Merkezimiz’e ve 
Kültürpark’ın yanı başında dikilecek yapının dava sürecine dâhil olmak için başlatacağımız davacı 
listemize katılmanız için çağrıda bulunuyoruz. 
 
Geçmişte başlamış olan “Kent Suçu”na biz göz yummak istemiyoruz! 
 
“Bağımsız belediye bağımsız yapıda olur” diyoruz! (29.11.2016) 

KÜLTÜRPARK PLATFORMU  

 
YEREL YÖNETİMİ KENT MERKEZİNDE YER ALAN KÜLTÜRPARKTAN SONRA EN BÜYÜK 

KAMU ARAZİSİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ!  

 

Bugün önünde bulunduğumuz 1039 ada 8 parsele ilişkin Folkart tarafından yapılacak olan 

gökdelene izin verilmesini mümkün kılan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarihli 

ve 05.443 sayılı kararı ile onaylanan yapı inşaat alanı: 104.000 m2, hmax: serbest ve yapı inşaat 

alanının %30’u Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, %70’i Turizm+Ticaret Alanı olarak 

belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 21.09.2017 tarihindeki Mahkeme 

Kararı ile iptal edilmiş olduğu Davacı olan tarafların kamuoyuna paylaşımı ile öğrenilmiştir. 

Kültürpark Platformu olarak Kültürparkta yapılmak istenen projelere ilişkin yaklaşık iki yıldır 

sürdürülen mücadele sonucunda Bakanlığın İBŞB'nin yapmış olduğu Kültürpark Projesinin 

değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı, koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerektiği 

yönündeki görüşü ile önemli bir kazanım elde edilmiştir. Sürdürdüğümüz mücadelede konunun 

yalnızca Kültürpark alanı ile sınırlı olmadığı, İzmir’in geleceğinin sermayenin talepleri ile 

şekillenen belirsiz bir geleceğe bırakılamayacağını, Kültürpark için önerilen projelerin bu 

senaryonun bir parçası olduğunu ve 'Kültürparkta Kongre merkezi, Basmanede Gökdelen, 

Gökdelende Belediye istemiyoruz' şeklinde sözümüzü her platformda dile getirdik.   

Bu senaryonun en önemli parçası olan bu alanda İzmir’in eski ESHOT Otobüs Garajı olan bu 

alanda 260 metre yükseklikte %70’i Turizm+Ticaret Alanı, %30’u Büyükşehir Belediyesi Hizmet 
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Binası ile birlikte yoğun yapılaşma içeren zaten yoğun olan merkez nüfusunun ve trafik 

yoğunluğunun daha da artmasına neden olacak bir gökdelen projesi hazırlanmıştı. 

Proje alanı İzmir tarihi kent merkezi yakınında Basmane semtinde yer almakta ve sıkışık/küçük 

parsel dokusu nedeniyle yoğun yapılaşma içeren bir bölgede ve kent merkezindeki tek büyük 

kamusal açık yeşil alan olan Kültürpark Tarihi+2. Derece Doğal Sit Alanı bitişiğinde 

bulunmaktadır. Mahkeme kararında da böyle bir alan için gerçekleşmesi gereken plan kararları 

ve projelerin “sıradan” bir parselle aynı nitelikte olamayacağı, alanın kentin kalbinde yer aldığı, 

kamuoyu için hassasiyet oluşturduğu, çevresindeki kamusal alan kullanımlarını değiştirerek 

etkileyecek nitelikte olduğu belirtilmiştir.  

Söz konusu proje ile kent kültüründen, tarihinden ve estetikten yoksun bir yapı ile alanın çevresini 

hem fiziki hem de sosyal anlamda dönüştürerek bir soylulaştırma, kimliksizleştirme projesini de 

içinde barındırmaktadır. Bu gökdelen sayesinde Basmane ve Çankaya bölgesi tümüyle benzeri 

bir yapılaşmaya açılarak kentin önemli bir tarihi alanı yağmalanacaktı.  

Ayrıca Uzun yıllar açık alan olarak kalmış, şimdi ise parselin çevresi tamamiyle ihaleyi alan inşaat 

firmasının reklamlarını içeren duvarla şantiye alanı olarak çevrelenmiş, belediyenin de hissedar 

olduğu böyle bir alana nasıl izin verildiği bilinmeyen bir şekilde firmanın reklam yaptığı bir duvar 

olarak kent merkezine saplanmıştır. 

Diğer yandan dönemin kent yöneticilerinin aldığı yanlış kararlarla kamunun elinden alınıp 

sermayeye peşkeş çekilmiş bu alana ilişkin %30’unun belediye hizmet binası olarak belirlenmesi 

alanının kamusal bir nitelik taşıyacağı anlamına gelmemektedir. Belediye yönetimi tarafından % 

30’a çıkarılmasını, zafer kazanmış kumandan edasıyla dile getirip, bizlere “daha ne istiyorsunuz” 

şeklinde hitap etmesi, sürecin başındaki rant odaklı antidemokratik anlayışın halen devam ettiğini 

göstermektedir. Bölgenin Fuar alanından sonra en büyük parseli olan bu alan, kamu yararı 

içermeyen ve eşitlik ilkesine aykırı biçimde planlanmış ve ihaleler ile farklı firmalara geçerek uzun 

yıllardır rantın nasıl paylaşılacağı konusunda çaba harcanmıştır.  

Söz konusu Mahkeme Kararı göstermektedir ki, geçmişten beri devam eden rantiyeci anlayışla 

devam edilmesi mümkün değildir. İzmir’in tarihsel sürecinde önemli yeri olan Basmane 

bölgesinde, kamuoyu içinde bu kadar hassas bir alanın tarihi, kültürel ve doğal varlıkların 

geleceğini tehlikeye atacak, kamu yararı taşımayan, çevresindeki doku ile bağdaşmayan 

“devasa” bir gökdelen projesi hükümsüz kalmış, bu süreçte yaptığımız itirazların mahkeme 

karşısında da doğruluğu ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak şimdi önünde durduğumuz bu parselde inşaat yapılması, mevcut imar durumu ile 

mümkün değildir.  

Çünkü 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle bu 

parsel için Konak Belediyesi’nden alınmış olan inşaat ruhsatı artık geçerliliğini kaybetmiş, “yok 

hükmünde” bir belge niteliği kazanmıştır.  

Bu aşamadan sonra halkına ve kentine karşı sorumluluğu gereği ilgili belediye yetkililerinin bir an 

önce parsele ilişkin imar planının mahkeme kararı ile iptal edilmesini kamu yararı nezdinde fırsata 

çevirerek; koruma – kullanma dengesini gözeten, kamu yararını önceleyen, doğal ve tarihi sit 

statüsünde olan Kültürpark'ın doğası ve tarihi dokusu ile uyumlu, Basmane ve Kemeraltı 

bölgesinin dokusu ve yaşam biçimine uygun, bilimden ve adaletten yana, şehircilik ilke ve 

esaslarına uygun, demokratik katılımcı ve şeffaf bir anlayışla imar planı çalışmasına 

başlanmalıdır. Ve Kamuya ait olan bu alanın nasıl kamudan alındıysa o şekilde tekrar kamuya 

geçmesini sağlamalıdır. 

Dolayısıyla açılmış olan dava kararı sürdürdüğümüz kent mücadelesi için önemli olduğundan 

başta bu karara sahip çıkıyoruz ve konunun Kültürparkta olduğu gibi her sürecinde takipçisi 
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olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Ve son olarak Kamuya ait olan bu alanın tekrar kamuya 

geçmesini istiyoruz. 

Buradan büyükşehir belediye başkanına soruyoruz; mahkeme kararına rağmen geçmişte 

yapılan hataları hala devam mı ettirecek yoksa kamu yararından yanamı hareket edecek? 

(05.12.2016) 

KÜLTÜRPARK PLATFORMU 

 

HUKUKA AYKIRI KÜLTÜRPARK REVİZYON PROJESİ 

 

Kültürpark alanına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Kültür Varlıkları 

Koruma Bölge Kurulu‘na onaya sunulan Kültürpark Revizyon Projesi‘ne ilişkin gerek TMMOB‘ye 

bağlı meslek odaları tarafından hazırlanan bilimsel raporda gerekse Kültürpark Platform‘unun 

yapmış olduğu basın açıklamalarında belirttiğimiz itirazlarımızın hukuki gerekçelerinin en 

başında; Kültürpark Revizyon Projesi‘nin Kültürpark‘ın Koruma Amaçlı İmar Planı olmadan 

yapılamayacağı ve planlama mevzuatı açısından aykırılıklar taşıdığı maddeleri yer almıştır. Bu 

durum açıkça hukuğa aykırıdır ve ne yazık ki bu hukuksuzlukta ısrar edilmektedir. 

 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak söz konusu mevzuata aykırılıklara ilişkin 

detaylı bilgileri içeren İmar Planlarına İlişkin Ek Rapor hazırladık ve raporumuzu hem Kültür 

Varlıkları Koruma Bölge Kurulu‘na hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi‘ne yaklaşık bir ay önce 

ilettik.   Kültürpark‘ta Koruma Kurulu üyeleri tarafından yapılacak alan incelemesinin yapılmasına 

az bir zaman kaldığı bu günlerde söz konusu hukuksuzluğu tekrar hatırlatarak belediye yetkililerini 

yapılan yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz. 

 Özetle raporumuzda detaylarının yer aldığı yasaya aykırılık taşıyan hususlar şu şekildedir; 

1. Yürürlükteki güncel planlama mevzuatına göre onaylı imar planları güncelliğini yitirmiştir. 

Yeni yapılacak Koruma Amaçlı İmar Planı‘na uygun olarak 1/500 düzenleme projesinin 

yeniden yapılması gerekmektedir. 

2. 2004 yılında Kültürpark‘ta yapılan 594 araçlık yeraltı otoparkı için 1/5000 ve 1/1000 imar 

planları hazırlanıp onaylanırken yaklaşık 500 araçlık otoparkı ve böylesine büyük bir 

yapının yapılması için imar planı kararı gerekmediğini söylemek büyük bir çelişkidir. 

3. Hangarların olduğu bölgede ilave inşaat yapılabilmesi için bu alanın dışındaki bölgede 

inşaat alanı azaltılması gerekirken bu bölgede yapılan 594 araçlık ve 15000m2‘lik yeraltı 

otoparkı hiç hesaba katılmamıştır. 

4. Hangarların olduğu bölgede imar planına aykırı fonksiyonda yapı yapılmak istenmektedir.  

5. Söz konusu Mimari Proje öneri proje ile neredeyse tamamen değiştirilmiştir. Dolayısıyla 

revizyon değil yeni bir proje yapılması gerekmektedir. 

6. 25 yıl önceki mimari proje yarışması ile elde edilmiş bir proje üzerinden yalnızca revizyon 

yapılmaya çalışılması açıkça hukuğun arkasından dolanmaktır. Kamuyararı ve 

bilimsellikten uzaktır. 

 Sonuç olarak, böyle parçacıl bir yaklaşım yerine Kültürpark hem kendi içinde hem de etkileşim 

alanı çevresiyle bir bütün olarak ele alınmalı, Kültürpark alanına ilişkin hazırlanan projenin 

yukarıda bahsedilen hususlar ile koruma-kullanma dengesi ve yoğun kent dokusunun içinde tek 

kalan kent parkı niteliğinin de dikkate alınarak, dayatmacı değil uzlaşmacı ve katılımcı bir 

anlayışla hazırlanacak, doğru yönetim modelini içerecek yürürlükteki mevzuat doğrultusunda 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının ve 1/500 ölçekli düzenleme projesinin 

yeniden hazırlanarak Kültürpark‘ı gelecek nesillere mümkün olan en yeşil haliyle bırakmak İzmir 

Büyükşehir Belediyesi‘nin halka karşı görev ve sorumluluğudur. (20.12.2016) 
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Ayrıca söz konusu İmar Planlarına İlişkin Ek Raporumuza  web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

KARABAĞLAR MALİYE MESLEK LİSESİ İMAM HATİP LİSESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ 

ENGELLEYECEK KARAR MAHKEMEDEN ÇIKTI 

 

Kentler parçacıl planlarla, yasaya, planlama ilke ve esaslarına aykırı, kamuyararı içermeyen, rant 

ve sermaye odaklı müdahaleleri ile mücadele ederken, bu istilanın paralelinde yine bir kentleşme 

politikası olarak kente ve kentliye dayatılan diğer önemli bir baskı kamusal alanların din temelli 

bir dönüşüme sürüklenmesidir. Son yıllarda merkezi kararlarla onaylanan plan değişikliklerine 

konu edilen bu dönüşümlere İzmir‘den önemli bir örnek olan plan değişikliği 10.07.2014 tarihinde 

İzmir Karabağlar İlçesi Fahrettin Altay Mahallesi‘nde yer alan Maliye Meslek Lisesi‘nin İmam Hatip 

Lisesi‘ne dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

onaylanmıştı. 

Söz konusu plan içeriğinde Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi) kullanımı, bu alanda ayrıca 

tamamlayıcısı tesislerin yer alacağı ‘Eğitim Tesisi Alanı‘(imam hatip lisesi) kullanımı getirilen 

alanda tamamlayıcısı (pansiyon, spor salonu, uygulama camii vb.) tesislerin yapımına olanak 

sağlayacak kararlar getirilmişti. Belirtilen vergi dairesi ise Üçkuyular‘da İzmir Büyükşehir 

Belediyesi tarafından satılan pazaryerinin ve AVM yapımı için inşaata başlanan bölgede yer alan 

vergi dairesinin taşınması planlanıyordu. 

Söz konusu plana Karabağlar Belediyesi tarafından da dava açılmıştı. Şehir Plancıları Odası İzmir 

Şubesi olarak söz konusu plan değişikliğine açtığımız davada plan iptali kararını almış 

bulunmaktayız.   

Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından maliye memurlarının mesleki bilgi ve eğitim kalitesini 

yükseltmek amacıyla 1924‘te Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilk olarak 1924 tarihinde 

Ankara‘da hizmete açılan Maliye Mektep‘lerinin ayakta kalan son örneği Maliye Meslek Lisesi‘nin 

tekrar eski işlevine kazanıp eğitime devam etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda inşaatı başlanan 

Vergi Dairesi binasının inşaatının durdurulması gerekmektedir. 

İzmirlilere yeni yıla girerken sevindirici bir haber veriyoruz. 

Basına ve kamuoyuna duyurulur. (30.12.2016) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

BÜYÜKŞEHİR EMİN MİSİN, CHP HUKUKSUZLUĞA ORTAK MISIN? 

 

18 Aralık – 29 Ocak tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni, hukuksuz Kültürpark 

Projesi’ni Koruma Kurulu’ndan çekmeye, Sancak Holding’in hukuksuz Folkart Basmane 

Gökdelenleri’ne hizmet birimlerini taşımaktan vazgeçmeye davet eden iki dilekçe için imza 

kampanyası sürdürdük. Alsancak ve Karşıyaka’ya imza masaları açmayı planlarken, uzak 

semtlerde yaşayan kentine ve doğaya duyarlı yurttaşlarımızın telefonla, mesajla ve masalarda 

yüz yüze bize ilettikleri istekleri ve ısrarlarıyla masalarımızı Bornova, Gaziemir, Şirinyer, 

Üçkuyular’a taşıdık. Narlıdere, Çiğli gibi bazı ilçelerden gelen isteklere ise elimizdeki olanaklarla 

karşılık veremedik. Bazen yağmur altında, bazen dondurucu soğukta 2-3 saat masalarımızı açık 

tuttuk. 

Kamuoyunda her iki konuyla ilgili en yaygın tepki yeterince bilgi sahibi olmadıkları yönündeydi. 

Ne Kültürpark Projesi’nin meşru bir proje olabilmesi için değişen gereksinimlere göre yeni bir 

Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiğinden, ne parka yapılması planlanan Kongre 

Merkezi’nin imar planına aykırı olduğundan, ne bu yapının 2.500 kişilik 35.000 m2 devasa bir yapı 

olduğundan; ne Basmane Gökdelenleri’nin 104.000 m2 inşaat iznine sahip olduğu halde yasa 
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tanımaz bir şekilde, iznin iki katını aşarak 230.000 m2’lik projeyle ÇED onayına sunulduğundan, 

ne özel sermayeye, Sancak Holding’e ait bu binaya İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet 

birimlerini taşıyacağından yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun haberi vardı. 

Sürekli “katılımcılık” diyorlar, tepki sokaklara taşana kadar neden uzlaşmıyorlar? 

“Sosyal belediyecilik” dedikleri, birileri gibi muhalif çalışanların görev yerini değiştirmek, onları 

cezalandırmak, yıldırmaya çalışmak mı? 

Kongre Merkezi yapacak Kültürpark’tan başka yer mi kalmadı? 

Kültürpark’ı şantiyeye çevirsinler diye mi destek verdik? 

Belediye bize sormadan nasıl Sancaklar’ın gökdeleninde hizmet verebilir? Şaka mı bu? 

Belediye imar planına aykırı gökdelende hizmet verirse, bundan sonra yasaları kim takar? 

Sokakta en sık karşılaştığımız bu altı soruyu bugün muhataplarına iletmek, insanların bir kentli, 

bir birey olarak ciddiye alınmayan, pervasızca çiğnenen haklarını aramak için buradayız.  

Haziran – Eylül ayları arasında Internet üzerinden toplanan 12 bin imza, yüzlerce duyarlı 

yurttaşımızla gerçekleştirdiğimiz salon ve açık hava forumları, Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu ile 

yüz yüze yaptığımız ve verdiği sözlere karşı bize teslim edilmeyen proje ayrıntıları, tadilleri ve 

ağaç rölevesi konusu ortadayken; Eylül ayından bugüne geçen beş ayda yaptığımız altı basın 

açıklaması ve nihayetinde sokakta halkın kendisinden topladığımız her biri binlerce imzalı iki ayrı 

dilekçenin karşılığında soruyoruz: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hukuksuz projeni Kuruma Kurulu’ndan çekmemekte, hukuksuz 

Sancak Basmane Gökdelenleri’ne hizmet birimlerini taşımakta ısrarcı mısın? Kararlarından emin 

misin? Bu iki karardan emin misin? 

Her şey gözleri önünde gerçekleşen, kimi zaman yüz yüze, kimi zaman resmi yazılarla 

başvurmamıza rağmen sorumluluklarını yerine getirme konusunda en ufak bir girişimlerini 

görmediğimiz hatta zaman zaman konuya gerekli ilgiyi göstermek, ayrıntısıyla durumu incelemek 

yerine, Büyükşehir’in Pakistan Pavyonu’nda karanlık bir odaya yerleştirdiği ışık şovlarıyla 

sunduğu bir maket ve bir reklam videosu izleyip hemen ardından, böylesi hukuki ve teknik 

incelikleri bulunan konularda sorumluluk bilincinden uzak beyanatlar veren nice Cumhuriyet Halk 

Partili sorumlu gördük. Kültürpark Projesi konusundaki bu tutum, Folkart Basmane Gökdelenleri 

konusunda yerini ürkütücü bir sessizliğe bıraktı. 

Kültürpark, Konak Belediyesi’nin sınırları içinde kalmaktadır. Konu hakkında kararı beklenen İzmir 

1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda, Büyükşehir Belediyesi’nin bir, Konak Belediyesi’nin 

de bir temsilcisi ve birer oy hakları vardır. Konak Belediye Başkanı Sayın Sema Pekdaş’tan 

beklediğimiz açıklama bir türlü gelmezken, çoğunun konu hakkındaki bilgisi Pakistan 

Pavyonu’nun loşluğunda gördüklerinden ötede olmayan birçok ilçe belediye başkanı, 20 halk 

temsilcisi adına yarım saatlik bilgilenmenin ardından önceden hazırlanmış basılı bir metinle 

projeye destek vermiştir. Halkın kendisinden toplanan bu imzalar, saygıdeğer temsilcilere yanıt 

niteliğindedir. 

Sayın Pekdaş, yurttaşlarımızın yönelttiği sorular açıklamalarınızdan tatmin olmadıklarını ortaya 

koyuyor. Ne zaman halkın sesine kulak verip Koruma Kurulu’nda oyunuzun “Hayır” olacağını 

açıklayacaksınız? 

Kültürpark Projesi’ne destek açıklayan bir diğer başkan, Bornova Belediye Başkanı Sayın Olgun 

Atila olmuş ancak verdiği desteği yeterli görmeyip Platformumuz bileşeni Şehir Plancıları 

Odası’nın İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in mücadelesine görev yerini değiştirerek 

karşılık vermiştir. Sorduğumuz sorulara şimdiye dek aldığımız yanıtlar ne bizi, ne de kamuoyunu 

ikna etmenin yanından geçmediğinden kendisine başka sorumuz yoktur. 

CHP İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zeynep Altıok Akatlı, 

bileşenlerimizden EGEÇEP Derneği’ne 22 Şubat 2016’da gönderdiği yazısında şunu demişti: 
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“... estetik bir çevre yaratma ve kültürel varlıkları koruma öncelikleri, doğa haklarının temel haklar 

sisteminin bütünlüğü içinde değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bilinçle doğa hakları 

politikalarımızı ulusal ve uluslararası çevre hukuku ve politikaları çerçevesinde belirliyoruz. 

Sivil Toplum Kuruluşları ile kanaat önderlerinin vereceği katkılar, doğanın yeniden doğmasına 

yardımcı olacaktır. CHP ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, doğa hakları için katkı verecek 

paylaşımlarda bulanabilecek tüm örgütlerin ve vatandaşlarımızın yanındadır.” 

Şimdi geldiğimiz noktada Sayın Zeynep Altıok Akatlı’ya soruyoruz, ilke ve değerlerinizi bu 

açıklıkta ortaya koyduktan sonra, demokratik kitle örgütlerinin ve halkın kent içinde son 

ağaçlandırılabilir alan olan Kültürpark’taki talepleri ve önerilerine karşı  “Ben sanattan yanayım, 

sanat, kültür merkezini destekliyorum” açıklamanızla ağaçlandırma yerine 35.000 m2 dev 

yapıdan yana durmanızı nasıl açıklayabiliyorsunuz? 

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun, Parti 

Programınız’da “Altyapısıyla, çevresel ve tarihsel değerleriyle, kültürel çoğulculuğuyla yaşanabilir 

kentlerin oluşturulması önceliğimizdir” yazılıyken nasıl oluyor da hukuksuz bu iki projeyi 

savunuyor, tarihi Basmane Garı ve Agora Antik Kenti’nin ziyaretçilerinin karşısına bu iki bloklu 

270 mt. yüksekliğinde ucube gökdelenin yapılmasına, imar suçuna, bir kişiye 100 m2 çalışma 

alanı öngören sahte hesaplarla altyapıya getireceği yükler gizlenen projeye sessiz 

kalabiliyorsunuz? 

CHP Genel Sekreteri Sayın Kamil Okyay Sındır, bir İzmir Milletvekili ve EGEÇEP Derneği’nin bir 

kurucusu olarak bu kent suçlarına, doğa tahribatına nasıl göz yumuyor, duyarsız 

kalabiliyorsunuz? 

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siz de bir İzmir Milletvekilisiniz. Ağaç kesimi 

olmasın diye patlak veren Gezi Direnişi’nde verdiğiniz desteği, gösterdiğiniz duyarlılığı biliyoruz. 

Yukarıda, konuyla ilgili Yardımcınız’ın beyanlarını, Partiniz’in ortak metni olarak yayınladığınız 

Parti Programı’nın ilgili kısımlarını alıntıladık. Tüm bunlar ortadayken Partiniz’in İzmir Büyükşehir 

Belediyesi iktidarındaki eylemlerinde, ilkeleriniz ve temel değerlerinizle bir çelişki görmüyor 

musunuz? Biz çok açık çelişkiler görmekteyiz. Hatta bu tutumunuzu, değiştirilemez dört maddesi 

ortadayken Anayasa’nın diğer maddelerini bunlara aykırı şekilde değiştirme girişiminde bulunan 

ve bundan önce defalarca göstere göstere yargı kararlarını ve Anayasa’yı açıkça çiğnemekten 

geri durmayan genel iktidarın çelişkileriyle aynı paralellikte yorumlamaktayız. Kamuoyunun bizim 

kanalımızla Büyükşehir Belediyesi’ne ve dolayısıyla size yönlendirdiği sorular bu tespiti 

desteklemektedir. Hepsi bir yana, “Sosyal belediyecilik” konusu ile ilgili soru çok düşündürücüdür. 

Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir holdingin özel binasında hizmet vermesi 

içinize siniyor mu? Projenin imara aykırı olmasına karşın Belediye’nin bu hukuksuzluğa ortak 

olmasını sineye mi çekmeliyiz? Kültürpark’ta ağaç kesileceğini, Belediye’nin Koruma Kurulu’na 

sunduğu haritalar üzerinde kanıtlamamıza ve bir yanlışlık olduğunu söylemesine karşın, 

düzeltilmiş projeyi aylardır Kurul’a iletmemesini görmezden mi gelmeli, Sayın Kocaoğlu’nun “Ağaç 

kesilmemesinin garantisi benim” sözlerini, diğer projelerde kesilen ağaçlar ortadayken yeterli mi 

görmeliyiz? Hava kirliliğinde kritik seviyedeki İzmir kent merkezinde 35.000 m2 ağaçlandırma 

istemek, kamu adına en haklı istekken başka yerlere de yapılabilecek binayı kabul etmemizi, 

bunca mücadeleye karşı her sözünün başı “katılımcılık” olan Belediyeniz’in öneri ve 

şikayetlerimize kulaklarını tıkamasını ilkelerinize gerçekten uygun mu görüyorsunuz? 

Şimdi her biri binlerce imzalı dilekçemizi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceğiz. Birer 

örneğini de, CHP Genel Başkanlığı’na, Genel Sekreterliği’ne, CHP İnsan ve Doğa Haklarından 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı’na, milletvekillerine ve Konak Belediyesi’ne göndereceğiz. Her iki sürecin de takipçisi 
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olmaya ve bu konularda halkın haklı taleplerini haykırmaya devam edeceğimizi beyan 

ederiz.(01.02.2017) 

Kültürpark Bizim İzmir Bizim! 

Gökdelende Belediye İstemiyoruz! 

KÜLTÜRPARK PLATFORMU 

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAHANE, RANT ŞAHANE 

 

Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, 

Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahalleleri`ni kapsayan ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından 31.12.2012 tarihinde riskli alan ilan edilen 540 hektarlık Riskli Alanın, 

yaklaşık 101,4 hektarlık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı;  son 2 yıl içerisinde 4. Kez onaylanmıştır. Üstelik onaylanmış olan imar planının 

bulunduğu 101 hektarlık alan, yıllarca üst ölçekli çevre düzeni planı kararlarında heyelan alanı 

olarak belirlenmiş olan bölgeyi kapsamaktadır. Deprem kuşağı içerisinde yer alan İzmir`de 

yaşanabilecek olası bir deprem ihtimalinde dava konusu plan ile imara açılan heyelan alanlarında 

yaşayacak vatandaşların can ve mal güveliği içinde ciddi sıkıntıların oluşacağı aşikardır. 

  

Ayrıca, dünya ölçeğinde bakıldığında Kentsel dönüşüm projeleri, sadece konut iyileştirilmesi 

düzeyinde düşünülmemelidir. Bu noktada önemli olan, kamu yararının gözetilerek, yasam 

kalitesinin her yönden yükseltilmesi amacıyla katılımcı ve bütüncül planlama anlayışıyla dönüşüm 

modellerinin tasarlanması ve uygulanması şeklinde olmalıdır. Başka bir ifadeyle, bir kentsel 

dönüşüm projesi, söz konusu alanının kendine özgü nitelikleri, yaşayan halkın ekonomik ve 

sosyal durumu gözetilerek ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmalı ve oluşturulacak dönüşüm 

modeli, fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla tüm tarafların katılımını sağlayarak 

kurgulanmalıdır. 

  

Oysa, Karabağlar`da Bakanlık tarafından onaylanan imar planlarına her seferinde hem bölgede 

yaşayan halk hem de bilim insanları itirazlarını, tepkilerini dile getirmektedir. Fakat Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı itirazlara karşı duyarsız kalmış, katılımcılıktan uzak, bölgede yaşayan halkın 

taleplerini dinlemeden, bilim insanlarının uyarılarına kulaklarını tıkayarak 540 hektarlık bir alanın 

sadece bir bölümüne, acele kamulaştırma yaparak, imar planını bilimden, hukuktan, eşitlikten, 

kamu yararından uzak hiçbir nesnel gerekçeye dayanmadan her yıl en az 2 kez yeniden 

onaylamaktadır. Bakanlık bu tavrının nedenini ise kamuya açıklama gereği dahi duymadan kapalı 

kapılar ardında yapılan imar planları ile İzmir Büyükşehir Belediye başkanının da desteğini 

alarak İzmir`in ve İzmirlinin geleceğini tehlikeye atmaktan kaçınmamaktadır. 

  

2012 yılından bu yana bilimsellikten uzak belirlenmiş 540 ha. lık riskli alan sınırı içerisinde 

yaşayan insanlar 4 yıldır belirsiz bir bekleyişle huzursuz edilmiş ve geleceklerine dair ciddi 

kaygıları bulunmaktadır. Dört yılın sonunda gelinen notada bugüne kadar ağaçlandırılacak alan 

olan bir alan yapılaşmaya açılmış, kentsel dönüşümün asıl meselesi önemsenmeden imar 

planında akaryakıt istasyonu, ticari ve turizm alanları belirlenmiş ancak gerçekten risk teşkil 

edildiği beyan edilen alanda yaşayan halkın ise barınma ihtiyaçlarının nerede, nasıl, hangi 

yöntemle, hangi model ile oluşacağı ise belirsizlik taşımaktadır. Onaylanan ilk planlardan itibaren 

Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubeleri bu planların bilimsellikten ve 

hukuktan yoksun olduğu kamuoyuna bildirmiş, ayrıca hukuki olarak dava süreçleri de başlamıştır. 
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Burada, hem bilim insanları hem de bölgede yaşayan halk olarak; Bakanlık`ın "ne bilime ne halka 

sormam ben yaparım" zihniyetinin bu ülkeye, bu kente zarar verdiğini tekrar dile getiriyor ve 

artık rant için kentlerimizi, evlerimizi, doğamızı yağlamaktan vazgeçmelerini istiyoruz.  Biz sivil 

toplum örgütleri, bölgede yaşayan halk, bilim insanları olarak hukuka, bilime olan inancımızı hiç 

kaybetmedik. Bilimin, hukukun elbet kazanacağını biliyoruz. Sadece rant amacı ile kamu 

kaynaklarının yok edilmesine, bölge halkının geleceğinin belirsizliğe 

itilmesine karşı olan mücadelemizi de sürdüreceğimizi ifade ederek Bakanlık`a da bir kez 

daha  "İzmir`den rant projelerini geri çek" diyoruz.(09.02.2017) 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

                                          Karabağlar Mahalleler Birliği  

 

 

GÖZTEPE STADI İMAR PLANINA İLİŞKİN YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İTİRAZA KARŞI BAZI 

KESİMLERCE BAŞLATILAN LİNÇ OPERASYONUNU KINIYORUZ! 

 

Basında Göztepe Stadı olarak bilinen, İzmir İli, Konak İlçesi, Üçkuyular Mahallesi 6268 ada 1 

parselde E:2.00 TAKS:0.60 yapılanma koşuluyla "Kapalı Spor Alanı" yapılmasına ilişkin imar 

planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 24/02/2017-24/03/2017 

tarihleri arasında askı ilanı yapılmıştır. 

Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir şehirler bırakma düşüncesi ile kişisel 

çıkarların değil toplumsal çıkarların değerini kamu yararı kavramı doğrultusunda her zaman 

savunan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak, Göztepe Stadı ile bahsi geçen imar 

planındaki şehircilik bilimine yönelik ilkesel ve teknik yanlışları itiraz süresi içerisinde ilgili kurum 

olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettik. Onaylanan imar planlarının yasal askı süreleri 1(bir) 

aydır ve bu süre içerisinde yapılan itirazlar askı süresi bittikten sonra değerlendirmeye 

alınmaktadır. Dolayısı ile askı süresi içerisinde yapılacak itirazın hangi gün yapıldığının herhangi 

bir farkı ve farklı bir karşılığı yoktur. 

İtiraz metnimizde özetle; "Stat alanı çevresindeki yapıların en yükseğinin yaklaşık 18-20 metre 

olduğu belirtilirken stat projesine ilişkin imar planında yüksekliğin 40 metre olarak ifade edildiği, 

stat alanının tekil olarak değil çevresi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, yaklaşık 70.000 

m2‘lik inşaat alanında ne kadar bölümünün ticaret olacağına ilişkin imar planında bir hükmün yer 

almadığı, ulaşım açısından konut yoğunluklu bir bölgenin içinde yapılacak, trafik yükü getirecek 

20000 kişi kapasiteli ve içinde barındıracağı alişveriş merkezi gibi diğer kullanımlarla 

düşünüldüğünde kompleks bir yapının yakın ve uzak mesafede getireceği araç yükü ile ulaşım 

değerlendirmelerinin yapılması gerektiği" belirtilmiştir. İtiraz metninde belirtilen tüm maddeler aynı 

zamanda ilgili yönetmeliklerin ve imar kanunun öngördüğü kurallardır. 

Bizler Göztepe Stadı yeni projesine ilişkin bu güne kadar yapmış olduğumuz açıklamalarda her 

zaman yapıcı olmaya çalıştık ve bu çerçevede de değerlendirmelerimizi yaptık. Bu kapsamda 

onaylanan imar planına yapmış olduğumuz itirazların yanında konuya ilişkin genel birkaç temel 

konu üzerinde itirazlarımız öne çıkmaktadır. Yapılmak istenen 20000 kişilik stat projesinin 

kapasitesinin büyüklüğü nedeniyle birincisi; bu bölgenin altyapısının böyle bir kullanımı 

kaldırmasının teknik ve bilimsel anlamda mümkün olmadığı, ikincisi yine çevresindeki yaşam 

alanlarında yaratacağı olumsuz durumlar ve halkın talepleri, üçüncüsü bölgeye getireceği ulaşım 

sorunun yine bu alanın altyapısının kaldıramayacağı şeklindedir. Bu çerçevede de İzmir içinde 

birçok toplu ulaşım bağlantılarının bulunduğu ve bulunduğu bölgenin dokusu itibariyle uygun bir 

konumda bulunan Atatürk Stadının kent içinde büyük kapasitelerde bir stat olarak toparlayıcı bir 

rol alabileceği, ilgili kurumlarında bu yönde Atatürk Stadında gerekli olan düzenlemeleri 
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yapmasını uygun görüyoruz. Dolayısıyla da Göztepe Stadının olduğu bölgede bu büyüklükte bir 

yapının değil daha mütevazi, çevresiyle uyumlu ve halkında spor faaliyetlerine açık, tüm Göztepe 

halkını kucaklayan bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Benzer değerlendirmelerimizi 

Karşıyaka stadı projesi içinde belirtmiştik. Şu anda Karşıyaka`daki stat için yapılan inşaat 

faaliyetlerinde de sorunların yaşandığını görüyoruz. 

Hem onaylanan imar planında belirttiğimiz hususlar hem de genel itiraz ve önerilerimiz bilimsel 

ve yönetmeliklere ve mevzuata uygun şekilde yapılabilinecekken neden kulüp yöneticileri ve bazı 

siyasi tarafların bu konuda ısrarcı, baskıcı ve yönlendirici olduğunu anlamakta bizlerde 

zorlanıyoruz. 

Bölgede yaşayan halkın günlük spor alanları olarakta kullanılan Göztepe ve Karşıyaka Stadlarına 

ilişkin yıllardır devam eden tartışmalarda, 1 yıl öncesine kadar İzmir kentinin yerel yönetimlerinden 

sorumlu Belediye Başkanlarının da ulaşım ve trafik yoğunluğu ile kent silüeti açısından mevcut 

alanlarda yüksek kapasiteli statların uygun olmadığı ve bu nedenle statlar için yeni yerler arandığı 

basında çokça ifade edilmiştir.  

Hatta gazete haberlerinde, Göztepe stadının yeni yerinin Menderes ilçesinde olacağı ve bu yerin 

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil‘in girişimleriyle bulunduğu ifade edilmiş olup Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.01.2017 tarihinde onaylanan yaklaşık 135 dönüm yüzölçümüne 

sahip Menderes İlçesi, Tekeli Mahallesi, 24 ada, 36 parselde, mülkiyeti Menderes Belediye 

Başkanlığı`na ait taşınmazın "kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı" olarak 1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin yapılması bu alanın yeni stat alanı olacağı izlenimi yaratmıştır. 

27 Ocakta ilan edilen çevre düzeni planı değişikliği kararından sadece 1 ay sonra Göztepe 

Stadının bulunduğu alan içinde 40 metre yükseklik kararı ile imar planı değişikliği onaylanmıştır. 

Onaylanan imar planına ilişkin teknik ve bilimsel gerekçelere yönelik hukuki itirazlarımızı yaptıktan 

sonra, baskıcı ve hedef gösterici açıklamalar sonucu Yönetim Kurulu Başkanımız başta olmak 

üzere odamıza sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar ve çeşitli kanallardan odamız aranarak, 

dün gündüz saatlerinden başlayan bir linç operasyonu odamıza ve yönetim kurulu üyelerimize 

karşı başlatılmıştır. Kurumsal sosyal medya hesaplarımıza, Yönetim Kurulu Başkanımızın kişisel 

hesaplarına tacizler yapılmakta ve şube hizmet binamız hedef gösterilmektedir. Burada kişi ve 

grupların açıkça yönlendirildiğini düşünmekteyiz ve avukatımız ile görüşmekteyiz. Söz konusu 

tehditler sonucunda oluşabilecek bir durumda yönlendirme yapan bu kişi ve kulüp yönetim 

kurulunun sorumlu olacağını buradan söylemek istiyoruz. Kendilerini, yaratılmak istenen bu linç 

operasyonuna karşı sağ duyulu davranmaya davet ediyoruz. 

İstinye Park‘a ilişkin sosyal medya aracılığıyla tarafımıza yapılan haksız ve asılsız suçlamalarda 

bulunulmakta ve yanlış bir plan kararını referans alarak söz konusu proje meşrulaştırılmaya 

çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki İstinye Park‘ının imar planları 1985 ve 1998 tarihlerinde ayrı ayrı iki 

plan şeklinde onaylanmıştır. Diğer taraftan mülkiyeti belediyelere ait olan bu alanın belediye 

mülkünden çıkartılması da yine eski bir tarihe denk gelmektedir. Söz konusu alana ilişkin yapılan 

plan değişiklikleri sürecinde odamız tarafından itirazlarımız ve gerekli değerlendirmelerimiz 

yapılmış olduğundan konuya ilişkin Meslek Odası olarak üzerimize düşen sorumluluğu 

gerçekleştirmediğimize dair suçlamalar tamamen asılsızdır. Diğer taraftan toplum yararına aykırı 

olan, kentimizde gerçekleştirilen plan ve projelere ilişkin konulara karşı oda olarak 

sorumluluklarımızı yerine getirsek dahi  kentte yapılan yanlış uygulamalara karşı sorumluluk kentli 

olarak hepimizdedir. 

Anayasa, Kanun ve Oda yönetmeliklerinde belirtildiği üzere Odalar, mesleğin ve meslektaşların 

hak ve çıkarlarını korumak, şehir planları ve uygulamalarının, planlama esaslarına, şehircilik 

ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek, bu konudaki eksiklikleri, yanlışlıkları 

ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Kanun ve yönetmelikler 
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doğrultusunda teknik ve bilimsel gerekçeleri kamu yararı temelinde tüm İzmirlilerin menfaatleri 

açısından değerlendiren şubemizin ve yönetim kurulu başkanımızın aniden hedef gösterilmesinin 

altında yatan sebeplerin neler olduğunu bilmemekle birlikte bu baskıcı ve hedef gösterici sözlerin, 

demokrasinin kalesi olan İzmir`e yakışmadığını ifade etmek isteriz. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak kentimizde yapılan imar planlarının teknik ve 

bilimsel temellere dayanması için tüm kamu idarelerine her platformda firiklerimizi dile getirdik. 

Ayrıca kentimizin değerleri olan spor kulüplerimizin başarıları her İzmir‘li gibi bizleri de 

gururlandırmaktadır. Spor kulüplerimizin hem ülkemizde hem de uluslararası camiada başarılı 

olması için spor kulüplerimize yönelik doğru yer seçim kararları ile modern, çağdaş tesislerin 

yapılmasını bizlerinde arzu ettiğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.(29.03.2017) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

KARANLIK OHAL KARARLARINA HAYIR! HOCALARIMIZIN YANINDAYIZ! 

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu emekçilerine 

yönelik işten çıkarmalar devam etmekte ve birçok meslektaşımız da ihraç edilmektedir. Bu süreçte 

yine KHK kararları ile kapatılan vakıf üniversitesi çalışanları haksız bir şekilde işlerinden ve 

öğrencilerinden koparılmıştır. 

İlk olarak 23 Temmuz 2016 tarihli 667 Sayılı KHK ile kapatılan 15 vakıf üniversitesinde çalışan 

bilim insanları işlerinden edilmiş ve bugüne kadar bu kurumlarda çalışan akademik ve idari 

personel için herhangi bir düzenleme yapılmaksızın işsiz bırakılmışlardır. Söz konusu KHK ile 

kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanı üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Çınar haksız yere işinden 

ve öğrencilerinden koparılmıştır. 

Son olarak 29 Nisan 2017 Cumartesi günü yayınlanan 689 Sayılı KHK ile 3 bin 974 kamu emekçisi 

daha kamudan ihraç edilmiştir. Son KHK ile ihraç edilenlerin 484`ü akademisyen olmakla birlikte 

67`si 2016 Yılının Ocak Ayında "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildirinin imzacısı barış 

akademisyenleridir. Son aşamada sözü geçen 689 Sayılı KHK ile aralarında şubemiz üyeleri de 

olan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü çalışanı barış imzacısı iki meslektaşımız daha tamamen 

hukuksuz biçimde ihraç edilmiştir. 

Bu süreçte TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak baskıcı, anti-demokratik ve 

hukuksuz uygulamalara karşı olduğumuzu ve meslektaşlarımız Yrd. Doç. Dr. Güldem Özatağan, 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Penpecioğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Çınar`ın yanında olduğumuzu 

duyururuz. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak eşit, insanca, demokratik, laik 

ve çağdaş bir toplum için olmazsa olmaz adil yargılamanın önünde bir engel olan KHK`lar 

aracılığıyla hukukun askıya alınmasına HAYIR diyoruz. Toplumun aydınlık geleceği için önemli 

olan bilim insanlarının kamu görevlerini yerine getirmelerini engellemenin telafisi mümkün 

olmayacak toplumsal sorunların doğuracağını bir kez daha hatırlatıyor, üniversiteleri ve 

yaşamlarımızı karanlığa sürükleyen bu anti-demokratik politikalar ile öğrencilerinden zorla 

koparılan eğitim ve bilim emekçisi hocalarımızın bir an önce görevlerine iade edilmelerini talep 

ederek, hocalarımızın verdikleri mücadelede yanlarında olduğumuzu bir kez daha basına ve 

kamuoyuna duyuruyoruz (04.05.2017) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
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GAZİ BULVARINDA BULUNAN CUMHURİYETİN SİMGESİ ÇINAR AĞAÇLARI 
KORUNMALIDIR 
 
Genç Cumhuriyetin modern kent yaratma çabaları içinde 1940'lı yıllara kadar, İzmir'e çağdaş bir 
görünüm vermek için yapılan temel uygulamalar; düzenli yollar ve bulvarlar açmak, meydanlar ve 
geniş yeşil alanlar oluşturmak, kentin aydınlatılmasını sağlamak ve düzenli bir ulaşım sistemini 
geliştirmek çalışmaları olmuştur. Bu ağı kentsel yeşil alanlar ile desteklemek modern kent imgesi 
oluşturmanın yanında kolektif yaşamı da güçlendirmiştir. İzmir Gazi Bulvarı yeni kent modeli 
düşünceleri ve tasarılarının hayat geçirildiği, meydan ve kıyı ile bağlantı kuran önemli bir arterdir. 
Bunun yanında İzmir Kültürpark ile kıyı arasında sağladığı iletişim bağlamında bakıldığında büyük 
önem taşımaktadır. 
 
İzmir kenti için böylesi önemli bir arter üzerinde bulunan ve bulvarın yapım tarihi ile aynı geçmişe 
sahip çınar ağaçları, yukarıda sayılan modern kentin simgelerinden birini oluşturmaktadır. Hem 
kentin planlama sürecinde rol oynayan tarihi değerleri, kentin yeşil dokusunu tamamlayan 
özellikleri, kent ekolojisine katkıları, hem de doğal görünümleri ve gövde yapılarıyla bir plastik 
değere sahiptirler. Bu sebepler ile çınar ağaçlarının tescillenmesi için Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü’ne yapılan başvuru değerlendirmeye alınmış ve tescil çalışması başlatılmışken bu 
sürecin tamamlanması beklenmeden tramvay inşaatı bu bölgede başlatılmıştır. Bu inşaat 
çalışması çınar ağaçlarına geri dönülmez zararlar verme riskini taşımaktadır. Dün başlatılan 
çalışmada, alanda mevcut bir çınar ağacının köklerine verilen zarardan bu kaygımızla ilgili neyi 
kastettiğimiz anlaşılmaktadır.   
 
Gazi Bulvarı tramvay hattı ile ilgili projeyi öğrendiğimizde, ilgili odalarımız büyükşehir belediyesine 
yazılı olarak alanda bulunan Çınar ağaçlarının kök yapılarının tespit edilmesi için bir kök taraması 
çalışması yaptırılması ve sonrasında çıkacak rapora göre bu alandan tramvay geçirilip 
geçirilmeyeceğine yönelik karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu talebe gelen yanıtta, 
Ege Üniversitesine bu talebin iletildiği ve üniversitenin imkanları dahilinde bir çalışma 
yapılamayacağının öğrenildiği cevap olarak verilmiştir. Oysa ki bu çalışmanın bilimsel olarak 
yapılması mümkün ve gereklidir. Yine büyükşehir belediyesi tarafından hattın geçeceği aksta 
yükseltme çalışması yapılacağı ve ağaçlara yaklaşılmadan korunarak geçileceği bilgisi verilmiştir. 
Ancak bahsedilen alandaki dolgu çalışmaları ilgili odalarımızın kurullarında değerlendirilmiş ve 
dolgu ile tramvayın oluşturacağı ray ve vagon yüklerinde göz önüne alındığında yüzeysel 
olduğunu tahmin ettiğimiz kök yapısı nedeniyle ağaçların kısa ve orta vadede zarar göreceği 
görüşüne varılmıştır. 
Kurulumuz bu hazırlık çalışmaları tamamlanmadan alana iş makinaları ile müdahalede 
bulunulmasını doğru bulmamaktadır ve çalışmaların devamında alanda mevcut bulunan tarihi 
çınar ağaçlarının yaşamları konusunda kaygı duymaktadır. 
Taşıt yolu yerine kentin yeşil alanlarının içerisinden geçirilen ya da yeşil alan akslarını bozan 
tramvayın, Gazi Bulvarı üzerinde yer alan 81 yıllık ağaçlara zarar vermesi kurulumuzca kabul 
edilemez bulunmaktadır. Bu nedenle ağaçların zarar görmesine, kısa ve orta vadede kurumasına 
yol açacak imalatlar derhal durdurulmalıdır.  
2013 yılının sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme getirilerek, başından beri 
demokratik, katılımcı ve bilimsel yaklaşımdan uzak,  inşaat aşamasında yapılan güzergah 
değişiklikleri ile ilerletilen tramvay projesi 'yeşil proje anlayışından' çıkmakta, kentin doğasına, 
tarihine ve yeşi altyapısına zarar veren bir hale bürünmektedir. 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak 2014 yılında hazırlamış olduğumuz rapordaki 
itirazlarımız ve yaşanması olası kaygılarımız ne yazık ki bugün yaşanmaktadır. 
Bilimsellikten, kentin tarihi ve doğal değerlerine zarar verecek hiçbir projenin biliyoruz ki sonuçları 
iyi olmayacaktır. 
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.(10.06.2017) 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
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İZMİR KONAK KIYI KESİMİ İMAR PLANI 

 
İzmirdeniz Projesi kapsamında hazırlanan Üçkuyular-Konak (4. bölge) etabına ait kıyı 

kesimi imar planı değişikliğine ilişkin değerlendirmelerimizi kamuoyuna sunuyoruz. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen "İzmirdeniz Projesi" kapsamında 

hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11.04.2017 tarihinde onaylanan Üçkuyular-Konak 

(4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği" 13.04.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. 

Plan Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmir Kıyı Tasarımı Konak 

Kesimi, ulaşım altyapısına ilişkin tramvay, tünel (Karayolu Alt Geçidi) ve meydan düzenlemesi 

olmak üzere üç ayrı proje konusunu içermektedir. Söz konusu projelere ilişkin imar planı onayı 

yeni gerçekleşmiş olmasına karşın ihalesine çıkılmış ve inşaat başlangıcı farklı tarihlerde olmak 

üzere yapımına aylar öncesinden başlanmıştır. Ayrıca tramvay ve tünel (Karayolu Alt Geçidi) 

projelerinin gündeme geldiği dönemlerde bilimsel, teknik ve hukuki anlamda görüşlerimizi 

raporlarımız ile birlikte ilgili idareye iletmemize rağmen gerekli işlemler yerine getirilmemiştir. 

Uygulama imar planı ile belirlenmesi gereken kullanımlar, yapılaşma koşulları vb. doğrultusunda 

yatırım süreçlerinin yönlendirilmesi gerekirken, plan değişikliğinin yalnızca ‘yasal bir prosedür‘ 

biçiminde uygulanmasının planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile çeliştiği ve yapılan işleminde 

usulen ilgili mevzuatlara aykırı olduğu açıkça görülmektedir. 

İzmir`de yaşayanların en aktif kullandığı alanlardan olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarında ciddi 

bütçeler harcanarak gerçekleştirilen söz konusu projelerin mevzuatlarda açıkça belirtildiği şekilde 

imar plan değişikliği yapılmadan inşaatına başlanmış olmasını kamuoyunun değerlendirmesine 

bırakıyoruz. 

Diğer bir husus söz konusu plan değişikliği içinde yer alan üç ayrı projenin çevresel etkisi ve kamu 

yararı açısından projelerin hem birbiri ile hem de amaçları ve uygulama sonuçları ile kendi içinde 

de çeliştiği görülmektedir. 

Söz konusu plan değişikliği, ilgili mevzuatlara ve planlama ilke ve esasları kapsamında yapmış 

olduğumuz itirazımıza konu husular özetle aşağıdaki maddelerde belirtilmektedir. 

1. Karşıyaka ve Konak olmak üzere iki etap şeklinde inşaat çalışmaları süren Tramvay hattının 

söz konusu planda yalnızca bir kısmının yer alması projenin bütüncül planlama yaklaşımına 

aykırıdır. 

2. İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Ancak söz konusu 

plan değişikliği ile yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını 

düşüren plan değişikliği yapılmıştır. 
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3. Tramvay hattı tamamiyle yeşil alan, yaya yolu ve meydan bölgesinden geçmektedir. Dolayısıyla 

lastik tekerlek izinin azaltılması iddasıyla ve yeşil bir çevre vurgusu ile gündeme getirilmiş olan 

proje uygulamasında yeşil alanlar tramvay için araç kullanımına açılmıştır. 

4. Diğer taraftan tünel projesi, üstünde oluşturulan meydan düzenlemesi ile kamusal alan yaratma 

ve kıyıya yaya erişiminin arttırılması hedefi ile ortaya çıkarılmış, ancak tünelin giriş ve 

çıkışlarından belirli mesafelerde yayanın kıyıya ulaşımını tamamen yok etmekte ayrıca bulvarın 

araç hızını arttırarak bölge yaya öncelikli bir düzenlemeden çıkarılmaktadır. 

5. Tramvay ve Tünel Projesi nedeniyle İmar planlarında sürekliliği bulunan taşıt yollarının 

kapatılarak, güzergahının değiştirilmesi hem plan yapım tekniğine hem de şehircilik ilkeleri ve 

planlama esaslarına aykırıdır. 

6. İmar planı değişikliği ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarının transit yol biçiminde planlanarak 

yalnızca 334/3 sokak yönünden Mithatpaşa Caddesi`ne geçiş sağlanmış olması ve yolun 

Üçkuyular Meydanında yer alan kavşağa kadar herhangi bir dönüş imkanı vermemesinin ve yaya 

geçişinin olmaması, caddenin yoğun olan trafik yükünü daha da arttıracağı, bu kapsamda 

projede kent-kıyı ilişkisinin arttırılması hedeflenirken kesintisiz yol düzenlemesinin kentte 

yaşayanların kıyı ile bağlantısı da yok edilmektedir. 

7. Planda yer alan tekne yanaşma yeri olarak belirlenen ilave dolgu alanın özel mülkiyete konu 

edilen ve tekne bağlama alanı oluşturulmasının toplumun aktif olarak kullandığı ve denizle 

bağlantısının olduğu kıyı alanını bazı kesimlerin kullanacağı bir kullanıma dönüştürerek o alana 

hizmet vereceği açıkça görülen Fuar kullanımını bir arada bulundurduğu dolayısıyla söz konusu 

kullanımların kamusal niteliğinin bulunmaması nedeniyle ilgili mevzuata aykırıdır.  

Sonuç olarak İzmir‘de yasal süreçlerin uygulanmadığı ve demokratik bir yönetim anlayışında 

önemli bir unsur olan katılımcı bir süreçten uzak kent projeleri ile karşı karşıya kalmaktayız. İlgili 

idare tarafından yasa ve yönetmeliklere aykırı, uygulaması hukuki ve teknik anlamda tartışmalı 

bir şekilde inşaatı devam eden projenin herşeyden önce uzun vadede kamu zararı oluşturacağı, 

sonradan onaylanan imar planlarının yalnızca fiili durumu yasallaştırma girişimi olmaktan öteye 

geçemeyeceği açıktır. TMMOB‘a bağlı meslek odası olarak bu yaklaşımın öncelikle yaşam 

kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturarak daha yaşanabilir kentler inşa etme 

sürecinde kazançtan çok kamuyu zarara sürükleyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. 

Bu kapsamda kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan kullanımlar ile bir bütün olarak deniz 

tarafına yüklenen fonksiyonların bölgeye getireceği yoğunluk ile mevcut ulaşım bağlantıları, çevre 

ilişkileri ve kamu yararı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, kent bütünündeki dengeleri 

etkileyecek gelişme kararlarının bütüncül olmasının önemli bir planlama esası ve hukuksal bir 

gereklilik olduğu da göz önünde bulundurulduğunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanuna 

dayanarak çıkarılan yönetmelikler, bilimsel ve teknik gerekçeler ile kamu yararı doğrultusunda 

İzmirdeniz Projesi kapsamında hazırlanan Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine 

ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

İlave ve Değişikliğine itiraz ettiğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.(16.06.2017) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ AR. GÖR. DİLEK KARABULUT’UN YANINDAYIZ! 

 

OHAL kapsamında son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerin 484`ü 

akademisyen olmakla birlikte, 67`si 2016 Yılı`nın Ocak Ayında "Bu suça ortak olmayacağız" 

başlıklı bildirinin imzacısı barış akademisyenleri olmuştur. Son olarak da aralarında şubemiz 

yönetim kurulu üyesi Dokuz Eylül Üniversitesi`nde çalışmakta olan barış imzacısı meslektaşımız 

tamamen hukuksuz biçimde hakkında soruşturma olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştır. Bu 
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süreçte TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak baskıcı, anti-demokratik ve hukuksuz 

uygulamalara karşı olduğumuzu ve yönetim kurulu üyemiz Ar. Gör. Dilek Karabulut`unyanında 

olduğumuzu duyururuz. 

Barış için imza atan akademisyenlerimiz  çocuklarımıza sevginin, hoşgörünün egemen olduğu 

barış dolu bir gelecek bırakmak umuduyla ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savundular ve 

imzaları ile değerli bir adım attılar. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak eşit, insanca, demokratik, laik 

ve çağdaş bir toplum için olmazsa olmaz adil yargılamanın önünde bir engel olan KHK`lar 

aracılığıyla hukukun askıya alınmasına HAYIR diyoruz. Toplumun aydınlık geleceği için önemli 

olan bilim insanlarının kamu görevlerini yerine getirmelerini engellemenin telafisi mümkün 

olmayacak toplumsal sorunların doğuracağını bir kez daha hatırlatıyor, üniversiteleri ve 

yaşamlarımızı karanlığa sürükleyen bu anti-demokratik politikalar ile öğrencilerinden zorla 

koparılan eğitim ve bilim emekçisi Ar. Gör. Dilek Karabulut`un ve tüm hocalarımızın bir an önce 

görevlerine iade edilmelerini talep ederek, hocalarımızın verdikleri mücadelede yanlarında 

olduğumuzu bir kez daha basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.(30.06.2017) 

 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

GÖZTEPE STADINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI 

 

Basına ve Kamuoyuna 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yönetim kurulu olarak, başta Gürsel Aksel 

Stad projesi sahibinin Göztepe takımı ve onu yıllardır özveriyle takip eden taraftarı olduğunu 

bilerek, semte ve kulübüne bağlı taraftarına karşı duyarlılıkla hareket ettiğimizi belirtmek 

isteriz. Meslek Odası olarak imar planına yapmış olduğumuz itiraz, temelde toplumsal yararı 

önceleyerek, kent yöneticilerinin yanlış politikaları ve yönetimi sonucunda kentlerimizde düşen 

yaşam kalitemizin, bu bölgede daha kötü sonuçlara yol açmamasını sağlamak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

İtirazımız sonrasında, Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepil‘in tarafımıza toplantı talebi 

olmuştur. Bu talep doğrultusunda Genel Başkanımız Orhan Sarıaltun`unda katılım sağladığı, 

yönetim kurulumuz, Kulüp Başkanı Mehmet Sepil ve proje müellifleri ile Odamız mekanında bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir. İmar planında yer alan kamu yararı açısından endişelerimizin olduğu 

hususlar toplantıda kulüp başkanına ve müelliflere iletilmiştir. Toplantı sonrası yapılan 

değerlendirmelerle Göztepe Spor Kulübü, Odamızın kent halkına sorumluluğu gereği iletmiş 

olduğu itirazdaki nedenleri haklı bulmuş ve sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı`nın İlgili 

Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdürlüğü ile tarafların ortak görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

görüşmeler sonucunda Göztepe Spor Kulübü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na yapı 

yoğunluğu, ticari kullanımı ve yüksekliği düşüren imar planı değişikliğine ilişkin dilekçe ile talepte 

bulunulmuştur. Demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde çatışmacı değil uzlaşmacı 

yöntemlerle yönetilen bu süreç, örnek teşkil edecek önemli bir demokratik uzlaşı kültürü 

kazanımına dönüşmüştür. 

Sonuç olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak; bundan sonra kent ile ilgili 

alınan kararlarda kazanılan uzlaşı kültürünün kaybolmaması adına halkın, meslek odalarının, sivil 

toplum örgütlerinin katılımcı süreçlere dahil edilmesi gerektiğinin önemini vurgulayarak, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı‘nın Göztepe Spor Kulübünün imar planındaki yeni düzenleme için yaptığı 

başvuruyu bir an önce onaylamasını bekliyoruz.(25.07.2017) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
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Üçkuyular Balçova Vergi Dairesi Alanını "Ticaret+Turizm Alanı"na Dönüştüren Plan 

Değişiklikleri Bilirkişi Heyeti Tarafından Şehircilik İlkelerine, Kamu Yararına, İmar 

Mevzuatına ve Planlama İlkelerine Uygun Bulunmadı 

Kamuoyunda Üçkuyular İstinye Park AVM Projesi olarak bilinen proje alanına komşu olan 

Balçova Vergi Dairesi Alanının "Resmi Kurum Alanı"ndan "Ticaret+Turizm Alanı"na dönüştüren 

Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 6165 Ada, 1 Parsele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından 08.07.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı Değişikliği Odamız tarafından yargıya taşınmıştır. Dava konusu ettiğimiz 

işlemler ile Vergi Dairesi`nin bulunduğu parsel "Ticaret+Turizm Alanı" olarak belirlenirken, Vergi 

Dairesi olarak işlevlendirilmiş "Resmi Kurum Alanı" önceki planlarda tamamı "Lise Alanı" (Eski 

Maliye Meslek Lisesi) olarak belirlenmiş Karabağlar İlçesi, Fahrettin Altay Mahallesi, 266 Ada, 44 

parsele taşınarak söz konusu parselin 8000m²`lik kısmı  "Eğitim Tesisi Alanı", 2647m²`lik kısmı 

ise Vergi Dairesi yapılmak üzere "Resmi Kurum Alanı" olarak değiştirilmişti. 

 
İzmir 3. İdare Mahkemesi`nde görülen davada Mahkeme tarafından tayin edilen Bilirkişi 

Heyeti`nin sunduğu Bilirkişi Raporu geçtiğimiz hafta tarafımıza mahkeme tarafından iletilmiştir. 

Bilirkişi raporunda davaya konu işlemlerin şehircilik ilkelerine, kamu yararına, imar mevzuatına ve 

planlama ilkelerine uygun olmadığı yönünde önemli görüşler bulunmaktadır.  Konuyla ilgili 

rapordan özetle önemli konuları kamuoyu ile paylaşıyoruz; 

 Dava konusu plan değişikliği ile Resmi Kurum Alanının, Turizm+Ticaret Alanına 

dönüşümünde, Resmi Kurum Alanının yer değişikliği ile alansal olarak küçülmediği ancak 

Resmi Kurumun taşındığı yerdeki Lise Alanı`nın küçülmesine neden olduğu tespit 

edildiğinden yapılan işlemin üst ölçekli plan olan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü 

Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine, dolayısıyla "Planların Kademeli Birlikteliği İlkesine" 

uygun olmadığı, 

 Karabağlar İlçesi, Fahrettin Altay Mahallesi, 266 Ada, 44 parselin tamamı Lise alanı iken 

"Eğitim Tesisi Alanı" ve "Resmi Kurum Alanı" olarak değiştirilmesi ve Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından 8000m²`lik kısmı üzerine 32 derslik İmam Hatip Lisesi, pansiyon, 
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spor salonu ve uygulama camisi; 2647m²`lik kısmına ise vergi dairesi yapılması kararı ile 

ilgili olarak; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği`nin "Yatılı Lise" alanının asgari standardı 

olarak belirlenen 10.000-15.000m² alan büyüklüğünü karşılamadığı, 

 Yine aynı şekilde küçültülen Lise Alanı`nın eşdeğer alanı olanı 2647m²`lik alanının Buca 

İlçesi Tınaztepe Mahallesi 7434 ada 2 parselde karşılanmasının hizmet etki alanının 

dışında yaya hatta taşıt erişimi açısından dahi uygun olmadığı, 

 Aynı parselde yapılması öngörülen Vergi Dairesi kullanımına yönelik oluşacak trafik 

talebinin dikkate alınmadığı, sosyal ve teknik altyapıya ilişkin analizlerin yapılmadığı, 

konut kullanımının içinde yer almasının trafik yükü ve sirkülasyonu açısından sakınca 

yaratacağı, 

 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin neredeyse uygulama ölçeğindeki bir plan 

tadilatı şeklinde hazırlanmış olduğu, nazım planın gerektirdiği teknik içeriğe çevresel 

ilişkileri ve yapılaşma kararlarını dikkate almadığı ve plan teknikleri açısından da uygun 

olmadığı, 

 Aynı anda onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı Değişikliğinin plan hükümlerinin ve plan açıklama raporlarının da birebir aynı olduğu, 

bunun ise ölçekler arası hiyerarşi ilkesine aykırı olduğu, 

 6165 Ada 1 Parseldeki Vergi Dairesi alanının "Resmi Kurum Alanı" statüsünden çıkarıp 

"Ticaret+Turizm" alanına dönüştürülmesinin ortaya çıkma gerekçesinin bir zorunluluk ve 

kamu yararı ile temellendirmenin mümkün olmadığı, 

 Aynı zamanda kamusal kullanımlı bir alanın ticari amaçlı özel bir alana dönüştürülmesinin 

planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı, 

 "Ticaret+Turizm" kararına yönelik trafik üretme ve trafik çekme hacimlerini dikkate alan 

herhangi bir tespit, açıklama ya da ifade bulunmamasının şehircilik ilkeleri, planlama 

esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığı, 

 Kentsel ölçekte Mithatpaşa Caddesi boyunca ve farklı tarihsel dönemlerde ortaya çıkmış 

çok sayıda alışveriş merkezinin varlığı düşünüldüğünde buna ek olarak getirilmek istenen 

Turizm+Ticaret kullanımına ilişkin nasıl bir ihtiyacın bölgede ya da kent bütününde 

gelişmiş olduğuna yönelik bir fizibilite veya araştırmaya yer verilmemiş olmasının 

planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı, 

 Söz konusu Emsal=2.50, Yençok=10 kat "Ticaret+Turizm Alanı" kararının tarihsel olarak 

kamu kullanımlarının yer seçtiği bölgede rant baskısı doğuracağı, ayrıca bu tür yoğun 

olarak kullanılan ve özel fonksiyonlar içeren bölgelerde noktasal müdahaleler ile bütünsel 

olarak kurulmuş olduğu varsayılan ilişkilerin göz ardı edildiği; kent merkezine yönelik böyle 

bir kararın bu şekilde noktasal müdahaleler ile verilemeyeceği, 

 Davaya konu iddialarda kamulaştırma yoluyla elde edildiği ortaya konulan kamusal bir 

alanın başka amaçlarla ve üçüncü kişilere devredilerek işlem yapılmasının ayrıca 

planlama ilke ve esasları ve kamulaştırma kanununa da aykırı olduğu, 

Geldiğimiz süreçte davaya konu alanında içinde bulunduğu bölge kamuoyuna çeşitli dönemlerde 

yansımış birçok problemli konuyu içermektedir. Bunlar; kamu alanının parsel parsel 1998 yılından 

başlayarak imar planı değişikliği ile ticaret alanına dönüşmesi, ardından arsalarının satışının 

gerçekleştirilmesi, satışı gerçekleşen arsanın üzerine, çevresine büyük alt yapı sorunu getirecek 

Alışveriş Merkezi ve otel inşaatının başlaması, sonrasında halkın yoğun olarak kullandığı 

ulaşılabilirlik açısından önemli bir noktada yer alan Üçkuyular pazar yerinin ve semt garajının 

alandan taşınması, son olarak da 23.12.2015 tarihinde inşaat ihalesi gerçekleştirilmiş ve inşaat 
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karşılığı satışı gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak farklı dönemler içinde Balçova ilçesindeki en 

büyük ve en değerli kamu alanı parça parça sermayeye peşkeş çekilmiştir. 

Henüz davası sürmekte olan Vergi Dairesi‘nin mülkiyeti, önünde yer alan alışveriş merkezi inşaatı 

gerçekleştirilen ticari alan ile birleştirilmiş, bu ticari alanın inşaatı için çevrilen şantiye alanının 

içerisine alınmış ve ne yazık ki yıkımı gerçekleştirilmiştir. Ancak yukarıda bizleri ümitlendiren 

bilirkişi raporu sonucunda bugüne kadar yapılan bütün uygulamaların yanlış olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bilimsel rapor imar planın iptal edilmesini gerekli kılmakta alanın yeniden kamusal 

kullanıma açılmasını ortaya koymaktadır. 

Yıllar içerisinde dava konusu alan ile birlikte A.V.M ve otel inşaatının kamu arazisi olan komşu 

parsellerinin de satılması ile halkın mağduriyetine yol açılmış, bölge halkının yaşam alışkanlıkları 

yok edilmiş, halkın ihtiyaçları için ayrılan bu bölgedeki hizmetler uzak alanlara taşınarak bölgedeki 

insanların kamu kaynaklarına erişilebilirliği kısıtlanmış ve kentin bütününe etki edecek telafisi 

ileride mümkün olmayacak önemli altyapı sorunlarının yaşanmasına yol açılmıştır. Öyle ki önemli 

bir raylı sistem güzergahı olan Üçkuyular metro istasyonuna yürüme mesafesinde bulunan bu 

alanın geçmiş yıllarda kamu alanı olarak planlanması tüm halkın bu alanlara rahat erişebilmesi 

amacını taşımakta iken, yıllar içerisinde bu alanın kamu alanından çıkarılarak özel mülkiyete 

geçirilmesi İzmir halkına karşı işlenen bir kent suçudur. Böylece kamu kaynakları halkın ihtiyaçları 

için değil sermayenin çıkarları için kullanılmıştır. 

Tüm bu süreçte halkın ihtiyaçlarını gözardı eden merkezi ve yerel idarelerin kararları sonucunda 

yaşanan en çarpıcı örnek; Karayolları tarafından viyadük altlarına güvenlik gerekçesiyle bugüne 

kadar kentin hiçbir yerinde hiçbir kullanıma izin verilmezken, Karayolları Bölge Müdürlüğü‘nün 

olumlu kararı ile Üçkuyular Pazar yeri Balçova viyadüğü altına taşınarak yüzlerce insanı bu alana 

hapsetmiş, can ve mal güvenliğini tehlikeye atılmıştır. 

Bizler, bölgenin kamusal kullanım niteliğini ortadan kaldırarak ranta açık hale getirilen, kamu 

hizmetlerine erişimi kısıtlayan, kamu kaynaklarını halkın ihtiyaçları için değil sermayenin çıkarları 

için kullanılmasına yol açan, yaşayanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacağı kentsel açıklıkları 

yok ederek çevresel zararlar doğuracak bu tür noktasal plan değişiklikleri ile kent bütününe 

yönelik geri dönüşü imkansız sonuçlar doğuracak müdahalelere karşı Odamız olarak mesleki 

sorumluluğumuz gereği mücadelemizi sürdüreceğimizi ve bugüne kadar alanda yürütülen peşkeş 

politikalarına başından beri neden olan tüm yerel ve merkezi yöneticileri kamuoyuna hesap 

vermeye ve halkın mağduriyetini bir an önce çözmeye davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla 

duyururuz. (01.08.2017) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

İZMİR ENTERNASYONEL FUARI HALKIN FUARI OLMALI 

 

Biz platform olarak içinde otuzdan fazla çeşitli alanlardan demokratik kitle örgütü bir arada daha 

da çoğalarak kent mücadelemize devam ediyoruz. 

Şu anda Kültürparka dair önemli gündemlerimizden biri bu yıl 86.'sı düzenlenecek 18 Ağustos 

2017 cuma günü açılışı yapılacak İzmir Enternasyonel Fuar'ının tamamen tüketim endeksli, kent 

ekonomisine ve kültürüne hiçbir katkı sağlamayan, üstüne üstlük doğal ve tarihi yapısını göz ardı 

eden bir şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin yeni bir sorgulamayı İzmir kamuoyunda açmaktır.  

Bu sorgulamayı temelde kamusal bir alan olan Kültürparkın ticari bir yapı tarafından 

yönetilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek başlıyoruz. Platform olarak mücadelemizin 

başından beri, Kültürpark'a ilişkin taleplerimizin belirtildiği basın açıklamalarında önemli bir madde 

olarak; İZFAŞ hakkında görüşümüzü ve İZFAŞ’ın Kültürparktan çıkartılıp yerine şeffaf, özerk ve 

katılımcı bir yönetim kurulmasını talep ettiğimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. 
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Ancak geldiğimiz süreçte bu talebimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılık bulmamış 

belediye bünyesinde kurulduğu söylenen Kültürpark Müdürlüğü ile halk kandırılmaya çalışılmıştır.  

Üstüne üstlük geçen yıldan bu yıla belediyenin yapmış olduğu son iki yıldır ciddi bir sponsor atağı 

ile şeffaf, katılımcı ve özerk bir yapının aksine büyük sermaye gruplarının daha çok söz sahibi 

olduğu bir hale bürünmüştür.  

Kültürpark’ın hemen yanında, Basmane Çukuru olarak geçen alanda 270 metre yüksekliğinde 

İzmir'in tarihi kent merkezine, tarihi, kültürel ve sosyal dokusuna büyük bir yıkım getirecek yapının 

sahibi olan bir inşaat firmasına iki yıldır fuarın sponsorluğu verilmiştir. Aynı zamanda sponsor olan 

bu firmanın fuar süresince gerçekleştirilecek sanatsal, kültürel tüm etkinliklerin katılımcılarının 

belirlenmesine kadar tüm aşamalarında çok aktif rol almakta olduğunu görmekteyiz. Hatta bu 

durum öyle bir hale bürünmüştür ki etkinlikler sonunda katılımcı kuruluşlara plaketleri sponsor 

firma yönetimindeki kişilerce verilmiştir.  

Gelinen bu süreçte bizlerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın gerek fuarın sponsor seçimi, 

gerekse halka tamamen yabancı belirlenmiş olan 'İnnovasyon ve Enerji ' temasıyla çıkılan fuar 

organizasyonu ile taleplerimizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir.  

Diğer taraftan İZFAŞ'ın 2. derece doğal sit ve tarihi sit olan kültürpark içinde gerçekleştirdiği fuar 

organizasyonunda katılımcı olacak firma ve çeşitli grupların park içinde yer seçiminde doğal 

yapının tahrip olmaması yönünde hiçbir kriter belirtilmeden, parkın metrekare fiyatları üzerinden 

parça parça firmalara kiralandığı görülmektedir. Bu anlayışın Kültürpark’ın flora ve faunasına 

yıllardır verdiği zarar ortadadır. İzmir Büyük Şehir Belediyesinin kültürpark revizyon projesi ile 

daha fazla betona teslim edilmek istenen Kültürpark’ta fuar organizasyonunda da aynı anlayışın 

devam ettirildiğini görmekteyiz.  

Önemli diğer sorgulanması gereken konu ise fuar organizasyonu boyunca elde edilen bütçe ve 

bu bütçenin nasıl dağıtıldığı?, Neden hala sponsorluklara ihtiyaç duyulduğu? , Bu sponsorluklar 

varken neden hala girişlerin halka paralı olduğu? Sorularını başta Aziz Kocaoğlu’na soruyoruz. 

Kültürpark’ın hemen yanında yapılmak istenen gökdelen projesi ile sermayenin arka bahçesi 

olmasını kabul etmediğimiz gibi 86 yıldır halka mal olmuş bu kadar önemli bir değer olan 

enternasyonel fuarın İzmir kentinde yaptığı ve yapacağı projelerle bir kent suçu işleyen bir 

sermayenin sahiplenmesini bizler halk olarak sindiremiyoruz ve bu duruma şahit olmak 

istemiyoruz.  

Tüm bu uygulamalara baktığımızda ve dolu dolu gösterilen programın ise arka planında, 

Kültürpark'ın 10 günlüğüne bir inşaat firması olan sermayeye meşruluk zeminini arttırmasına katkı 

sağlayacak bir kapsamda teslim edildiğini görüyoruz. Tüm bu sürecin hesabını başta İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğluna soruyoruz ve kirli ellerin Kültürpark’ın üzerinden 

çekilmesini söylüyoruz. 

Kültürpark 90 yıllık geçmişi ile kent belleğinde önemli bir kent hafıza mekanıdır. Sadece İzmirli 

için değil Türkiye’nin dört bir köşesindeki insanı kucaklamış bir hafızayı yaşatmaya çalışmaktadır. 

Bu yıl 86.'sı düzenlenecek İzmir Enternasyonel Fuar organizasyonu ilkesel anlamda sermayeden 

yana değil halktan yana bir kamusal alan yönetimi ile içerisinde yer alacak birimler ve faaliyetlerle 

tüketimi değil üretimi destekleyen, tarihine, kültürüne ve doğal dokusuna saygılı ve her kesimi 

içine alan bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir.   

Diğer taraftan geçtiğimiz pazar yedincisini gerçekleştirdiğimiz Kültürpark Pazar şenliklerimiz ile 

alanda mücadelemizi, Kültürpark’ta doğasına, tarihi kültürel değerlerine sahip çıkan, 

dayanışmacı, paylaşımcı, tüketime karşı üretimi hayatımıza tekrar sokan, sanatın her alanını 

içinde barındıran, yaratıcı, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla yeni bir kültürün 

inşa edilmesi adına önemli tohumlar atarak gerçekleştirmekteyiz. Kültürpark’ın çimlerine, 

toprağına basarak, ağacının gölgesinde, birlikte Kültürparkı yaşamaya ve üretmeye 
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etkinliklerimizi çeşitlendirerek devam edeceğiz. Biz  Kültürpark’ın sakinleri olarak kamusal 

alanımız olan Kültürpark'ta Kültürparkın ağacıyla, çiçeği böceğiyle, insanıyla yalnızca bir park 

olmasını yeterli görerek, ancak park olgusunun üstünde kollektif bir kültürü örerek, İzmir'e ait bir 

Kültürpark anayasası kurmaya niyetliyiz. Kültürpark'ın Sermayenin arka bahçesi olmasına edilgen 

bir tavırla, şarkı söyleyerek, şiir okuyarak, yazarak, çizerek hayır diyoruz ve İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu bu yoldan geri dönmeye, İzmirlileri de Kültürpark’ta 

yarattığımız bu ruhu birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.  

Enternasyonel fuar süresince yukarıda belirttiğimiz birçok konuyu deşifre edecek çeşitli 

eylemliliklerimiz olacak. Bu eylemlerimizi ve sonuç ürünlerini sosyal medya aracılığıyla kamuoyu 

ile gün gün paylaşmayı planlıyoruz, sizleri de sosyal medyadan bizleri takip etmeye davet 

ediyoruz.(16.08.2017)  

KÜLTÜRPARK PLATFORMU 

 

KARŞIYAKA STADI İMAR PLANI HAKKINDA TESPITLERIMIZ  

 

Kamuoyunda Karşıya Stadyumu olarak bilinen Karşıyaka ilçesi, Aksoy Mahallesinde 26675 ada 

11-12 nolu parsellerde E=1.00 TAKS=0.60 yapılaşma koşullu Stadyum Alanı ile E=1.7 yapılaşma 

koşullu Sosyal Tesis Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak planlama ve şehircilik ilkeleri yönünden inceleme 

yapılmış ve yapılan incelemelerden sonra tarafımızca kulüp yönetimi ve plan müellifi odamıza 

davet edilmiştir. 17 Ağustos 2017 Perşembe günü şubemizde gerçekleştirilen toplantıya 

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi, Plan müellifi ve İZVAK Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulumuz 

katılmıştır. 

İzmir kentinin önemli bir meselesi haline gelen “Stadyum” kararları öncelikle kent bütününde, 

katılımcı bir model ile ele alınmalıdır. Uygulanacak projeler geçici, günlük çözümlerden ziyade, 

spor kulüplerimizin ve kentimizin geleceğe yönelik ihtiyaçları ile kentin ve kent halkının faydasına 

kamu yararı temel prensibi ile şekillenmeli ve bu kararlar bilim, teknik ve hukuk ışığında 

hazırlanmalıdır. İmar Planı kararlarının, uygulamaların temelini ve anayasasını oluşturan kararlar 

olması nedeniyle imar planları ile üretilecek kararların kentimize ve dolayısıyla kentte yaşayan 

tüm vatandaşlarımıza fayda sağlaması temel esastır.  

Anayasanın verdiği görev ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından onaylanan “Karşıyaka Stadyumuna” ilişkin imar planı kararlarından dolayı 

ileride oluşabilecek can ve mal kayıplarından duyduğumuz endişelerimizi ve önerilerimizi 

kamuoyu ile paylaşma gereksinimi duyuyoruz. 

Askı ilanında bulunan imar planlarına yönelik değerlendirmelerimizde özetle 2 konu 

vurgulanmıştır. 
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Yükseklik Yönüyle İncelendiğinde; 

 Askı ilanında yer alan İmar Planında hem Stadyum Alanı için hemde Cemal Gürsel 

Caddesine cepheli olan bölüme önerilen Sosyal Tesis Alanı için yükseklik tanımı 

yapılmamıştır. Öyle ki, kent silüeti açısından yükseklik tanımının imar planları üzerinde 

gösterilmesi yönetmelik ile tariflenmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili 

maddesinde imar planları hazırlanırken yapı nizamları, TAKS, KAKS, yükseklik, yapı 

yaklaşma mesafelerinin plan üzerinde belirtilmesi gerektiği yönetmelik maddesi ile hüküm 

altına alınmıştır. 

 Ayrıca aynı yönetmelikte “Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, 

yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın 

yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz 

yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.” Hükmü bulunmaktadır. Bu eksiklik itirazımız ile 

dile getirilmiştir. 

 Dolayısyla konunun bütüncül olarak ele alınması, çevre yapılaşmaların güneşlenmesi, 

havalanma iklimsel durumların değerlendirilmesi ve çevresel sorunları baştan önlemek 

amacıyla imar planında gerekli etüdlerin yapılarak kat yüksekliğinin belirlenmesi ve imar 

planı kararında belirtilmesi ile bu belirsizlikler giderilebilecektir.  

Güvenlik Yönüyle İncelendiğinde; 

 Yapılan incelemede, Stadyum Alanı olarak belirlenen alanın Cemal Gürsel Caddesi, 1746 

sokak, 1743 sokak ve Sancar Maruflu Sokağı arasında kalan adanın içerisinde, konut 

dokusu ile çevrili olduğu, getirilen yapılaşma koşulları doğrultusunda Stadyum alanı ile 

Konut Alanları arasında yeterli mesafe bırakılmadığı tespit edilmiştir. 

 Stadyum Alanına ilişkin onaylanan plan değişikliklerinde, parselin cephe aldığı tek yolun 

kuzeyinden geçen 7.00 metre Yaya Yolu olduğu, yapılması planlanan 15.000 kişilik 

Stadyumda olası olumsuz bir durumda can güvenliği açısından sorun yaratacağı, olası bir 

güvenlik sorununda (yangın, deprem vb.) bu alanın nasıl tahliye edileceğine dair bir 
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hükmün planlarda yer almadığı tespit edilmiştir. 

 Dolayısyla bu türlü yüksek yoğunlukta kullanım içeren  alanların çevresinde yeterli 

büyüklükte araç yolunun , yoğunluğu deplase edebilecek açık kamusal alanın olması ve 

herhangi bir parsel ile bitişik olmaması olası yukarıda belirtilen riskleri ancak 

azaltabilecektir.  

Yukarıda açıkladığımız tespitler öncelikle kulüp yönetimine aktarılmış ve akabinde planı 

onaylayan ilgili idare olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dilekçe ile iletilmiştir.  

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, ülkemizin sağlıklı ve düzenli kentleşmesi, kent planlarının 

Şehircilik esaslarına ve meslek ilkelerine uygun yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak 

Anayasanın tariflediği bir görevdir. Keza, ülkemizin sağlıklı ve düzenli kentleşmesini sağlamaya 

çalışmak sadece meslek odalarının değil, tüm kamu idarelerinin de asli görevidir. 

Yapılan itirazın temelinde ileride yaşanacak olası bir deprem, yangın v.b olayda teknik olarak tüm 

güvenlik önlemlerinin alınması ve bu güvenlik önlemlerine ilişkin mekansal kararların imar 

planlarına aktarılması dayanmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, kent içinde yer alan bu alanda 

oluşacak olası bir facia tüm İzmirli’nin canını yakacaktır. Bu nedenle, tespitlerimizin ilgili kurum 

olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından titizlikle ele alınmasını ve bu konuda tüm yerel 

yöneticilerinde görevlerini yerine getirmelerini almış oldukları sorumluluk gereği bekliyoruz.  

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapmış olduğumuz itirazımız, İzmir Büyükşehir Belediye'si 

ve Karşıyaka Belediye'sinin sorumluluk sahası içinde olması sebebiyle Belediye Başkanlıklarına 

bilgi amaçlı gönderilmiştir. (24.08.2017) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

İZMİR KAMUOYUNA ZORUNLU VE TARİHİ BİR AÇIKLAMA 

 

Ülkemizde son 15 yıl boyunca sürdürülebilir ekonomik bir model yerine ranta dayalı ekonomi 

politikaları uygulanması nedeniyle kentlerimiz, tarım alanlarımız, kıyılarımız, ormanlarımız, 

derelerimiz kimi zaman ayrıcalıklı imar planı değişiklikleri ile satılmış, yapılaşmaya açılmış ve 

talan edilmiştir. Bunun sonucunda özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde uygulanan rant 

politikaları bu kentleri yaşanmaz hale getirmiştir. Yaşanan son sel felaketleri bunun en güzel 

örnekleridir. 

 

Ancak özellikle İstanbul`da ranta çevrilecek alanlar azaldıkça, AKP gözünü İzmir`de ranta 

çevrilecek alanlara dikmiştir. Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi İzmir`de son yıllarda artan 

nüfusla birlikte çarpık yapılaşma,  deprem ve sel gibi doğal afetlerin gerçekliği ve  riskleri, su 

kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını birebir 

etkileyecek sorunlar İzmir`in kapısına dayanmışken, bunları göz ardı edip özellikle İzmir`de 

uygulanacak rant politikalarına yönelik  yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler  yapılmıştır. 

 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Ege  Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ve Doğa 

Derneği`nin  ortaklaşa hazırlamış olduğu raporda  bu rant ve talan politikaları dört başlıkta 

sunulmuştur. Bu raporda  kentimiz üzerinde planlanan rant politikalarını açıklamak ve gelecekte 

İzmirlileri nasıl bir tablonun beklediğini göstermek istiyoruz. 

 

1. Planla Getirilen Hukuksuzluk ve Rant 1/100000 Manisa-İzmir Çevre Düzeni Planı 

2. Bölgemizdeki doğal sit alanları statüleri değiştirilerek bu alanların yapılaşmaya açılması hedefi 

3. Gediz Deltası Sulak Alanlarda Yapılan Değişiklikler, 

4. Körfez Geçişi Planı. 
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Yukarıdaki ilk üç başlıkta ifade edilen; 1/100000 Çevre Düzen Planındaki tarım alanlarının konut 

ihtiyacının ötesinde yapılaşmaya açılması ve dolayısıyla aşırı bir nüfus artışı, doğal sit 

derecelerinde bu alanların yapılaşmaya açılması yönündeki değişiklik kararları, aynı şekilde 

kuzeyde Gediz Deltasındaki Sulak Alanların sınırlarına ilişkin değişiklik kararlarının, İzmir Körfez 

Geçişi (İKG) Projesi ile önemli bir bağlantısının olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

Tarım alanları, meralar, makilik ve fundalık alanlar gibi doğal alanlarımızın, üst ölçek plan kararları 

ile yapılaşmaya açılmasının ardında AKP`nin 2025 yılı için öngördüğü gerçekçi olmayan yüksek 

nüfus öngörülerinin bulunduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nüfus için planda önerilen 

yapılaşmaların yanına bir de sulak alan değişiklikleri ve doğal sitlerdeki değişiklikler ile özellikle 

ekolojik anlamda birçok önemli türü barındıran Çeşme yarımadası yapılaşma baskısıyla büyük 

bir tehdit altına girecektir. 

 

Körfez Tüp Geçiş Projesi, kuzeyde yapım aşamasında olan İstanbul Otoyolu ile Çiğli`de sulak 

alanların ve Kuş Cennetinin olduğu bölgeden güneyde doğal sit statüsü değiştirilen İnciraltı ve 

Çeşme yarımadasını birbirine bağlayacaktır.  Tüm bu ardı ardına gelen yönetmelik, sit 

derecelerindeki değişiklikler, üst ölçek plan kararları ve büyük ölçekli mega proje olan körfez tüp 

geçisi ile İzmir için gelecekte çizilen senaryonun; doğal yapısından gitgide uzaklaşan, ekolojik 

değerlerini kaybeden, betonlaşmaya teslim edilmiş, parça parça plan değişiklikleri ile yüksek rant 

artışlarının önünü açan, kıyılarını betona teslim eden rant talanı altında sağlıksız bir kent olacağı 

ortadadır. Bu gidişat bir an önce engellenmelidir. Yoksa Ege`nin incisi İzmir; tarihi, kültürel ve 

doğal hiçbir değerini geleceğe taşıyamayacaktır. 

 

İzmir üzerinde planlanan rant politikalarının en önemli aracı imar planlarıdır. İmar planlarında 

şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarından uzaklaşmamak gerekmektedir. Merkezi yönetimin 

ranta dayalı planlama anlayışının karşında duracak en büyük gücün yerel yönetimler olması 

gerekir. Söylendiği gibi "İzmir`in İstanbul olması" istenmiyorsa buradan başta İzmir Büyükşehir 

Belediyesi olmak üzere tüm İzmir halkına sesleniyoruz. Sözünü ettiğimiz talan projelerine bugün 

karşı çıkmazsak yarın çok geç olacak. Güzel İzmir`imizin tarihi, kültürel, doğal bütün değerleri 

gözümüzün önünde bir bir yok olup gidecektir. Merkezi Yönetimin İzmir`e dayattığı bu rant ve 

talan politikalarına karşı hukuki, siyasi tüm yolları kullanarak karşı çıkmamız 

gerekmektedir.(20.09.2017) 

 TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

EGEÇEP 

Doğa Derneği  

 

YEREL YÖNETİMİ KENT MERKEZİNDE YER ALAN KÜLTÜRPARKTAN SONRA EN BÜYÜK 

KAMU ARAZİSİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ! 

 

Bugün önünde bulunduğumuz 1039 ada 8 parsele ilişkin Folkart tarafından yapılacak olan 

gökdelene izin verilmesini mümkün kılan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarihli 

ve 05.443 sayılı kararı ile onaylanan yapı inşaat alanı: 104.000 m2, hmax: serbest ve yapı inşaat 

alanının %30’u Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, %70’i Turizm+Ticaret Alanı olarak 

belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 21.09.2017 tarihindeki Mahkeme 

Kararı ile iptal edilmiş olduğu Davacı olan tarafların kamuoyuna paylaşımı ile öğrenilmiştir. 
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Kültürpark Platformu olarak Kültürparkta yapılmak istenen projelere ilişkin yaklaşık iki yıldır 

sürdürülen mücadele sonucunda Bakanlığın İBŞB'nin yapmış olduğu Kültürpark Projesinin 

değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı, koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerektiği 

yönündeki görüşü ile önemli bir kazanım elde edilmiştir. Sürdürdüğümüz mücadelede konunun 

yalnızca Kültürpark alanı ile sınırlı olmadığı, İzmir’in geleceğinin sermayenin talepleri ile 

şekillenen belirsiz bir geleceğe bırakılamayacağını, Kültürpark için önerilen projelerin bu 

senaryonun bir parçası olduğunu ve 'Kültürparkta Kongre merkezi, Basmanede Gökdelen, 

Gökdelende Belediye istemiyoruz' şeklinde sözümüzü her platformda dile getirdik. 

Bu senaryonun en önemli parçası olan bu alanda İzmir’in eski ESHOT Otobüs Garajı olan bu 

alanda 260 metre yükseklikte %70’i Turizm+Ticaret Alanı, %30’u Büyükşehir Belediyesi Hizmet 

Binası ile birlikte yoğun yapılaşma içeren zaten yoğun olan merkez nüfusunun ve trafik 

yoğunluğunun daha da artmasına neden olacak bir gökdelen projesi hazırlanmıştı.  

Proje alanı İzmir tarihi kent merkezi yakınında Basmane semtinde yer almakta ve sıkışık/küçük 

parsel dokusu nedeniyle yoğun yapılaşma içeren bir bölgede ve kent merkezindeki tek büyük 

kamusal açık yeşil alan olan Kültürpark Tarihi+2. Derece Doğal Sit Alanı bitişiğinde 

bulunmaktadır. Mahkeme kararında da böyle bir alan için gerçekleşmesi gereken plan kararları 

ve projelerin “sıradan” bir parselle aynı nitelikte olamayacağı, alanın kentin kalbinde yer aldığı, 

kamuoyu için hassasiyet oluşturduğu, çevresindeki kamusal alan kullanımlarını değiştirerek 

etkileyecek nitelikte olduğu belirtilmiştir. 

Söz konusu proje ile kent kültüründen, tarihinden ve estetikten yoksun bir yapı ile alanın çevresini 

hem fiziki hem de sosyal anlamda dönüştürerek bir soylulaştırma, kimliksizleştirme projesini de 

içinde barındırmaktadır. Bu gökdelen sayesinde Basmane ve Çankaya bölgesi tümüyle benzeri 

bir yapılaşmaya açılarak kentin önemli bir tarihi alanı yağmalanacaktı. 

Ayrıca Uzun yıllar açık alan olarak kalmış, şimdi ise parselin çevresi tamamiyle ihaleyi alan inşaat 

firmasının reklamlarını içeren duvarla şantiye alanı olarak çevrelenmiş, belediyenin de hissedar 

olduğu böyle bir alana nasıl izin verildiği bilinmeyen bir şekilde firmanın reklam yaptığı bir duvar 

olarak kent merkezine saplanmıştır. 

Diğer yandan dönemin kent yöneticilerinin aldığı yanlış kararlarla kamunun elinden alınıp 

sermayeye peşkeş çekilmiş bu alana ilişkin %30’unun belediye hizmet binası olarak belirlenmesi 

alanının kamusal bir nitelik taşıyacağı anlamına gelmemektedir. Belediye yönetimi tarafından % 

30’a çıkarılmasını, zafer kazanmış kumandan edasıyla dile getirip, bizlere “daha ne istiyorsunuz” 

şeklinde hitap etmesi, sürecin başındaki rant odaklı antidemokratik anlayışın halen devam ettiğini 

göstermektedir. Bölgenin Fuar alanından sonra en büyük parseli olan bu alan, kamu yararı 

içermeyen ve eşitlik ilkesine aykırı biçimde planlanmış ve ihaleler ile farklı firmalara geçerek uzun 

yıllardır rantın nasıl paylaşılacağı konusunda çaba harcanmıştır. 

Söz konusu Mahkeme Kararı göstermektedir ki, geçmişten beri devam eden rantiyeci anlayışla 

devam edilmesi mümkün değildir. İzmir’in tarihsel sürecinde önemli yeri olan Basmane 

bölgesinde, kamuoyu içinde bu kadar hassas bir alanın tarihi, kültürel ve doğal varlıkların 

geleceğini tehlikeye atacak, kamu yararı taşımayan, çevresindeki doku ile bağdaşmayan 

“devasa” bir gökdelen projesi hükümsüz kalmış, bu süreçte yaptığımız itirazların mahkeme 

karşısında da doğruluğu ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak şimdi önünde durduğumuz bu parselde inşaat yapılması, mevcut imar durumu ile 

müümkün değildir. 
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Çünkü 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle bu 

parsel için Konak Belediyesi’nden alınmış olan inşaat ruhsatı artık geçerliliğini kaybetmiş, “yok 

hükmünde” bir belge niteliği kazanmıştır. 

Bu aşamadan sonra halkına ve kentine karşı sorumluluğu gereği ilgili belediye yetkililerinin bir an 

önce parsele ilişkin imar planının mahkeme kararı ile iptal edilmesini kamu yararı nezdinde fırsata 

çevirerek; koruma – kullanma dengesini gözeten, kamu yararını önceleyen, doğal ve tarihi sit 

statüsünde olan Kültürpark'ın doğası ve tarihi dokusu ile uyumlu, Basmane ve Kemeraltı 

bölgesinin dokusu ve yaşam biçimine uygun, bilimden ve adaletten yana, şehircilik ilke ve 

esaslarına uygun, demokratik katılımcı ve şeffaf bir anlayışla imar planı çalışmasına 

başlanmalıdır. Ve Kamuya ait olan bu alanın nasıl kamudan alındıysa o şekilde tekrar kamuya 

geçmesini sağlamalıdır. 

Dolayısıyla açılmış olan dava kararı sürdürdüğümüz kent mücadelesi için önemli olduğundan 

başta bu karara sahip çıkıyoruz ve konunun Kültürparkta olduğu gibi her sürecinde takipçisi 

olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Ve son olarak Kamuya ait olan bu alanın tekrar kamuya 

geçmesini istiyoruz. 

BURADAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA SORUYORUZ; MAHKEME KARARINA 

RAĞMEN GEÇMİŞTE YAPILAN HATALARI HALA DEVAM MI ETTİRECEK YOKSA KAMU 

YARARINDAN YANAMI HAREKET EDECEK? (06.12.2017) 

KÜLTÜRPARK PLATFORMU 

 

DOĞAL SİT DEĞİŞİKLİĞİ OLAN ALANLARIMIZ TEHLİKE ALTINDA! DEVLETİN 

GÜVENCESİNDE OLMASI GEREKLİ BU ALANLAR DEVLET ELİYLE TALAN EDİLİYOR! 

 

İzmir`in önemli oksijen kaynaklarından birisi olan; makilik, fundalık, alanlar ile Çiçekli Milli Parkı 

ve büyük bir ormanı barındıran, içerisinde birçok endemik bitki örtüsü ve canlı türü ile önemli bir 

flora ve faunaya sahip 23850 dönümlük alan 1999 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Bu alan içerisinde yer alan 

yaklaşık 20 dönümlük 102 ada 123 parsele ilişkin 2013 yılında parsel bazında sit değişikliği 

yapılmış ve akabinde hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planına TMMOB Şehir Plancıları Odası 

İzmir Şubesi tarafından açılan davada; 5. İdare Mahkemesi 29.06.2016 tarihinde "sit kararlarının 

parsel bazında değil çevresiyle bütünlük gösterdiğinden, alanın ekolojik bir yaklaşımla ve bütüncül 

bir anlayışla "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" yerine "Kesin Korunacak Hassas 

Alanlar" statüsünde korunması gerektiği" kararına varmış ve bu gerekçeyle parsel bazında 

yapılan plan değişikliğine konu imar planını iptal etmiştir. 

 

İptal kararından yaklaşık 1 yıl sonra 102 ada 122 parseli de içine alan geniş bir alanda, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından doğal sit derecelerinin yeniden değerlendirilmesi çalışması 

kapsamında söz konusu parsel yargı kararlarına rağmen, 1. Derece doğal sitten, yeniden 3. 

Derece Doğal Site denk gelen Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım alanı statüsüne dönüştürülmüştür. 

Sonrasında ise  kararın üstünden henüz iki ay geçtikten sonra, yeni bir imar planı onaylanmadan 

sadece 123 nolu parselin üzerinde inşaat çalışmalarının başladığına yönelik basında çıkan 

haberler ve inşaat çalışmasını belgeleyen fotoğrafların ardından yerinde yapılan incelemelerde 

parsel üzerinde inşaat çalışmalarının yapıldığı tespit edilmiştir. 
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Yapılan araştırmalar sonucunda, parselde belirlenen 3. Derece Sit Alanı kararının yanlış olduğu 

2015 yılında yargı makamları tarafından belirtilmesine rağmen 25.10.2017 tarihinde Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı onayı ile sadece 122 parsele ilişkin 12.750 m2 yapılaşma hakkı veren dört 

katlı özel eğitim tesisi yapılmasına yönelik Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulu belirlendiği tespit 

edilmiştir. Oysa 19.10.2017 tarihli Evrensel gazetesinin yayınladığı fotoğraflar ile basında çıkan 

haberler ve yerinde yapılan incelemede alanda ekim ayı başında inşaat çalışmasının başladığı, 

dolayısıyla inşaatın yargı kararına rağmen yargıyı hiçe sayarak parsel bazında belirlenen 

25.10.2017 tarihli Bakanlık onayı öncesinde başladığı tespit edilmiş ve  bu durumda inşaata ilişkin 

düzenlemelerin mevzuatta belirlenen usullere aykırı gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır. 

 

Basında çıkan haberler ve yerinde tespitler akabinde ilgili kurumlara inşaat faaliyetini ihbar etmek 

hem de konu hakkında bilgi almak amacıyla yazı yazılmıştır. Ancak yazışmaların üstünden bir 

aydan fazla süre  geçmesine rağmen ilgili kurumlar tarafından inşaatın durdurulmasına yönelik 

hiçbir iş ve işlem yapılmamış, yapılan yazışmalara da geri dönüş sağlanmamıştır. 

 

Kanun maddesinde de görüleceği gibi geçiş dönemi yapılaşma koşulu Koruma Amaçlı İmar Planı 

yapımına kadar süreçte alanın koruma kullanma dengesinin korunması amacıyla Bölge 

Komisyonu tarafından belirlenir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer ve koruma amaçlı imar plan 

onaylandıktan sonra yürürlükten kalkar. Koruma Amaçlı İmar Planı ilgili yönetmelik maddelerinde 

tariflendiği şekilde belirli uzmanlar tarafından alanda bilimsel çalışmalar ile oluşturulacak raporlar 

neticesinde yapılan kapsamlı planlardır. Bölge Komisyonunca hiçbir bilimsel çalışmaya dayanak 

gösterilmeden belirlenen Geçiş dönemi yapılaşma koşulları Koruma Amaçlı İmar Planını 

yönlendirici ve uygulamaya geçtikten sonra geri dönüşü olmayacak nitelikte olması 

düşünüldüğünde Anayasanın 63. maddesi ‘Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve 

değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. ‘ hükmüne 

aykırı bir idari işlemin gerçekleştirildiği görülmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde meslek odalarımızın bilgi edinme kapsamında yapmış 

olduğu başvuruya ilgili kurumlarca yanıt verilmemiş, gerekli işlemler yapılamamakla birlikte söz 

konusu işleme yönelik kamu kurumu niteliğinde olan meslek odasının kamu denetimi yapması 

engellenmiş ve inşaat işleminin ilerlemesine göz yumulmuştur. 

 

Bütüncül olarak ele alınması gereken ormanlık alanlarla çevrili bu kadar önemli bir bölgenin içinde 

sadece 1 adet parsele yönelik, üstelik bölgeye ilişkin ihtiyaç durumu dahi belirlenmeden yaklaşık 

12.750 m2 yapılaşma hakkı veren dört katlı özel eğitim tesisi yapılması kararı bilimsellikten, 

Korumaya ilişkin İlke kararlarından, kamu yararından ve mahkemenin planı iptal gerekçesi olan 

ekolojik ve bütüncül yaklaşımdan tamamen uzaktır. Ayrıca 1/25000 İzmir Büyükşehir Bütünü 

Çevre Düzeni Planında 123 parsel ve çevre "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmiş olup 

yapılan işlemler Çevre Düzeni Planına da aykırıdır. 

 

Söz konusu uygulama şu anda; Türkiye‘nin dört bir yanında yeniden değerlendirilen tüm doğal sit 

alanlarının yapılaşma baskısı altında kalması ve söz konusu çalışmanın denetimi 

sağlanamayacak bir çevre katliamına dönüşmesi açısından referans bir karar niteliğindedir, 

sonucunda da telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağı açıktır. Doğal sit alanlarının 

sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi; ancak ranttan, kişisel menfaatten uzak bir biçimde bilimsel 

gerçeklerle temellendirilen bölgesel çalışmalar ile yapılabilir. Parsel ölçeğinde ya da bütünlükten 

uzak, parçacıl değerlendirmelerin yapılması doğal alanların korunmasından öte, hızlı bir biçimde 
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yok olmasına neden olmaktadır. Bu durumun ivedilikle önüne geçilmesi gerektiği konusunda 

başta İzmir Valiliğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, İl Müdürlüğünü ve Bornova Belediyesini 

uyarıyoruz. 

 

Yukarıda sayılan gerekçelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 123 parsel 

özelinde belirlenen geçiş dönemi yapılaşma koşullarının iptali için meslek odalarımız tarafından 

dava açılmıştır. Aynı zamanda söz konusu inşaat işleminin mevzuatlarda belirlenen usullere 

aykırı şekilde gerçekleşiyor olması kanaatimiz gereği tüm bu yaşanan süreçle ilgili, kurum 

yetkilileri hakkında suç duyurusunda da bulunulmuştur. Alanın doğal yapısının bozulması 

yönünden telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaması açısından ivedilikle yürütmenin 

durdurulması gerekmektedir. 

 

Burada ilgili kurumlara soruyoruz; 

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir 1 Nolu Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonuna; 

Toplam 23850 dönümlük doğal sit alanı içinde mahkeme kararlarına rağmen tek parselde alanla 

hiç bağdaşmayan yaklaşık 12750 m2‘lik, 4 katlı Özel  Eğitim Alanı yapılmasına yönelik hangi 

koruma – kullanma ilkesine dayanarak bir yapılaşma hakkı verilmiştir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na; 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir 1 Nolu Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonun vermiş olduğu, 

tüm Türkiye‘de yapılan doğal sit alanlarını yapılaşma baskısı altına sokacak olan ayrıcalıklı imar 

hakkı kararı hangi kamu yararı gerekçesi ile onaylanmıştır. 

 

Valiliğe ve Bornova Belediyesi‘ne; 

Çevre ve Şehircilik Bakanlık onayının 25.10.2017 tarihinde olduğu halde, bu alandaki inşaat 

çalışmalarının Ekim ayı başında başladığı basında çıkan haberler ve fotoğraflarla belgelenmiştir. 

İnşaat çalışmaları onay işleminden önce nasıl başlatılmıştır ve bu konuda yapılan ihbarlara karşı 

bir işlem başlatılmış mıdır?(12.12.2017) 

                                                                       TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU 

 

 BUCA KAYNAKLAR SIK AĞAÇLIK ALANINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ VE 

İLBANK`IN İŞ BİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞEN ON KAT İMAR RANTI ARTIŞI VE DOĞA YIKIMI 
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Ülkemizde özellikle son yıllarda imar planı değişiklikleri ile kamusal alanların, doğal alanların 

katledişine yönelik sürekli olarak yeni kararlar karşımıza çıkmaktadır. Sıkışmış kent dokularını 

sağlıklı kararlar ile yenilemek, halka sağlıklı yaşam koşulları hazırlamak, doğal alanları, 

ağaçları, yeşili korumak ve geliştirmek görevinde olması gereken Bakanlık görevinden çok 

uzakta arsa spekülasyonu, arsa rant yaratıcısı şeklinde kararlar almaktadır. Alınan bu kararlar 

sonucunda, kentlerimiz, doğal yaşam alanlarımız her gün katledilmekte ve bu katle imza 

atanlar bireysel rant tekelinin kuklaları gibi hareket etmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06.11.2017 tarihli ve E.19405 sayılı yazısı ile; "İzmir İli Buca 

İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 20276 ada 1 parsel, 20227 ada 1 parsel, 20279 ada 1 parsel, 

20280 ada 1, 2 ve 3 parseller, 20400 ada 1 parsel, 20401 ada 3 parsel ile 20402 ada 1 parselde 

bulunan toplam 120.451,00 m² yüzölçümlü arsalar ve planlama alanına dahil edilebilecek 

tescile tabi olmayan alanlar üzerinde İller Bankasınca hazırlanacak imar planları 

doğrultusunda Banka ile ortak proje geliştirmek üzere Arsa Malikleri ile imzalanan 04.02.2015 

tarihli sözleşme uyarınca 10.07.2015 tarihinde arsaların tamamının mülkiyetinin Bankalarına 

devredildiği belirtilerek mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı, Teknik Altyapı Alanı, 

Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Özel Orman Alanı yapılaşma koşullarındaki alanın Konut Alanı, 

Ticaret+Konut Alanı, Özel Eğitim Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı ve Teknik Altyapı 

Alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı 

İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı" belirtilerek 

09.11.2017-11.12.2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askı ilanına 

çıkarılmıştır. 

 
 

Bakanlık tarafından onaylanan imar planı içerisindeki alanlar uydu fotoğraflarından da 

görülebileceği gibi Ağaçlık karakteri yüksek doğal alanlardır. Öyle ki bu alanın planlama süreci 

incelendiğinde  doymak bilmeyen Rant baskısının yaşam alanlarını ne hale getirdiği rahatlıkla 

görülmektedir. 

 

Bu alanları da kapsayan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 Tarihinde onaylanan 

1/5000 Ölçekli Kaynaklar Revizyon İmar Planı Raporunda; alanın 1996 yılında 1. Derece 
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Doğal Sit olması yönünde tavsiye kararı barındırdığı belirtilmiştir. Maalesef ki bu tavsiye kararı 

yerine getirilmemiştir. Bölgede Mülga Kaynaklar Belediyesi 2002 yılında Revizyon İmar Planı 

onaylamıştır. Fakat onaylanan Revizyon İmar Planı, İzmir`in su ihtiyacını karşılayan Tahtalı 

Havzası sınırları içerisinde yer almasına rağmen ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmadan 

onaylandığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulmuş ve bölgeye ilişkin 1/5000 

Ölçekli Nazım İmar Planı çalışması 2011 yılında onaylanmıştır. Bölgeye ilişkin 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planları da 2017 yılında onaylanmıştır. Yürürlükte bulunan onaylı imar 

planlarında İller Bankası tarafından parsel ölçeğinde plan değişikliği yapılan 120 dönümlük 

alanın Büyük bir bölümü, yürürlükte bulunan imar planlarında Doğal Karakteri Korunacak Alan 

olup plan değişikliğine konu alan içerisinde, yürürlükte bulunan planlara göre yaklaşık 9000 

m2 toplam inşaat alanını barındıran Konut Alanı bulunmaktadır. 

 

Tüm bu kararların üzerine, Bakanlık tarafından onaylanan imar planı değişikliği ile Doğal 

Karakteri Korunacak Alanlar Konut Alanına dönüştürülmüş, imar planlarındaki 2 kat koşulu, 6 

kata çıkarılmış ve sonuç itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 93.000  m2`ye çıkarılmıştır. 

Doğal alanın katledilmesinin sebebi ise, İlbank A.Ş. tarafından hazırlanan Plan Açıklama 

Raporunda ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan askı ilanında, "İller Bankasınca 

hazırlanacak imar planları doğrultusunda Banka ile ortak proje geliştirmek üzere Arsa Malikleri 

ile imzalanan 04.02.2015 tarihli sözleşme uyarınca 10.07.2015 tarihinde arsaların tamamının 

mülkiyetinin Bankalarına devredilmesi" olarak belirtilmektedir. Bu alana mevcut halinden 10 

kat fazla inşaat alanı artışı öneren kararın onaylanmasının nedeni açıkça hem Bakanlık hem 

de İlbank tarafından itiraf edilmektedir. 

 

Oysa eski adı ile İller Bankası yeni adı ile İlbank`ın web sitesinde de açıkça belirtildiği gibi 

İlbank`ın vizyonu sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmaktadır. İlbank`ın görevi arsa 

komisyonculuğu yapmak, Bakanlığın görevi de Rant arttırıcı imar planlarını onaylamak 

değildir. 

 

Ayrıca, bu bölgenin Tahtalı Havzası sınırları içerisinde yer alması nedeni ile ayrı bir önemi 

vardır. Tahtalı Havzasını kirletici, bölgenin yoğunluğunu arttırıcı kararlar İzmirlinin suyunu 

kirletmektir. Bu nedenle, hiçbir bilimsel ve teknik gerekçeye dayanmayan, doğal alanları yok 

edici, ranta yönelik bu kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar irdelenmesi ve 

bir an önce kararın iptal edilmesini bekliyoruz. Rant artışı için İlbank`ın bu komisyoncu anlayışı 

yeni bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır.TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 

olarak, hem bu yanlış karara karşı hem de görevi sürdürülebilir kentlere katkı sağlamak olan 

İlbank`ın gerçek görevini komisyonculuğa çeviren bu anlayışına karşı da her türlü hukuki 

mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiririz.(14.12.2017) 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

KONAK 1.ETAP ALSANCAK-KAHRAMANLAR BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR 

PLANI İPTAL KARARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI 

 

 İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarihli ve 05/986 sayılı kararıyla 

onaylanan Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı "…dava konusu plan ile ‘Ticaret-Turizm Alanı‘ ve ‘Ticaret-Turizm-Konut Alanı‘ olarak 

belirlenen karma kullanım alanlarının yapılaşma kararlarına plan bütünlüğü, mevcut doku, 
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ulaşılabilirlik ve çevre ilişkileri açısından kentsel mekan bütününde silüete olan etkileri ile birlikte 

değerlendirilmemiş olduğu, arma kullanım alanlarına ilişkin fonksiyonların nasıl yönleneceği ve 

temel stratejilerine dair karar üretmemiş olması ve İzmir`in ticaret yoğunluğu olan kent 

merkezindeki mevcut durumdaki otopark sorununa plan kararı ile de çözüm önermediği ve teknik-

sosyal donatı alanlarının otopark ihtiyacı için kullanılacağının belirtildiği, ancak otopark 

kullanımının gerektirdiği etüt, analiz, alan niteliği ve peyzaj özelliklerine ilişkin nasıl bir araştırma 

yapılacağına ilişkin hüküm içermemesi  nedenleriyle şehircilik ilkelerine, kamu yararına, imar 

mevzuatına, planlama tekniklerine ve mahkeme kararlarına uygun olmadığı…"gerekçesiyle İzmir 

3. İdare Mahkemesinin 07.11.2017 tarihli ve 2017/1601 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. 

  

Söz konusu Mahkeme Kararı ile iptal edilen Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve 21.09.2017 tarihindeki Mahkeme Kararı ile 

iptal edilen İsmet Kaptan Mahallesi, 1039 ada 8 parsele ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 15.02.2013 tarihli ve 05.443 sayılı kararı ile onaylanan ve  yapı inşaat alanı: 104.000 

m2, hmax:serbest ve yapı inşaat alanının %30`u Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, %70`i 

Turizm+Ticaret Alanı yapılaşma koşullarına sahip 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, 21.09.2017 

tarihindeki Mahkeme Kararı ile iptal edilmiştir. 

Bu durumda Basmane Çukuru olarak bilinen bölgede yapılmak istenen uygulamaların dayanağı 

olan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planları iptal edilmiş ve alan uygulamaya esas imar 

planları açısından tamamiyle plansız kalmıştır. Mahkeme kararlarında iptal gerekçeleri olarak 

belirtilen bilirkişi raporlarındaki hususlar dikkate alınarak, İzmir‘in kent merkezindeki en büyük 

park alanı olan Kültürparka ve kentsel sit alanı olan Basmane ve Kemeraltı bölgelerine komşu 

olmasıyla İzmir‘in tarihi kent merkezi niteliğinde olan bu denli önemli kent parçasının bilimin, 

hukuğun ve mevzuatların ışığında kamuyararı gözetilerek, çevresine olan etkisi ve etkileşimi de 
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değerlendirilerek ilgili yerel yönetimler tarafından yeni imar planı kararları ile planlanması ve bu 

durumun İzmir kentinin geleceği adına bir fırsata çevrilerek yeniden planlanması gerekmektedir. 

Ayrıca Mahkeme kararında belirtildiği gibi "…Dünyadaki tarihi kent merkezlerinde trafik ve otopark 

düzenlemelerinin ve yaya öncelikli uygulamaların özel çalışmalarla değerlendirildiği dikkate 

alındığında, dava konusu planın İzmir Kent Merkezinin geleceğini sağlıklı bir biçimde tarif etme 

imkanı vermeyen belirsizlikler içeren ve ulaşımı ve otopark düzenlemelerine ilişkin daha belirgin 

stratejilere…" ihtiyacı olduğu, İzmir`in ticaret fonksiyonlarının ve trafik yükünün yoğun olduğu bu 

bölgede karma kullanım alanlarına ilişkin stratejilerin net tariflenerek, ulaşım, trafik yoğunluğu ve 

otopark ihtiyacına dair yönlendirici ve geliştirici karar üretmesi gerektiği ancak planda aksine 

otopark sorununun çözümü olarak bölgedeki kamusal alan kullanımlarının yer altında otopark 

yapılmasını önerecek kadar bölgeyi tamamen trafik açısından karmaşaya götürecek bir durumun 

önünü açmıştır. Diğer taraftan Büyükşehir belediyesinin kent merkezinden araç kullanımını 

azaltıcı, yaya öncelikli ve toplu taşımayı özendirici uygulamalar yapma hedefi ile tamamen çelişen 

bu denli alana yoğunluk getirecek plan kararlarının çelişen sonuçlar doğurduğu da ortadadır. 

Sonuç olarak imar planlarına ilişkin hukuki mücadelemiz sonucu üst ölçekli plan 

kararlarının planlama esaslarına ve  şehircilik ilkelerine aykırı olduğu sonucu tescillenmişken; yeni 

yapılacak planlama çalışmalarında çevresel etkileri ile bir bütün olarak ve kamu yararı kavramı 

içerisinde planların hazırlanmasının bir zorunluluk olduğu da tescillenmiştir. (04.01.2018) 

 Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

 

KENT YÖNETİCİLERİNİ; İZMİR’İN SERMAYENİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA 
ONAYLADIKLARI PARSEL BAZINDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KONUSUNDA 
UYARIYORUZ!  
 

Yasa ve Yönetmeliklerde de açıkça ifade edildiği üzere, imar planları en genel tanımıyla, fiziki, 
doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini 
sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi 
yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma 
kararları getiren unsurlardır.  
 
Ancak, belirli nüfus projeksiyonları ve süreler dikkate alınarak hazırlanmış olan imar planları 
günümüz yaşam standartları ve ihtiyaçların gelişen teknoloji ve yaşam koşullarının farklılaşması 
gibi etkenlerle başlangıçta hesaplanan nüfus projeksiyonlarının ve sürelerin aşılmasıyla ömrünü 
tamamlayabilmektedir. Bu gibi durumlar, özellikle İzmir kenti gibi büyük metropol kentlerde 
karşılaşılan en büyük sorunların başında sosyal donatı alanları ve ihtiyaç duyulan teknik altyapı 
alanların eksikliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Gerek İzmir gerekse diğer metropol 
kentlerde yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekanın oluşmasını sağlamak 
ancak sosyal donatı alanlarının ve teknik altyapı alanlarının arttırılmasıyla mümkün 
olabilmektedir. Bu durumun çözüme kavuşturulması ise ancak ve ancak ömrünü tamamlamış 
durumda olan imar planlarının bütüncül yaklaşımlarla ele alınarak revize edilmesi ile mümkün 
olabilmektedir. 
 
Günümüz itibariyle, yerel yönetimler dışında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Başbakanlık 
Özelleştirme Yüksek Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi pek çok kurumun imar planı yapma 
ve onama yetkisi bulunmaktadır.  
 
Ancak son yıllarda İzmir'de artan bir ivmeyle, yukarıda bahsi geçen kurumlardan özellikle Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bütüncül yaklaşımdan uzak, 
yaşanan kentsel sorunların giderek artmasına neden olacak nitelikte, ayrıcalıklı imar haklarını 
içeren parsel bazında imar planı değişikliklerini onaylandığını görmekteyiz. Ayrıca Özelleştirme 
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İdaresinin kamu arazilerini el değiştirmesi yolu ile Alışveriş Merkezi, rezidans ve iş merkezlerine 
dönüştürmek üzere imar planı değişkliklerini onayladığını görmekteyiz. 
 
Karşılaşmakta olduğumuz parsel bazında imar planı değişikliklerine bakıldığında ise, İzmir 
bütününde özellikle kentin rant odaklarında yer alan ve çeşitli sermaye gruplarının elinde bulunan 
yada eline geçen arazi parçaları özelinde imar planı değişikliği yapıldığı, kentin ihtiyaçlarından 
olan park alanı dışındaki kullanım kararlarının (eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisler, dini 
tesisler, belediye hizmet alanları, ulaşım altyapısı için gerekli alanlar ve diğer teknik ve sosyal 
altyapı alanları) gözetilmediği, imar planlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak revize 
edilmediği ve tamamıyla sermaye gruplarının rantsal talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği 
görülmektedir.  
 
Bu kapsamda son yıllarda onaylanmış olan parsel bazında imar planı değişikliklerinin kent 
merkezindeki dağılımlarına ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi haritasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. 
Bilgi haritasında da görüleceği üzere, bahsetmiş olduğumuz parsel bazında imar planı 
değişiklikleri Alsancak Liman Arkası bölgesi, Yeni Kent Merkezi çevresi ve Bornova Kazımdirik 
Mahallesi gibi kentin rant odaklarında yoğunlaşmaktadır. Diğer taraftan bu planları onaylayan 
kurumlara baktığımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Bornova Belediyesi, Konak Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi şeklinde yerel ve 
merkezi idarelerin aynı yaklaşımı izlediği görülmektedir.  
 

 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak, kentimizde gerçekleştirilmekte olan ve 
tamamen rant odaklı parsel bazında gerçekleştirilen imar planı değişikliklerinin takipçisi olmakla 
birlikte hukuki mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda açmış olduğumuz davalardan, İzmir 
İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi 3720 ada 5 nolu parselin konut dışı kentsel çalışma 
alanından 2. ve 3. Derece İş Merkezi Alanına dönüştürülmesine ilişkin Folkart AŞ. Tarafından 
sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını değişikliklerinin 
iptali istemiyle planı onaylayan kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açtığımız dava 
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sürecinde yakın zamanda mahkemeden gelen bilirkişi raporunda, planlama ilkeleri ve şehircilik 
esaslarına aykırı olması gerekçeleriyle söz konusu imar planı değişikliklerinde kamu yararı 
bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporuyla da yukarıda 
bahsetmiş olduğumuz ve mücadelemizi sürdürdüğümüz hususların doğruluğu ortaya çıkmıştır.  
 
İzmir kentinin özellikle son bir yılda almış olduğu yoğun göç ile hızlı artan nüfusu düşünüldüğünde 
kamu yararından uzak sermaye odaklı kentin planlanması İzmir'in gelecekte; hava kalitesi düşük, 
yaşam standartları düşük, kamusal alanları özellikle bu bölgelerde tamamen niteliği değişen ve 
ulaşım sorunlarıyla ülkemizdeki bugün özellikle göç veren metropol kentlerin kaderini 
yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Aynı zamanda kentlerin planlanmasında rantın eşit dağılımı yine 

kent yöneticilerinin sorumluluklarındandır ancak parsel bazında yapılan plan değişikilikleri 
kentlerin adaletli yönetimini ortadan kaldırmakta ve bu yönde talepler için gelecekte referans 

oluşturmaktadır.  
 
Dönüşen kentin ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından plan bütünlüğünde ele alınmadığı zaman 
sermaye odakları tarafından noktasal değişiklik talepleri gelmektedir. Bu durumda yapılması 
gereken İzmir kentinin bütünününde kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak, altyapı, üstyapı 
ve sosyal yaşamı iğileştirici, rantın adaletli dağılımını sağlayan,  kamu kaynaklarının adil 
kullanımını sağlayacak, doğaya uyumlu, yaşam kalitesini yükseltecek diğer önlemlerinde 
düşünüldüğü, teknolojik gelişimlerinde göz önünde bulundurulduğu ve katılımcı bir süreçle 
yönetilen nazım imar planı çalışmaları yapmak ve buna uygun, projeksiyon yıllarını tamamlamış 
uygulama imar planlarının revizyonlarını gerçekleştirmektir.  
 
Sonuç olarak kent yöneticilerini; imar planı yapma ve onaylama yetkisi bulunan kurumların görevi, 
bu yetkilerini halktan yana, halkın sağlıklı ve güvenli çevrelerde, eşit imkanlara sahip daha 
yaşanabilir kentler haline getirmekten yana kullanmak olmalıyken, bunun aksine bilime ve hukuka 
aykırı çeşitli sermaye gruplarının rantsal talepleri doğrultusunda hazırlanan imar planı 
değişikliklerini onaylanarak İzmir'in çarpık kentleşmesini sağlayacak kentleşme politikalarından 

ivedilikle vaz geçmeleri konusunda uyarıyor ve bu tür uygulamalara karşı hukuki mücadelemize 
devam edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.  
 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 
 

                   

  

 

 
               14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

 

 

120 

3. BASINDA ŞUBEMİZ 
 

3.1. YAZILI BASINDA YER ALAN HABERLER 
 

Odamız 14. Dönem boyunca görüş ve açıklamaları ile sıkça yazılı ve görsel basında yer almıştır. 

Bu bölümde yazılı basında yer alan haber ve açıklamaların bir kısmına yer verilmiştir. Görsel ve 

yazılı basında çıkan Oda haberlerine TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi internet 

sitesinden ve sosyal medya hesabından ulaşabilirsiniz. 

 
PLAN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Plan Notu Değişikliğinin Yürütmeyi Durdurma Kararı 

Üçkuyular eski Maliye Meslek Lisesi Planlarının İptal Kararı 

Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesinde yer alan Tariş Arazilerine İlişkin Plan Değişikliği 

Aliağa İzdemir Termik Santral ve Kül Cüruf Depolama Alanı Planına İlişkin Yürütmeyi Durdurma 

Kararı 

İzmir ve Bölgemizde Planlanan Rant Projeleri Hakkındaki Rapor 

Bornova Çiçekliköy’deki Doğal Sit Alanında İzinsiz İnşaat 

Doğanlar Projesine İtiraz 

Buca İlçesi, Kaynaklar Yolu Güzergahında Yer Alan Yoğunluk Arttıran Plan Değişikliği 

ULAŞIM KARARLARI 

Konak Tramvayı ve Sahil Bulvarı Kıyı Projesi 

İzmir’de Yaşanan Trafik Sorununa İlişkin Değerlendirme 

Konak Tüneli 

Körfez Tüp Geçişi Projesi 

KENT SORUNLARI 

Kültürpark 

Göztepe Stadı 

Karşıyaka Stadı 

Konak İlçesi, Basmane Çukuru Gökdelen Projesi 

Alsancak TRT Binasına Yönelik Toki Tarafından Yapılan Plan Değişikliğine Dava  

YASAL, YÖNETSEL KARARLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

Doğal Sit Statülerindeki Değişikliklere İlişkin Değerlendirme 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine İlişkin Değerlendirme 
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9 EYLÜL İZMİR - 22.06.2016 

MİLLİYET İZMİR EGE- 21.03.2016 
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YENİGÜN İZMİR_17.08.2016 9 EYLÜL İZMİR_17.08.2016 

9 EYLÜL İZMİR_15.04.2016 
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SABAH-EGELİ_13.09.2016 

HÜRRİYET İZMİR-EGE-28.09.2016 EGE TELGRAF-28.10.2016 
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GÜNLÜK EVRENSEL - 29.12.2016 
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YENİ EKONOMİ-04.10.2016 

SABAH EGELİ-04.10.2016 
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HÜRRİYET İZMİR EGE - 30.12.2016 

HABERTÜRK EGELİ - 30.12.2016 

MİLLİYET İZMİR EGE - 31.12.2016 
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9 EYLÜL İZMİR_25.01.2017 
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9 EYLÜL İZMİR_09.02.2017 

SÖZCÜ_07.05.2017 
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9 EYLÜL İZMİR_29.03.2017 EGE TELGRAF_10.07.2017 

İLKSES_26.07.2017 
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HÜRRİYET İZMİR-EGE_24.07.2017 

9 EYLÜL İZMİR _22.09.2017 
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9 EYLÜL İZMİR-EGE_17.08.2017 
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9 EYLÜL İZMİR _01.11.2017 
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EGE TELGRAF _18.08.2017 MİLLİYET İZMİR EGE _21.08.2017 
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İLKSES _26.08.2017 

ALİAĞA EKSPRES_18.11.2017 
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EGE TELGRAF _05.11.2017 

EGE TELGRAF _21.11.2017 
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HABER EKSPRES -21.11.2017 

_21.11.2017 
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İLKSES-27.11.2017  

İLKSES -07.12.2017  
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YENİ VİZYON-01.12.2017 

_21.11.2017 
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HABERTÜRK EGELİ -01.12.2017 

_21.11.2017 

YENİ BAKIŞ _18.12.2017 
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EGE TELGRAF -27.12.2017 

_21.11.2017 
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EGE TELGRAF -2018 



 
 

                   

  

 

 
               14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

 

 

142 

3.2. KATILDIĞIMIZ RADYO - TV PROGRAMLARI VE RÖPORTAJLAR 

 
Smyrna’dan İzmir’e Kentin Gündemi programında 4 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB’nin 

Kültürpark Raporu üzerine Emine UYAR’la yapılan görüşmeye Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL 

KOCAER, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim ALPASLAN, Peyzaj Mimarları Odası 

İzmir Şube Başkanı Özay YERLİKAYA katılım göstermiştir.  

     
 

 Şube II. Başkanımız Uğur BAYRAK’ın İzmir’de Kent Politikaları üzerine 9 Eylül İzmir 
Gazetesinde Konuk Yazar olarak köşe yazısı yayınlanmıştır. 
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Özgürüz Haber Portalında 15 Eylül 2017 tarihinde Gülsen CANDEMIR’in sunumu ile İzmir 

Körfez Geçiş Projesini Sasalı Gediz Deltasında Avukat Cem ALTIPARMAK ile Şube Başkanımız 

Özlem ŞENYOL KOCAER birlikte kente ve doğaya vereceği zararları ve dava sürecini konuştu. 

 

 Özgürüz Haber Portalında 27 Eylül 2017 tarihinde Şube II. Başkanımız Uğur BAYRAK 
kent gündeminde yer alan İzmir’in Ulaşım Planlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
 
Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER 12 Aralık tarihinde Ege FM’den Ceyhun 
ŞİŞMANOĞLU’nun programına 16.00-18.00 saatleri arasında konuk olarak, değerlendirmelerde 
bulunmuştur. 

 
 

Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER İzmir’in trafik yoğunluğu ve ulaşım 
sorunlarına ilişkin 14 Ocak 2018 tarihinde Kanal Ege Haberlerine konuk olmuştur. 

 

 
 

 Şube II. Başkanımız Uğur BAYRAK 2 Şubat 2018 tarihinde insaatnoktasi.com haber 
portalında İzmir’e diğer illerden gelen yoğun göç dalgasını ve bu göçün kent üzerindeki rant 
baskısını nasıl arttırdığına, kentin yapılaşma sürecinin ve hızının geldiği noktaya ilişkin 
değerlendirmelerde bulunmuştur. 
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Şube II. Başkanımız Uğur BAYRAK 5 Şubat 2018 tarihinde insaatnoktasi.com haber 

portalında Gözde BEKİR ile yaptığı röportajda İzmir’deki yoğun kentsel dönüşüm projelerine 
ilişkin odamızın endişelerini ve değerlendirmelerine dair görüşlerini paylaşayarak, kentsel 
dönüşümün hedefin saptığı konusunda değerlendirmede bulunmuştur.  
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               14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

 

 

146 

4. TEKNİK RAPORLAR VE YAYINLAR 

 

4.1. KÜLTÜRPARK PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
İBŞB tarafından yürütülen İzmir Kültürpark Projesi’yle ilgili gerçekleştirilen toplantılarda 

sunulan bilgi ve belgeler kapsamında, meslek odaları olarak projenin gerek sürecin katılımcılığı 

gerekse ilkesel olarak alana yaklaşımdaki izlenen politikalara dair bilimsel ve teknik görüşlerimizi 

yazılı ve sözlü olarak dile getirmiştik. Geldiğimiz süreçte söz konusu projenin idare tarafından 

tamamlandığı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun görüşüne sunulduğunu 

öğrenmiş bulunmaktayız. Sunulan proje hakkında meslek odaları olarak projeyi incelediğimizde 

baştaki endişelerimizin öneri proje ile somutlaştığını görmekteyiz. Her an uygulama aşamasına 

geçebilecek bir proje olması nedeni ile konu hakkındaki görüşlerimizi ilgili odaların teknik görüş 

ve değerlendirmeleriyle oluşturduğu rapor http://www.tmmobizmir.org/wp-

content/uploads/2016/03/kulturpark_rapor.pdf adresinde yer almaktadır. 

 

4.2. BALÇOVA, ÇİĞLİ, NARLIDERE, KARŞIYAKA İLÇELERİ İZMİR 

KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ (OTOYOL VE RAYLI SİSTEM DAHİL) ÇED 

RAPORU DEĞERLENDİRMESİ 
 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, İzmir ili Balçova, Çiğli, Narlıdere, Karşıyaka 

ilçesi sınırları içerisinde T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel 

Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan İzmir Körfez Geçişi (Otoyol ve Raylı Sistem Dahil) 

projesi ile ilgili 17/01/2017 İDK Toplantısı gerçekleştirileceği duyurulmuş ve konuya ilişkin ÇED 

Raporu yayımlanmıştır. Söz konusu faaliyete ilişkin Halkın Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ve 

ÇED Raporuna ilişkin olarak TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulumuz tarafından yapılan 

değerlendirmeleri içeren rapor http://www.tmmobizmir.org/wp-

content/uploads/2017/01/ikk_gorus.pdf adresinde yer almaktadır. 
 

4.3. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENTEGRE KATI ATIK 

BERTARAF TESİSİ DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yamanlar Bölgesinde 

gerçekleştirilmesi planlanan Katı Atık Değerlendirme Tesisi Yer Seçimi süreçlerinde yapılan 

bilgilendirme toplantıları, saha ziyaretleri, projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği 

süreçlerinde sunulan ÇED Başvuru Dosyası, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan 

bilgi ve belgeler çalışma komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve konu ile ilgili TMMOB İzmir 

İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme çalışması 

http://www.tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2016/03/yamanlar_rapor.docx  adresinde yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

http://www.tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2016/03/kulturpark_rapor.pdf
http://www.tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2016/03/kulturpark_rapor.pdf
http://www.tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2017/01/ikk_gorus.pdf
http://www.tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2017/01/ikk_gorus.pdf
http://www.tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2016/03/yamanlar_rapor.docx
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4.4. İZMİR VE BÖLGEMİZDE PLANLANAN RANT PROJELERİ 

HAKKINDA RAPOR 
 

Ülkemizde son 15 yıl boyunca sürdürülebilir ekonomik bir model yerine ranta dayalı 

ekonomi politikaları uygulanması nedeniyle kentlerimiz, tarım alanlarımız, kıyılarımız, 

ormanlarımız, derelerimiz kimi zaman ayrıcalıklı imar planı değişiklikleri ile satılmış, yapılaşmaya 

açılmış ve talan edilmiştir. Özellikle İstanbul’da ranta çevrilecek alanlar azaldıkça Merkezi 

Yönetim gözünü İzmir’de ranta çevrilecek alanlara dikmiştir. Daha önce defalarca dile getirdiğimiz 

gibi İzmir'de son yıllarda artan nüfusla birlikte çarpık yapılaşma,  deprem ve sel gibi doğal afetlerin 

gerçekliği ve riskleri, su kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı ve güvenli bir çevrede 

yaşama hakkını birebir etkileyecek sorunlar İzmir'in kapısına dayanmışken, bunları göz ardı edip 

özellikle İzmir’de uygulanacak rant politikalarına yönelik yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler 

yapılmıştır. Yakın bir gelecekte İzmir üzerinde planlanan rant politikalarını açıklamak ve gelecekte 

İzmirlileri nasıl bir tablonun beklediğini göstermek amacıyla hazırlanan İzmir ve Bölgemizde 

Planlanan Rant Projeleri Hakkındaki Rapor http://www.tmmobizmir.org/wp-

content/uploads/2016/03/korfez_rapor-3-3.doc adresinde yer almaktadır. 

 

4.5. ALİAĞA’DAKİ TERMİK SANTRALLERİN DAVA SÜREÇLERİ 

HAKKINDA RAPOR 

 
İzmir Aliağa bölgesindeki kömürlü termik santrallere ilişkin 20 yılı aşkın süredir bir 

mücadele yürütülmektedir. İzmir Aliağa Bölgesi’nin sanayi alanı olarak imlenmesi tüm bu ekoloji 

mücadelesinin zor koşullarda yürümesine yol açmıştır. İzmir Aliağa bölgesinde biyolojik çeşitliliği, 

havayı, toprağı, suyu korumak için yürütülen dava süreçleri hakkında bir raporlama çalışmasının 

süreci bütünlüklü okuyabilmek açısından önemli olduğunu düşünülerek Ekoloji Kolektifi tarafından 

Ocak ayında dava raporlaması çalışmalarına başlanmıştır.  

Aliağa’daki Termik Santrallerin Dava Süreçleri Hakkında Rapor davaların yürütücüsü olan 

avukatların ve Şehir Plancıları Odası’nın verdiği bilgi/belgelerle oluşturulmuş olup, 

http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/11dda253588c7fd_ek.pdf?tipi=4&turu=H&sube=6 adresinde 

yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2016/03/korfez_rapor-3-3.doc
http://www.tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2016/03/korfez_rapor-3-3.doc
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/11dda253588c7fd_ek.pdf?tipi=4&turu=H&sube=6


 
 

                   

  

 

 
               14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

 

 

148 

5. ETKİNLİKLERİMİZ 

5.1. TOPLANTILAR 

 

5.1.1. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Ve Diğer Odaların Toplantıları 

 

10 Mart 2016 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 
Urla Villaları hk. 

Kamuoyunda Urla Villaları olarak bilinen İzmir ili Urla ilçesi Zeytineli Köyü Hacılar koyundaki 
villalara ilişkin açılan davada; sit derecesinin düşürülmesinin iptal edilmesi sonucu yargı 
kararlarına uymayan kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, suç duyurusunda 
bulunacak odalarımızın 11 Mart 2016 saat 18:00’a kadar sekreterliğe bilgi vermesine karar 

verildi. 
Karaburun RES Çalıştayı hk. 
19-20 Mart 2016 tarihlerinde Karaburun’da gerçekleştirilecek Rüzgar Yaşamdan Yana Essin 
konulu Ege Bölgesi RES Çalıştayı’na katılmak isteyen üyelerin 16 Mart 2016 Çarşamba saat 
18:00’a kadar sekreterliğe bilgi verilmesine karar verildi. 
10 Ekim Ankara Katliamı Anma Programı hk. 
10 Ekim Ankara katliamını anma amacıyla DİSK, KESK, TBB ile birlikte 10 Mart 2016 saat 
18:30’da Alsancak Garı önünde basın açıklaması yapılmasına karar verildi. 
Ege Üniversitesi Lojmanları Koruluğu hk. 
E.Ü Lojmanları koruluğu çalışma grubu üyelerinin görüş ve önerilerini Orman Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi’ne iletmelerine karar verildi. 
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hk. 
Mustafa Kemal Sahil Bulvarında Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yazı yazılmasına, ayrıca yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
edinmek üzere İKK Sekreteri tarafından girişimde bulunulmasına karar verildi. 
Narbel Yolu hk. 

Narbel yolunda oluşan hasar nedeniyle Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesince hazırlanan 
raporun sekretarya aracılığıyla İKK bileşenlerine gönderilmesine karar verildi. 
Yamanlar Katı Atık Bertaraf Tesisi hk. 
İBB tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Yamanlar katı atık bertaraf tesisi ile ilgili çalışma 
grubunun son gelişmeleri de değerlendirmek üzere toplantı yapmasına karar verildi. 
SİT Derecesi Değiştirilmiş Alanlar hk. 
Bölgemizde SİT dereceleri değiştirilmiş alanların bilgilerinin 2011 yılı itibarıyla Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nden talep edilmesine karar verildi. 
İKK Yeni Dönem Sekreterinin Belirlenmesi hk. 
İKK Yeni dönem sekretaryasının Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesi 
ve İKK Sekreteri olarak Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Melih YALÇIN’ın görevlendirilmesinin TMMOB Oda Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına 
karar verildi. 
İKK’ya Bütçesi hk. 

İKK’ya borcu olan odalarımızın borçlarını ödemesi konusunun bir sonraki toplantıda 
görüşülmesine karar verildi. 
22 Mart Dünya Su Günü hk. 

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bir basın metni taslağının Su Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanmasına karar verildi. 
Menderes İlçesi Özdere Mevkii Kalemlik ve Klaros Mesir Alanları hk. 
Menderes ilçesi Özdere mevkii Kalemlik ve Klaros mesir alanlarındaki yapılaşmaların Şehir 
Plancıları Odası İzmir Şubesince takip edilmesine karar verildi. 
Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin Talebi hk. 
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Orman Mühendisleri Odası’nın talebi doğrultusunda her yıl Orman Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesince organize edilen İKK Geleneksel Bahar Gezisi masrafları nedeniyle 2013 yılı sonu 
itibariyle var olan 2.385 TL. İKK borçlarının 2013 yılı önceki gezi masraflarına sayılarak 
kapatılmasına karar verildi. 
Çalışma Grupları hk.  

2016-2017 Dönemi Çalışma Gruplarının ekli (Ek-1) listede belirtildiği gibi olmasına, çalışma 
gruplarında görev alacak kurul bileşenlerinden görevlendirilecek kişilerin isimlerinin istenmesine 
karar verildi. 
Kadın Çalışma Grubu Sekretaryası hk.  
Önceki dönem Kadın Çalışma Grubumuzun sekretaryasını üstlenen Gıda Müh. Odası İzmir 
Şubesinin bu görevi devretmek istemesi nedeniyle Kadın Çalışma Grubunun yeni dönem 
sekretaryasının yapılacak ilk çalışma grubunda belirlenmesine, çalışma grubu ilk toplantısının 
Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi çağrısında gerçekleştirilmesine karar verildi. 
 

11 Mayıs 2016 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

  

Jeotermal Enerji Santralleri (JES) Çalışmaları hk. 

JES çalışmaları sırasında yapılan hataları anlatan bir çalışma yapılmasına, yapılacak çalışmanın 

içeriği ve biçimini belirlemek üzere JMO, ZMO, Maden MO’dan oluşan bir çalışma grubu 

oluşturulmasına, çalışma grubu sekretaryasının JMO İzmir Şubesinin üstlenmesine karar verildi. 

İnciraltı Planları hk. 

İBB tarafından hazırlanıp Bakanlığa onaya gönderildiği belirtilen İnciraltı Planlarının İBB’den 

istenilmesine karar verildi. 

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hk. 

Kentte yapım çalışmaları sürdürülen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Tramvay çalışmaları 

hakkında görüşmek üzere İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra GÖKÇE’den randevu 

alınmasına karar verildi. 

Kültürpark Proje Tanıtım Toplantısı hk. 

13 Mayıs 2016 tarihi saat 10:30’da Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilecek olan İBB tarafından 

hazırlıkları sürdürülen Kültürpark Proje Tanıtım Toplantısı’na ilgili odalarımızın katılmasına karar 

verildi. 

“Kömürden Kurtul, Yaşamı Kurtar” Aliağa Etkinliği hk. 

15 Mayıs 2016 Pazar günü Aliağa’daki yeni yapılacak termik santrallere karşı eyleme İKK olarak 

bir pankartla katılınmasına, katılım için Pazar günü saat 11:00’da Tepekule Kongre Merkezi 

önünden araç kaldırılmasına karar verildi. 

13 Mayıs Soma Katliamı Anma Programı hk. 

a)    13 Mayıs’ta Maden Mühendisleri Odası’nın çağrısıyla Soma’ya gideceklerin bilgisinin Maden 

Müh. Odası’na iletilmesine, 

b)    TMMOB, DİSK, KESK, TTB ortak çağrısıyla aynı gün saat 18:30’da Buca Belediyesi Forbes 

Caddesinde bulunan Madenci Anıtı önünde kitlesel basın açıklaması yapılmasına 

karar verildi. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü hk. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 4 Haziran 2016 saat 18:00’da Mimarlar Odası İzmir 

Şubesi’nde “Bölgemizde Terk Edilen Uranyum Madenleri” Paneli düzenlenmesine karar verildi. 

TMMOB Diyarbakır İKK’nın Hazırladığı Kampanya hk. 

Diyarbakır İKK tarafından düzenlenen TMMOB tarafından desteklenen Güneydoğu’da 

çatışmalarda evleri zarar gören vatandaşlarımıza yardım kampanyasına destek olunmasına, 

öncelikli ihtiyaç olarak bildirilen buzdolabı bedelinin öğrenilerek İKK bileşenlerine duyurulmasına 

karar verildi. 
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İKK Etkinliklerinin Sosyal Medyadan Duyurulması hk. 

İKK etkinliklerinin sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturularak duyurulmasına karar verildi. 

İZSU Faturalarına Yansıyan Katı Atık Bedelleri hk. 

İZSU faturalarına eklenerek tahsil edilen katı atık bedelleri uygulamasının iptali için ÇMO ve 

MO’sının araştırma yapmasına karar verildi. 

 

1 Haziran 2016 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

Kültürpark Yenileme Projeleri hk. 

İBB tarafından çalışmaları yürütülen Kültürpark Yenileme Projesi hakkında görüş oluşturmak 

üzere ŞPO, MO, PeyzajMO, OMO, ZMO’dan oluşan çalışma grubu sekretaryasının ŞPO 

tarafından üstlenilmesine karar verildi. 

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hk. 

İBB tarafından alt geçit çalışmaları sürdürülen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hakkında görüş 

oluşturmak üzere Ulaşım Çalışma Grubunun toplanmasına karar verildi. 

Diyarbakır İKK’nın Düzenlediği Yardım Kampanyası hk. 

Diyarbakır İKK tarafından bölgede evleri hasar gören vatandaşlara yardım amacıyla düzenlenen 

buzdolabı satın alımı kampanyasına 1.000 TL/adet buzdolabı bedeli üzerinden toplanacak 

paraların toplu olarak İKK Sekretaryası aracılığıyla Diyarbakır İKK’ya iletilmesine karar verildi. 

Ege Üniversitesi Yerleşkesinde Bulunan Ağaçlandırılmış Alan hk. 

E.Ü. yerleşkesinde bulunan ağaçlandırılmış alan hakkında çalışma grubumuzun hazırlamış 

olduğu ekli (Ek-1) raporun okulların açılışından sonraki bir tarihte basın yoluyla kamuoyuna 

duyurulmasına karar verildi. 

 

13 Temmuz 2016 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

Aliağa’da bulunan İzmir Demir Çelik firmasına ait termik santralin kapasite artım hk. 

Aliağa’da bulunan İzmir Demir Çelik firmasına ait termik santralın kapasite artımına karşı açılan 

davada hazırlanan bilirkişi raporu değerlendirmesi konusunda, 15 Temmuz 2016 Cuma günü 

basına bülten gönderilmesi konusunda SPO ve CMO odalarımızın taslak metin hazırlamasına 

karar verildi. 

Kültürpark hk. 

Kültürpark raporumuz ve ve basın açıklamamız hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi 

beyanlarıyla basında yer alan yanlış algılamalara yanıt verilebilmesi amacıyla, Kültürpark çalışma 

grubumuzun toplantı yaparak bir metin ve ayrıca Kültürpark konusunda Kurulumuzun izleyeceği 

yol haritası konusunda öneri eylem planı hazırlamasına karar verildi. 

Konak ve Karşıyaka Tramvayları hk. 

Yapımı sürdürülen Konak ve Karşıyaka tramvayları hakkında İBB’den alınan bilgiler 

doğrultusunda Tramvay çalışma grubumuzun rapor hazırlamasına karar verildi. 

Kruvaziyer Liman Planı hk. 

“Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından 02/05/2016 tarihinde onaylanan Konak İlçesi, 

Alsancak Yük Limanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/25000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ve “Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından 02/05/2016 

tarihinde onaylanan “Konak İlçesi, Alsancak Kruvaziyer Liman Alanına yönelik 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı Değişikliği”ne ŞPO İzmir Şubesi tarafından dava açılacağı belirtilmiş olup, dava 

sürecine katılacak odalarımızın ŞPO ile ilişkiye geçmesine karar verildi. 

Uluslararası İş Gücü Yasa tasarısı hk. 
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AKP tarafından meclis gündemine getirilen Uluslararası İş Gücü Yasa tasarısının geri çekilmesi 

talebiyle Cumhuriyet meydanına bakan Pasaport PTT şubesinden 14.07.2016 tarihi saat 13.30’da 

toplu olarak fax çekilmesine karar verildi. (eylem ertelendi) 

Yaşar Üniversitesi hk. 

Yaşar Üniversitesinden otuza yakın öğretim elemanının işine son verilmesi haberlerinin 

araştırılmasına karar verildi. 

 

3 Ağustos 2016 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

04 Ağustos 2016 Tarihinde Yapılacak CHP Mitingi hk. 

04 Ağustos 2016 saat 19:30’da Gündoğdu Meydanında yapılacak mitinge İzmir Emek ve 

Demokrasi Güçleri’nin aldığı karar doğrultusunda katılım sağlanmasına, mitinge katılım için saat 

19:00’da Kıbrıs Şehitleri Cad. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanılmasına karar verildi. 

Kentimizde ve Bölgemizde Süren, Planlanan Merkezi/Yerel Yönetim Projeleri hk. 

Kentimizde ve bölgemizde süren, planlanan merkezi/yerel yönetim projelerinin ele alınabileceği 

bir toplantı gerçekleştirilmesine, toplantının kapsam ve biçimi konusunda görüşmek üzere Eylül 

ayı İKK Toplantısı gündemine alınmasına karar verildi. 

Sit Alanlarının Derecelerinin Düşürülmesi hk. 

Bölgemizde sit alanlarının düşürülmesine yönelik Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu 

tarafından yapılan çalışmaya ilişkin bir basın açıklaması yapılmasına, metnin hazırlanması 

konusunda ŞPO’ya görev verilmesine karar verildi. 

EMO İzmir Şb.nin Hazırlamış Olduğu Bilgi Notu hk.  

29 Haziran 2016 Çarşamba günü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra GÖKÇE ile yapılan 

toplantıda görüşülen, kentimizde yapımı sürdürülen raylı sistem yatırımları hakkında EMO İzmir 

Şb.nin hazırlamış olduğu ekli (Ek-1) notların kurul üyelerine gönderilmesine karar verildi. 

 

21 Eylül 2016 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

Kültürpark hk. 

Kültürpark çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan raporun halka anlatılması amacıyla sunum 

haline getirilmesine bu konuda Kültürpark çalışma grubuna görev verilmesine karar verildi. 

Kültürpark platformu hk. 

Kültürpark platformunda kurulumuzun yer alması konusunda toplantıya katılmayan Odalarımızla 

görüşmek üzere Kurul sekreterine görev verilmesine karar verildi. 

Kentimizde ve Bölgemizde süren planlanan merkezi-yerel yönetim projeleri hk. 

Ağustos ayı kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda düzenlemeyi planladığımız etkinlikte 

ele alınabilecek projelerin, kurul bileşenlerine sorularak Ekim ayı kurul toplantısı gündemine 

alınmasına karar verildi. 

Parsel bazında yapılan plan değişiklikleri hk. 

Özellikle son günlerde Bornova ilçe sınırları içinde gerçekleştirilen parsel bazında plan 

değişikliklerine ilişkin olarak basın açıklaması yapılmasına, taslak metin hazırlanması konusunda 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’ ne görev verilmesine karar verildi. 

10 Ekim de yitirdiklerimizin yakınlarıyla dayanışma hk. 

10 Ekim’ de ölen ve yaralanan dostlarımızın yakınlarıyla dayanışma amacıyla 100’ er TL Kurul 

bileşenlerinden toplanmasına karar verildi. 

 

5 Ekim 2016 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 
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Kültürpark Platformu hk. 

İzmir Kültürpark Revizyonu Projesi hakkında Kurulumuzun hazırlamış olduğu rapor 

doğrultusunda İzmir’deki çeşitli STK’lar tarafından oluşturulan  “Kültürpark Platformunda” İKK 

olarak yer alınmasına karar verildi. 

Bölgemizdeki Doğal Sit Alanlarının Derecelerinin Düşürülmesi hk. 

Bölgemizde doğal sit alanlarının derecelerinin düşürülmesine yönelik Tabiat Varlıklarını Koruma 

Komisyonu tarafından yapılan çalışmaya ŞPO İzmir Şubesi tarafından dava açılmış olup davaya 

müdahil olmak isteyen odalarımızın ŞPO İzmir Şubesiyle irtibata geçmesine karar verildi. 

10 Ekim Ankara Katliamı Anma Programı hk. 

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından oluşturulan 10 Ekim Ankara katliamı anma 

programının üyelerimize duyurulmasına ve etkin katılımın sağlanmasına karar verildi. 

Merkezi ve Yerel Yönetim Projeleri Değerlendirme Toplantısı hk. 

Bölgemizde yapımı süren ya da planlanan merkezi ve yerel yönetimlere ait rant amaçlı ve kamu 

yararı taşımayan projelere ilişkin Kurulumuzun rapor düzenlenmesi, rapor düzenlediğimiz 

konularda Şubat-Mart 2017 ayında forum düzenlenmesine karar verildi. 

 

4 Ocak 2017 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Genişletilmiş Toplantısı hk. 

06 Ocak 2017 saat 18.30’da düzenlenecek olan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Toplantısı’na 

kurul bileşenlerinin katılmasına karar verildi. 

Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projeleri hk. 

Karabağlar bölgesinde itirazlar nedeniyle iptal edilen ve daha sonra yeniden yapılıp askıya çıkan 

kentsel dönüşüm projeleri hakkında mahalle dernekleri ile bir toplantı düzenlenmesine karar 

verildi. 

Konak Tramvay Projesi hk. 

Konak tramvay projesinin Gazi Bulvarı Şair Eşref’den geçmesi gereken güzergahının değiştirilmiş 

olduğu bilgisi üzerine yeni güzergahı hakkında yazıyla bilgi edinilmesine karar verildi. 

Basmane’de Yapımı Tamamlanan Folkart’a Ait Bina Projesi hk. 

Basmane’de yapımı planlanan Folkart’a ait bina projesinin ÇED süreci tamamlanmadan yapım 

çalışmalarına başlanmasının önlenmesi konusunda ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar verildi. 

Kamu Yararı Olmayan Merkezi/Yerel Yönetim Projeleri hk. 

Kamu yararı olmayan merkezi/yerel yönetim projeleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmada ele 

alınacak projelerin aşağıdaki listede belirtildiği biçimde olmasına, projeleri ele alış yönteminin; 

yaklaşan Anayasa değişikliği referandumu olasılığı nedeniyle Şubat ayında görüşülmesine karar 

verildi. 

1.    Sit Dereceleri Düşürülen Alanlar, 

2.    Körfez Geçiş Projesi, 

3.    Konak Tüneli, 

4.    Kültürpark Revizyon Projesi, 

5.    Konak ve Karşıyaka Tramvay Projesi, 

6.    Basmane Folkart Yüksek Yapı Projesi, 

7.    Aliağa Termik Santral Projeleri 

8.    Kentsel Dönüşüm Projeleri 

9.    Torbalı Fetret Çayı Projesi 

10. Taş Ocakları 
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11. Gediz-Küçük Menderes ve Bakırçay Kirliliği 

12. Gaziemir Radyoaktif Atıklar 

13. Çamlı Barajı 

 

1 Mart 2017 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

Kadın Çalışma Grubumuzun Talebi hk. 

Kadın Çalışma Grubumuzun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ekte 

(Ek-1/Ek-2) afişi yer alan etkinliklerin kabulüne, etkinlik giderlerinin İKK bütçesinden 

karşılanmasına karar verildi. 

TMMOB 5. Toplumcu Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Haftası hk. 

Öğrenci üyelerimiz tarafından düzenlenecek olan TMMOB 5. Toplumcu Mühendislik, Mimarlık ve 

Şehir Plancılığı haftası etkinliklerine ait ekli (Ek-3) afiş ve programın kabul edilmesine, etkinlik 

giderlerinin İKK bütçesinden karşılanmasına karar verildi. 

Anayasa Referandum Çalışmaları hk. 

Anayasa referandum çalışmaları kapsamında Taş Ocağı ruhsatı verilen Karakuyu, Çileme, 

Sancaklı, Yenice (Çakaltepe), Ataköy köylüleriyle 05 Mart 2017 saat 13.30’da Çileme Köyünde 

toplantı yapılmasına karar verildi. 

TMMOB 44. Dönem Kadın Çalışma Grubu Kararları hk. 

TMMOB 44. Dönem Kadın Çalışma Grubu aldığı kararlar doğrultusunda çalışma yapmak üzere 

İKK kadın Çalışma Grubuna görev verilmesine karar verildi. 

 

5 Nisan 2017 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

İDÇ Termik Santral ÇED raporu hk. 

TMMOB’un açmış olduğu dava sonucu ÇED raporu iptal edilen İDÇ Aliağa Termik Santralı için 

yeniden hazırlanan ÇED raporuna dava açılıp açılmayacağının TMMOB’a sorulmasına karar 

verildi. 

Kültürpark hk. 

İzmir tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurulunun Kültürpark için Koruma amaçlı plan 

yapılmadan Tadilat projesinin değerlendirmeye alınıp alınamayacağı hakkında Kültür 

Bakanlığından yazılı görüş istemesi üzerine, Kültür Bakanlığından randevu istenmesine karar 

verildi. 

Bornova Forlkart Binası Ruhsatları hk. 

Plan notlarına aykırı ruhsat verildiği tespit edilen Bornova İlçe sınırları içerisindeki Folkart’a ait 

binanın ruhsatı hakkında İBB İmar Denetim Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verildi. 

Şirinyer Parkı İçerisine Yapılmaya Çalışılan Kültür Merkezi hk. 

Buca ilçesi Şirinyer semtinde bulunan parkın içerisine yapılmak istenen Kültür merkezi ait 

projelerin Belediye’den istenmesine karar verildi. 

Körfez Geçişi Projesi hk. 

Bakanlık tarafından ÇED olumlu kararı verilen İzmir Körfez Geçiş Projesine Kurulumuz tarafından 

yapılan itirazlara yanıt verilmemesi üzerine TMMOB adına dava açılabilmesi için TMMOB’dan 

yetki istenmesine karar verildi. 

Su İstasyonları hk. 

İBB tarafından açıkta su satılması nedeniyle Valilik kararıyla kapatılan su istasyonlarının bir 

sonraki toplantıda ele alınmasına karar verildi. 

Olağanüstü İKK Toplantısı hk. 
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Referandum sonuçlarının değerlendirilmesi ve 1 Mayıs hazırlık çalışmalarının görüşülmesi 

amacıyla 21 Nisan 2017 günü olağan üstü İKK toplantısı düzenlenmesine karar verildi. 

 

3 Mayıs 2017 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

13 Mayıs Soma Katliamı hk. 

Sosyal Haklar Derneği’nin çağrısıyla 13 Mayıs Soma’da düzenlenecek olan mitinge katılım 

konusunda kurul bileşenlerinden katılım bilgisi istenmesine karar verildi. 

İKK Geleneksel Doğa Yürüyüşü hk. 

Her yıl OMO İz. Şube yürütücülüğünde düzenlenen İKK Geleneksel Doğa Yürüyüşü ve Pikniğin 

bu yıl 14 Mayıs 2017 tarihinde Menderes Karacadağ bölgesine yapılmasına, ulaşım ve piknik 

masraflarının İKK bütçesinden karşılanmasına karar verildi. 

İKK Geleneksel Kartondan Tekneler Yarışı hk. 

Her yıl Kabotaj Bayramında düzenlediğimiz Geleneksel Kartondan Tekneler Yarışı’nın 

hazırlıklarına başlanması konusunda çalışma grubuna görev verilmesine karar verildi. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü hk. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenecek etkinlikler konusunda ÇMO İzmir Şubesine 

görev verilmesine karar verildi. 

Aziz Nesin Vakfı’nın Talebi hk. 

Nesin Vakfı’nın Fen Lisesi oluşturmak amacıyla talep ettikleri dayanışma konusunda ekte bulunan 

kitap setlerinin kurul bileşeni odalara duyurulmasına karar verildi. 

Hayır Eylemlerinde Tutuklanan Öğrenciler hk. 

Referandum sonrası gerçekleştirilen Hayır eylemlerinde tutuklanan öğrencilerle dayanışma 

amacıyla kurul bileşeni oda başına 100 TL. toplanmasına karar verildi. 

İKK Kadın Çalışma Grubu’nun Talebi hk. 

İKK Kadın Çalışma Grubunun talebi doğrultusunda 07 Mayıs 2017 tarihinde Kemalpaşa Dereköy 

Kadın Dayanışma Derneği’ne yapılacak ziyaretin ulaşım giderlerinin İKK bütçesinden 

karşılanmasına karar verildi. 

Dayanışma Fonu Oluşturulması hk. 

İKK bünyesinde dayanışma fonu oluşturulması konusunu Haziran ayı toplantı gündemine 

alınmasına karar verildi. 

 

7 Haziran 2017 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

Evka-3 Spor Salonu hk. 

Evka-3’de yapılması planlanan spor salonu alanı için Peyzaj MO, OMO, ZMO ve MO’dan çalışma 

grubu oluşturulmasına, çalışma grubu sekretaryasının MO tarafından yürütülmesine karar verildi. 

Körfez Geçişi Projesi hk. 

Körfez Geçiş Projesi konusunda; 

a)    Körfez Geçişi ÇED raporunun tüm bileşenlerce okunmasına, 

b)    Ulaşım, trafik, fizibilite, zemin, fay hatları, tarım, ekolojik yaşama etkileri konularında çalışma 

yapılması ya da çalışma yapılabilecek kurum ve kuruluşların belirlenmesine, 

c)    Yapılan çalışmaların sunumu ve yol haritasının belirlenmesi konusunda 21 Haziran 2016 

günü Olağanüstü İKK Toplantısı düzenlenmesine karar verildi. 

Dereköy’ün Talebi hk. 
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a)    Dereköy ziyareti sırasında köylülerin talebi doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

Orman köylülerine yönelik kooperatif bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi konusunda OMO ve 

ZMO’ya görev verilmesine, 

b)    Bölgedeki RES Projesi dava süreci hakkında avukatlardan bilgi alınmasına karar verildi. 

Bölgemizdeki Ruhsatlandırma Çalışmaları Devam Eden Taş Ocakları hk. 

Bölgemizde ruhsatlandırma çalışmaları devam eden taş ocakları konusunda yapılacak 

çalışmaları değerlendirmek üzere Maden ve Çevre Çalışma Grubuna görev verilmesine karar 

verildi. 

TMMOB Yasa Tasarısı hk. 

AKP’nin gündeme getirmeye çalıştığı TMMOB Yasa Tasarısı hakkında bölgemizde kamuoyu 

oluşturulması, medya, sosyal medya kullanımı vb. konularda İKK çalışmalarını yönlendirmek 

üzere bir çalışma grubu oluşturulmasına, çalışma grubu için İKK bileşenlerinden temsilci 

istenmesine karar verildi. 

İZSU Su İstasyonları hk. 

İZSU tarafından işletilen ve geçtiğimiz Mart ayı içerisinde kapatılan su istasyonları konusunda  

yargı sürecinin incelenmesi ve bu konuda basın metni hazırlanması konusunda JMO’ya görev 

verilmesine karar verildi. 

Kemalpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri hk. 

Kemalpaşa kentsel dönüşüm projeleri konusunda bölge dernek üyeleri ile 12 Haziran 2017 saat 

18.00’de JMO İzmir Şube binasında toplantı yapılmasına karar verildi. 

Sualtı Araştırmaları Derneği’nin Yazısı hk. 

Sualtı Araştırmaları Derneği’nin bölgemiz kıyı alanlarının korunmasına yönelik talebini içeren 

yazısı ve ekindeki raporu İBB, kıyı belediyeleri ve ilgili bakanlıklara iletilmesine karar verildi. 

İKK Bütçesi hk. 

İKK Bütçesinde bileşenlerin aylık bedellerinin %50 oranında artırılmasına karar verildi. 

 

12 Temmuz 2017 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

Karton Tekneler Yarışı hk. 

Karton Tekneler Yarışının önümüzdeki yıl bir kıyı ilçesinde düzenlenmesi önerisinin Ağustos ayı 

toplantısında değerlendirilmesine karar verildi. 

Körfez Geçişi Projesi hk. 

a)    Kurulumuzun Körfez Geçişi Projesi raporunun tamamlanabilmesi için rapor göndermeyen 

odalarımızın raporlarını en geç 14 Temmuz 2017 akşamına kadar ŞPO’ya iletmelerine, 

b)    Körfez Geçişi Projesine CED olumlu kararına birlikte dava açtığımız Egeçep ve Doğa Derneği 

ile 19 Temmuz 2017 tarihi saat 18.30’da ŞPO İzmir Şube’de bir toplantı düzenlenmesine karar 

verildi. 

SİT Dereceleri Düşürülmesi Planlanan Alanlar hk. 

Bölgemizde SİT dereceleri düşürülmeye çalışılan alanlar için taslak çalışmaların öğrenilmesine 

karar verildi. 

TMMOB Eğitim Sempozyumu hk. 

22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve 

Şehir Plancılığı Eğitim Sempozyumu’na hazırlık amacıyla Eylül (2017) ayında bir forum 

düzenlenmesine karar verildi. 

 

9 Ağustos 2017 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 
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Körfez Geçişi Projesi hk. 

Körfez Geçişi Projesi hakkında ÇED olumlu kararı iptali için dava açan kurumlarla birlikte İzmir 

üzerinde planlanan rant politikalarını da içerecek şekilde basın açıklaması yapılmasına karar 

verildi. 

Bölgemizdeki Taş Ocakları hk. 

Bölgemizde taş ocakları problemi yaşayan Kırıklar, Vişneli, Ödemiş’e ziyaret gerçekleştirilmesine 

karar verildi. 

TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitim Sempozyumu hk. 

22-23 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan TMMOB Mühendislik, Mimarlık, Şehir 

Plancılığı Sempozyumu’na yönelik olarak 30 Eylül 2017 saat 14:00’de çalıştay düzenlenmesine, 

çalıştayın organizasyonu konusunda KMO, ŞPO, Maden MO, ÇMO’dan oluşan çalışma grubu 

oluşturulmasına, çalışma grubunun sekretaryasının Maden MO tarafından üstlenilmesine karar 

verildi. 

17 Ağustos Marmara Depremi Anma Programı hk. 

17 Ağustos Marmara Depremi anma programına yönelik olarak hazırlanan ekli programın kabul 

edilmesine karar verildi. 

 

6 Aralık 2017 Tarihli TMMOB İKK Toplantısında Görüşülerek Karar Alınan Konular: 

 

İzmir’e sahip çık kampanyası hk. 

TMMOB İzmir İKK, EGEÇEP, Doğa Derneği tarafından başlatılan “İzmir’e Sahip Çık” 

kampanyasının yaygınlaştırılması amacıyla Kurul bileşenlerinin üyelerine mail veya sosyal medya 

hesapları üzerinden duyuru yapılmasına karar verildi. 

OHAL Değil Acil Demokrasi mitingi hk. 

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 23 Aralık 2017 saat 15.00’ de Gündoğdu 

meydanında düzenlenecek olan, ekte afiş ve broşürleri yer alan “OHAL Değil Acil Demokrasi” 

mitingine katılım konusunda kurul bileşenlerinin çalışma yapmasına karar verildi. 

Bornova ilçesi Karaçam köyü hk. 

a) Bornova ilçesi karaçam köyünde ormanlık doğal sit alanındaki hukuksuz yapılaşma hakkında 

dava açmak isteyen ve/veya suç duyurusunda bulunmak isteyen kurul bileşenlerinin SPO İzmir 

Şube ile ilişkiye geçmelerine, 

b) Konu ile ilgili İKK olarak basın açıklaması yapılmasına karar verildi. 

Ekonomi Üniversitesine ait arazinin plan değişikliği hk. 

Ekonomi Üniversitesine ait arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan 

değişikliğine dava açmak isteyen odalarımızın SPO İzmir Şube ile ilişkiye geçmelerine karar 

verildi. 

Bölgemizde Değişen Doğal Sit Planları hk. 

Doğal sit çalışma grubu kararları doğrultusunda bölgemizde değişen sit planları hakkında basın 

açıklaması yapılmasına, 

Timsah tiyatro oyunu hk. 

İstanbul tabip odasınca hazırlanan ve kamudan ihraç edilen emekçilerle dayanışma amacıyla 

TAKSAV İzmir Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen Timsah adlı oyuna Kurul bileşenleri ve 

yönetim kurulu üyelerinin katılmalarına, 

Öğrenci üyelere yönelik söyleşiler hk. 

Öğrenci üyelerimize yönelik olarak düzenlenmesini düşündüğümüz aşağıda konuşmacı ve 

konuları belirtilen söyleşilerin Toplumcu Mimarlık, Mühendislik ve Şehir Plancıları günlerinde 

değerlendirilmek üzere önerilmesine karar verildi. 
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5.1.2. Yerel Yönetim Birimleri, Çeşitli Planlama Kurumları İle Yapılan Toplantılar 

 

 Buca Kentsel Sit Alanı ve Tasarım Rehberi Çalışmalarına yönelik gerçekleştirilen 

toplantıya katıldık. 

 

Buca Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Buca Kentsel Sit Alanındaki Koruma Amaçlı İmar 

Planı çalışmaları kapsamında oluşturulması planlanan tasarım rehberi 9 Mayıs 2016 tarihindeki 

toplantıya odamızı temsilen üyemiz Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK katıldı. 

 

 Konak Kent Konseyi Çevreci Sokak Organizasyonu Hakkında Toplantıya Katıldık. 

 

Konak Kent Konseyi Çevre Komisyonu üyelerinin organize ettiği ve ilkini gerçekleştirmeyi 

planladıkları çevreci sokak etkinliği hakkında odamız görüşlerini ve katkısını almak amaçlı davet 

edildiğimiz 9 Mayıs 2016 tarihli Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Şube 

Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER katıldı. 

 

 İsli Gelecek Fotoğraf Sergisi Açılış Kokteyli ve Basın Toplantısına katıldık. 

 

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) ile deneyimli fotoğrafçı Kerem Yücel’in işbirliğinde 

Türkiye’nin dört bir yanında kömür ve termik santrallerin kurulu olduğu coğrafyalarda çekilen 

fotoğraflardan oluşan “İsli Gelecek Sergisi” 11 Mayıs 2016 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde 

gerçekleşen sergi açılışına Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER ve şube sekreterimiz 

Nurhilal ERGÜN ATEŞ katıldı. 

Aynı yerde gerçekleşen İsli Bir Geleceğe Mahkum Olmamak İçin gündemiyle TMMOB İKK 

sekreterliği ve emslek odası temsilcilerinin, Fotoğrafçı Kerem Yücel, 350.org Türkiye 

Kampanyacısı Cansın Leylim Ilgaz, Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif Foça/Aliağa Üyeleri, Fosil 

Yakıtlardan Kurtul Hareketi Omuzdaşlarının da katıldığı basın açıklamasına Şube Başkanımız 

Özlem ŞENYOL KOCAER ve şube sekreterimiz Nurhilal ERGÜN ATEŞ katıldı.  

     
 

 

http://350.org/
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 Kent içerisindeki ulaşım uygulamaları hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 

Genel Sekreter yardımcısının da katıldığı bilgilendirme toplantısına katıldık. 

 

Kent içerisindeki ulaşım uygulamalarının takibi ve tümleşik olarak izlenebilmesi amacıyla 

oluşturulan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Ulaşım Çalışma Grubu olarak, kentimizde 

yapımı süren raylı sistem projeleri hakkında 29 Haziran Çarşamba günü İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nde Genel Sekreter yardımcısının da katıldığı bilgilendirme toplantısında görüş 

alışverişinde bulunmuştur. Toplantıya Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanımız Özlem 

ŞENYOL KOCAER katılmıştır. 

Toplantıda, kent içi raylı sistem projeleri güzergahlar ve projeler hakkında bilgilendirme ve 

projelerin uygulanmasında bugün gelinen noktada değerlendirmeler paylaşıldı. 

 

 Kent içerisindeki ulaşım uygulamaları hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 

Genel Sekreter yardımcısının da katıldığı bilgilendirme toplantısına katıldık. 

 

Kent içerisindeki ulaşım uygulamalarının takibi ve tümleşik olarak izlenebilmesi amacıyla 

oluşturulan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Ulaşım Çalışma Grubu olarak, kentimizde 

yapımı süren raylı sistem projeleri hakkında 29 Haziran Çarşamba günü İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nde Genel Sekreter yardımcısının da katıldığı bilgilendirme toplantısında görüş 

alışverişinde bulunmuştur. Toplantıya Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanımız Özlem 

ŞENYOL KOCAER katılmıştır. 

Toplantıda, kent içi raylı sistem projeleri güzergahlar ve projeler hakkında bilgilendirme ve 

projelerin uygulanmasında bugün gelinen noktada değerlendirmeler paylaşıldı. 

 

 Bornova Belediyesi Altındağ-Çamdibi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

bilgilendirme toplantısına katıldık. 

 

Bornova Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan, Altındağ-Çamdibi bölgesinde 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 

çalışmaları hakkında 22 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılım 

sağlandı. Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, yürütülen revizyon çalışmalarında 

oluşturulan taslak çalışmalar değerlendirilmiş ve konuya ilişkin şubemiz görüşleri ilgililerle 

paylaşılmıştır.  

Çalışma alanının yaklaşık 400 hektar gibi oldukça büyük bir kent parçasını kapsaması ve 

kentin odak noktası sayılabilecek bir bölgede yer alıyor oluşu gibi nedenlerle revizyon 

çalışmasının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği ve söz konusu çalışma kapsamında 

kentsel tasarım rehberi oluşturulmasının gelecekte karşılaşılacak sorunların önüne geçilmesi ve 

plan uygulama süreçlerini destekleyici olacağı ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, İzmir'in birinci 

derece deprem bölgesi içerisinde yer alıyor oluşu ve kent silüetinin gün geçtikçe yüksek yapılar 

nedeniyle bozulmaya başladığı hususlarına da değinilerek hazırlanan revizyon çalışmasında yapı 

yükşekliğine ilişkin değerlendirmelerin bu hususlar göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. 

 

 Evrensel Gazetesi İzmir Temsilciliği basın toplantısına katıldık. 

 

Evrensel Gazetesi İzmir Temsilciliğinin, basın kuruluşlarına yönelik son dönemde artan 

hak ihllalleri ve hedef göstermelerle ilgili 23 Eylül 2016 tarihinde düzenlediği basın toplantısına 
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Şube Başkanımız Özlem Şenyol Kocaer katıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde 

gerçekleşen basın toplantısına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve TGS 

Onursal Başkanı Onur Yüksel'in yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, emek ve demorkasi 

güçlerinin temsilcileri katıldı. 

   
 

 CHP İzmir Milletvekili Şubemizi ziyaret etti. 

 

İzmir CHP Milletvekili Tuncay Özkan 27 Eylül 2016 Salı günü şubemizi ziyarete geldi. İzmir 

Kent Gündemi ve yerel yönetime dair son gelişmeler üzerine yapılan sohbete Şehir Plancıları 

Odası İzmir Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER, Şube II. Başkanımız Uğur BAYRAK, 

Şube Sekreter Yardımcısı Nurhilal ATEŞ ve Mesleki Denetim Gösrevlisi Ural DEDE katılmıştır. 

 
 

 Konak Belediyesi tarafından “Gültepe Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” plan çalışmaları 

kapsamında yapılan bilgilendirme toplantısına katıldık.  

 

Konak Belediyesi tarafından 25 Ekim 2016 tarihinde Gültepe Planlama Bölgesi 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları 

kapsamında yapılan bilgilendirme toplantısına Şube Sekreterimiz Gökçe BAŞARAN katılım 

göstermiştir. Konak Belediyesi tarafından düzenlenen ve müellif firmanın da bulunduğu toplantı 

kapsamında Mekansal Gelişme Stratejisi raporuna ilişkin bilgi verilerek, planlama alanına ilişkin 

fiziksel ve sosyal analizlerin sonuçları paylaşılmış, alanın niteliklerine ilişkin genel bilgilendirme 

yapılmıştır. Planlama aşamasına geçmeden önce alana ilişkin iki farklı yerleşim modelinden söz 

edilerek, örnek olarak seçilen alanların bu yerleşim modellerine göre nasıl şekillenebileceği ve 

modellerin uygulama aşamlarının nasıl gelişeceğine ilişkin bilgiler verilmiştir. 
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 Kentsel Dönüşümde Uygulamalar/Sorunlar Paneline katıldık. 

 

Karşıyaka Kent Konseyi ve ODTÜ Mezunları Derneğinin ortak olarak 19 Ocak 2017 

tarihinde düzenlediği “Kentsel Dönüşümde Uygulamalar ve Sorunlar” Paneline Şehir Plancıları 

Odası İzmir Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER konuşmacı olarak katılmıştır. 

          
 

 Adnan Menderes Gürültü Etüdü Sunumuna katıldık. 

 

Prof. Dr. Orhan KUNTAY'ın "Adnan Menderes Gürültü Etüdü" konulu sunumunu 15 Mayıs 

tarihinde gerçekleştirdiği toplantıya şubemizi temsilen Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL 

KOCAER katılım gösterdi. 

 

 
 

 CHP Milletvekilleri Şubemizi ziyaret ettiler. 

 

Eski Maliye Bakanı Zekeriya TEMİZEL, CHP Milletvekilleri Atilla SERTEL, Musa ÇAM ve 

Tacettin BAYIR 10 Mart 2017 tarihinde şubemizi ziyaret ettiler. Şube yönetimi ile referandum, ülke 

ve kent gündemindeki konulara ilişkin sohbet edildi. Sohbete Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL 

KOCAER, Şube II. Başkanımız Uğur BAYRAK ve Şube Sekreterimiz Serkan EKİNCİ katıldı. 
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 İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi Uzman Çalıştayı 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Havagazı Fabrikasında 1 Haziran’da 

düzenlenen İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi Uzman Çalıştayı'na şubemizi temsilen Şube Sekreteri 

Serkan EKİNCİ katıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin 

Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki odak grup toplantısına katıldık. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik 

Üniversitesi Ortak Projesi olan Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve 

Kriterlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 3 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen odak grup 

toplantısına Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Zeki 

YILDIRIM katılım gösterdi. Toplantıda Kemalpaşa İlçesindeki Riskli Alanda yürütülen çalışmalar 

ile Kentsel Dönüşümün mevzuat, planlama, kentsel tasarım, katılımcılık, uzlaşma ve uygulama 

boyutunda yaşanan sorunlar dile getirildi ve önerilerde bulunuldu. 
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5.1.3. Sivil Toplum Örgütleri ve Derneklerle Yapılan Toplantılar 

 

 Karabağlar’daki Kentsel Dönüşüm Dernekleri ile toplantı yaptık. 

 

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan 540 hektarlık alanda yürütülmek istenen kentsel 

dönüşüm projesi kapsamında yaşayanların haklarını idareye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği ya da ihale ettiği kurum ve kuruluşlara) karşı 

korumak amacıyla Limontepe Kentsel Dönüşüm Derneği, Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak 

Arayanlar Derneği, Salih Omurtak Kentsel Dönüşüm Derneği, Uzundere Köyü Harmanyeri 

Kentsel Koruma Derneği öncülüğünde Karabağlar halkı tarafından kurulmuş olan dernek 

temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. 21 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen toplantıya şube 

yönetim kurulu üyelerimiz ve dernek temsilcileri katılım gösterdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıda kentsel dönüşüm alanının 141 hektarlık bölümünde Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından Eylül ayında onaylanan imar planlarına ilişkin Odaların teknik ve bilimsel 

görüşleri paylaşıldı. Dernek temsilcileri de, 2012 yılından bu yana sürdürdükleri yaşam alanı 

mücadeleleri konusundaki mağduriyetlerini Oda temsilcileriyle paylaştılar. Odaların temsilcileri, 

üçüncü kez değiştirilerek onaylanan imar planına ilişkin önceki planlara yapılan itiraz ve dava 

konularının daha da arttırıldığını, yeni yasadaki düzenlemelerle birlikte bu alanda yaşayan halkın 

mağduriyetinin artacağını belirtti. Daha önce onaylanan planlara Şubemiz tarafından dava 

açılmış, ancak planın üçüncü kez değiştirilerek tekrardan onaylanması ile yeni bir dava süreci 

başlamıştır. 
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 Kültürpark Platformu ile Basın Açıklamasına katıldık. 

 

Şubemizin de bileşenlerinden biri olduğu Kültürpark Platformu ile birlikte alanda 17 Ekim 

tarihinde kentimize, yaşam alanlarımıza, parkımıza sahip çıkmak için basın açıklamasına katıldık. 

 
 

 Bornova Halk Forumunun düzenlediği kahvaltıya katıldık. 

 

Bornova Halk Forumunun düzenlediği kahvaltı etkinliğine katılan Şehir Plancıları Odası 

İzmir Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER Kültürparka ilişkin yürütülen çalışmalar ve 

basın açıklamaları konusunda bilgilendirme yaptı. 

 
 

 İzmir Halkevleri ev sahipliğinde düzenlenen Kültürpark Projesine ilişkin söyleşiye 

katıldık.  

 

İzmir Halkevlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen kent hakkı üzerinden Kültürpark projesine 

ilişkin detayların ve eleştirilerin paylaşıldığı söyleşide Şehir Plancıları Odası İzmir Şube 

Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER Kültürparka ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.  
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 Emek Sineması İnsiyatifi ve Kültürpark Platformu tarafından düzenlenen 

Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi forumuna katıldık.   

 

26 Mart 2017 Pazar günü saat 13.00'te Fuar Gençlik Merkezi'nde Emek Sineması İnsiyatifi 

ve Kültürpark Platformu ortak etkinliğinde "Emek Sineması Mücadelesi" filmi gösterilerek, filmin 

ardından film ve yerel doğa-kent direnişlerinin ortaklaşması konularında forum düzenlendi. 

Kültürpark Projesi'ndeki ve Basmane Çukurunda yapılması planlanan gökdelenlerdeki 

hukuksuzluklara ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin Folkart gökdelenlerine taşınmasına 

tepkilerimizi ve Emek Sineması İnsiyatifiyle dayanışmamız katılımcılarla paylaşıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kültürpark Platformu şubemizde basın açıklaması gerçekleştirdi. 

 

Kültürpark Platformu Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER’in sözcülüğünde 16 

Ağustos 2017 tarihinde şubemizde kültürparkın sermayeye teslim edilmesine tepkilerini gösteren 

bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 
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 Halkevleri tarafından düzenlenen “Körfez Geçiş Projesi Nedir&Ne Yapmalı?” 

Söyleşisine katıldık. 

 

Halkevleri tarafından 14 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen “Körfez Geçiş Projesi Nedir&Ne 

Yapmalı?” söyleşisine İzmir Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER, TMMOB İKK Dönem 

Sözcüsü Melih YALÇIN ve Çevre ve Ekoloji Hareketleri Avukatlarından Cem ALTIPARMAK 

konuşmacı olarak katılım göstermiştir. 

 
 

 TMMOB İzmir İKK, EGEÇEP, Doğa Derneği ile birlikte başlatılan “İzmir’e Sahip Çık” 

Kampanyası başlatılmasına karar verilmiştir. 

 

TMMOB İzmir İKK, EGEÇEP, Doğa Derneği başta Körfez Tüp Geçiş Projesi Çed dava 

sürecinde birlikte çalışma yürütmüş sonrasında da Doğal Sit Değişikliklerinde ortak davalar 

açmıştır. Bu süreç sonunda İzmir için başta merkezi hükümet ve yanında yerel yönetimler 

tarafından da çizilen senaryonun ciddi boyutlara ulaştığı ve bu yönde acilen harekete geçilmesi 

tespiti ile bu üç kurum tarafından İzmir’in geleceğini tehtid eden öncelikle Körfez Tüp Geçiş 

Projesi, 1/100 000 Çevre Düzeni Planı, parsel bazlı plan değişiklikleri, Doğal Sit Alanlarındaki 

değişiklikleri ve Sulak Alanlarda yapılan rant odaklı kararlar neticesinde “İzmir’e Sahip Çık” 

kampanyasının başlatılmasına ve halkın bu projeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlı toplantılar 

gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve bu toplantılarda dağıtılmak üzere broşür hazırlanmıştır. 
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Bu kapsamda toplamda bugüne kadar çeşitli ilçelerde ona yakın toplantı, panel 

gerçekleştirdik. Bu toplantılarda konuşmacı olarak Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER 

katıldı. 
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5.1.4. Meslektaşlarımızla Buluşma 

 

 Temsilcilik Seçimleri İçin biraraya geldik. 

Aydın temsilcilik seçimi için gerçekleştirilen buluşmada üyelerimizle bir araya geldik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerinin 

jürisine katıldık. 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerinin 27 Mayıs 

2016 tarihindeki jürisine Şube Sekreterimiz Serkan EKİNCİ katılım göstermiştir. 

 

   
 

 İnciraltı Kent Ormanında Meslektaşlarımızla Piknik yaptık. 

 

Şubemizin 5 Haziran 2016 tarihinde üçüncüsünü gerçekleştirdiği İnciraltı Kent Ormanı 

Pikniğinde meslektaşlarımız ve öğrencilerimizle bir araya geldik. 5 Haziran Dünya Çevre 

Günümüzü hep birlikte İnciraltı Kent Ormanın da gerçekleştirdiğimiz pikniğimizle kutladık. 
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Mezuniyetleri yaklaşmış olan öğrencilerimize genç meslektaşlarımız olarak mesleğe ilk 

adımlarında bir nebze moral olmaya çalıştık. Yemek yemeğe doyamadığımız, keyifli bir rekabet 

ortamında voleybol, ip atlama gibi oyunlarla, güzel sohbetler ederek günümüzü bitirdik.  

  

     
 

 Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mezuniyet Törenlerine 

katıldık.  

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve 

Bölge Planlama Bölümü 2016 yılı mezunlarını verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 

2016 yılı mezuniyet törenine Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER ve II. Başkanımız Uğur 

BAYRAK katıldı. Bölümde dereceye giren ve bitirme tezlerinde odamızın her yıl verdiği Başarı 

Ödülleri'ni hak kazanan genç meslektaşlarımıza ödüllerini takdim ettik.  
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İYTE Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2016 yılı mezunlarından 

bölümde dereceye girmeye hak kazanmış genç meslektaşlarımıza ödüllerini şubemizde yönetim 

kurulu üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz törende takdim ettik. 

 

   
 

 İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğrencilerine 

Mezuniyet Plaketini Verdik.  

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölüm birincisi Cenk Güreken'e 

09 Eylül 2016 tarihinde Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Mesleğe Hoşgeldin Proje Ödülünü 

vererek, mezun olan yeni meslektaşımıza aramıza hoşgeldiniz diyerek, meslek hayatlarında 

başarılar diledik. 

 Şehir Plancıları Öğrencileri 5. Yaz Eğitim Kampı Gerçekleştirildi. 

 

Odamız Planlama Öğrencileri 5. Yaz Eğitim Kampı, 23-30 Temmuz tarihleri arasında 

Muğla’nın Dalaman İlçesi`ne bağlı Sarsala Koyu’nda gerçekleştirildi. 
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 Öğrenci Komisyonumuzla Kültürpark’ta kahvaltı yaptık.  

 

Şubemiz Öğrenci Komisyonu tarafından 22 Ekim Cumartesi günü düzenlenen 

"Kültürpark'ta Kahvaltı ve Kültürpark'ta Gezi" etkinliği öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızın 

katılımıyla gerçekleştirildi.  Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL 

KOCAER ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Özay YERLİKAYA Kültürpark’ta yaşanan mücadele 

süreçlerini ve yapılması planlanan projenin etkilerine ilişkin bilgilerini ve deneyimlerini paylaştı.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Öğrenci Temsilciliği Seçimleri yaptık.  

 

3 Kasım 2016 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 

öğrencileri ile buluşma gerçekleştirdik. Buluşmada Şehir Plancıları Odası İYTE öğrenci temsilci 

seçimini gerçekleştirdik. Sinem Çakı temsilci, Baki Orçun Can ve Merve Alak temsilci yardımcıları 

olarak seçildiler.   
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Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri ile de öğrenci temsilciliği 

seçimlerini gerçekleştirmek istememize rağmen üniversitelerdeki OHAL dönemi 

uygulamalarından kaynaklı buluşmayı gerçekleştiremedik. 

 DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Şubemizi ziyaret etti. 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir Planlamasına Giriş dersi kapsamında 1. Sınıf 

öğrencilerimiz Yard. Doç. Dr. Tolga Çilingir hocamızla beraber 2 Aralık 2016 tarihinde odamıza 

ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Şube 2. Başkanı Uğur BAYRAK ve şube çalışanlarımız Nurhilal 

ATEŞ ve Ural DEDE odanın işleyişi ve şehir planlama meslek alanına ilişkin öğrencilere bilgi 

verildi. 
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 MİSEM Eğitim Taslağı için Meslektaşlarımızla toplantı yaptık. 

 

Şubemizde gerçekleştirilen MİSEM bünyesinde verilmesi planlanan eğitim seminerleri 

hakkında toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda özellikle meslektaşlarımızın çalışma alanlarında 

ihtiyaç duyduğu mesleki konulara ilişkin önemli sonuçlar elde edildi. Aynı zamanda öğrencilik 

döneminde ve mezun olduktan sonra meslekte kariyer planlaması yapmasında katkı sağlayacak 

konular üzerinde tartışıldığı toplantımız oldukça verimli geçti. Misem bünyesinde odamızda 

gerçekleştirilmesi planlanan eğitim seminerlerinin yerelde meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına 

olabildiğince ulaşabilmek ve bu ihtiyaçların saptanması sonucunda bir eğitim programının 

oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda daha çok kişiye ulaşmak ve daha kapsayıcı sonuçlar 

elde edebilmek tekrar toplantı yapılmasına karar verildi. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu 

Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER, Şube Saymanı Deniz AVŞAR, yönetim kurulu üyesi Zeki 

YILDIRIM, üyelerimiz ve öğrencilerimizden İlker ÇETİN, Süleyman SİYAH, Nilnaz 

AKBAŞOĞULARI, Nur İŞCAN, Furkan DOĞAN, Gürkan ERGİN ve Ilgaz Su AKTAŞ katılım 

gösterdi. 
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 Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri 

Şubemizi ziyaret etti. 

 

   
 

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. sınıf öğrencileri Yrd. Doç. Dr. 

Tolga ÇİLİNGİR’in Mesleki Uygulama Esasları dersi kapsamında 17 Mart 2017 tarihinde 

Şubemizi ziyaret etti. Şube Mesleki denetim görevlisi Ural DEDE tarafından öğrencilere odanın 

işleyişi ve verilen hizmetlere ilişkin bir sunum yapıldı. Şube Sekreter Yardımcısı Nurhilal ATEŞ 

odamızın kamusal denetim adına yürüttüğü yargı süreçleri hakkında bilgi verdi. Şube 

Sekreterimiz Serkan EKİNCİ'nin de katıldığı ziyaret öğrencilerin soruları cevaplanarak bitirildi. 

 

 Kamu görevinden ihraç edilen akademisyen arkadaşlarımıza kahvaltı yaptık.  

 

Bugün meslektaşlarımızla odamızda bir sofra etrafında, akademisyenlerimize ve bizlere 

yaşatılmak istenenlere karşı dayanışmamızı yükselterek bir kez daha birlikte ve ayakta 

olduğumuzu gösterdik. 7 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen kahvaltı ve buluşma etkinliğimize Yrd. 

Doç. Dr. Ali Kemal ÇINAR, Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENPECIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Güldem 

ÖZATAĞAN hocalarımız, meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.  
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 Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf final jürisine 

katıldık.  

 

    
 

29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen DEÜ 4. sınıf öğrencileri final jürilerine Mezuniyet 

Törenlerinde verilmesi planlanan Başarı Ödüllü sahiplerini seçmek ve öğrencilerin mesleğe 

atılmadan önceki son proje sunumlarına yorum yapmak adına  şubemizi temsilen  Şube Sekreteri 

Serkan EKİNCİ, Şube II. Başkanı Uğur BAYRAK ve Şube Sekreter Yardımcısı Nurhilal ATEŞ 

katılım gösterdi. 

 

 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf final 

jürisine katıldık.  

 

8-9 Haziran 2017 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Entitüsü'nde gerçekleşen Şehir ve 

Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Final Jürileri'ne Şubemizin  Yönetim Kurulu Üyeleri  

Özlem ŞENYOL KOCAER, Uğur BAYRAK ve Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Yardımcısı 

Nurhilal ERGÜN ATEŞ tarafından katılım gösterildi. 
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 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Jüri 

Sergisine katıldık.  

 

Hocamız Mehmet Penpecioğlu'nunda katılımda bulunduğu İYTE Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü 2. Sınıf Jüri sergisini Mimarlık Merkezinde gerçekleştirdik. Dönem içersinde hazırladıkları 

projelerinin sunumu ve arkasından gerçekleştirdigimiz söyleşiyle etkinliğimizi tamamladık. 

 
 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezuniyet Törenlerine katıldık.  

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü 2017 yılı mezunlarını mezuniyet törenlerinde yalnız bırakmadı. 2017 yılı mezuniyet 

töreninde, şubemizce her yıl verilen Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Mesleğe Hoşgeldin Proje 

Ödüllerini öğrencilerimize takdim ettik. 7 Temmuz  Cuma günü DEÜ Mühendislik Fakültesi 

Konferans Salonunda gerçekleştirilen 2017 yılı Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Törenine Şubemiz 

Yönetim Kurulu Başkanı Özlem ŞENYOL KOCAER ve Şube II. Başkanı Uğur BAYRAK katıldı. 

Mezun olan tüm yeni meslektaşlarımıza aramıza hoşgeldiniz diyerek, meslek hayatlarında 

başarılar diledik. 
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 İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğrencilerine 

Plaketlerini Verdik.  

13 Temmuz Perşembe günü şubemizde gerçekleştirilen küçük bir tören sonrası 2017 yılını 

derece ile bitiren İYTE Şehir ve Bölge  Planlama Bölümü Şehir Plancıları Odası İzmir Şube 

Mesleğe Hoşgeldin Proje Ödüllerini verdik. Yönetim Kurulu Üyelerimizin yoğun olarak katılım 

sağladığı törende Mezun olan tüm yeni meslektaşlarımıza aramıza hoşgeldiniz diyerek, meslek 

hayatlarında başarılar diledik. 
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 22-29 Temmuz tarihleri arasında Planlama Öğrencileri 6.Yaz Eğitim Kampı 

Türkiye’de ki birçok üniversiteden Şehir Planlama Bölümü Öğrencilerinin katımıyla 

Gümüldür-İzmir`de gerçekleştirildi. 

Odamız tarafından 6.sı düzenlenen yaz eğitim kampına farklı üniversitelerin şehir ve bölge 
planlama bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin meslek ile buluşmasını sağlamak kendi aralarında 
iletişimini geliştirmek, oda ile bağlantılarını kurmak ve güçlendirmek hedeflenmektedir. 

22 Temmuz-29 Temmuz tarihlerinde Gümüldür Tabiat Parkında gerçekleştirilen 6. Yaz 

Kampına Şube Yönetimimiz katılım gösterdi. Kampın 4.gününde Arkeolog Akın ERSOY 

kolaylaştırıcılığında Efes Antik Kenti`ni gezen öğrenciler öğleden sonra ise Selçuk Kent Merkezi 

ve Şirince`de vakit geçirdiler. 

 

 
 

Kampın 6.günü Yrd. Doç.Dr. Tolga ÇİLİNGİR, gazeteci-yazar Özer AKDEMİR`in ve İzmir 

Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER’in katılımıyla "Doğa - Çevre Koruma ve Mücadele 

Deneyimleri" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise Seferihisar Doğa Okulu, Agora 

Antik Kenti ve İzmir Kent Merkezi`ne teknik gezi düzenlendi. 
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 DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Şubemizi ziyaret etti. 

Yrd. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR ve Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü 1. sınıf öğrencileri Şubemizi ziyaret etti. Şube Sekreter Yardımcısı Nurhilal ERGUN ATEŞ 

Odanın işleyişi, tanıtımı ortak etkinlikler ve şehir planlama meslek alanına ilişkin öğrencilere bilgi 

verdi. 
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5.2. PANEL, SÖYLEŞİ, ÖĞRENCİ KURULTAYI, EĞİTİM, SERGİ, FİLM 

GÖSTERİMİ, GEZİLER  
 

5.2.1. Panel 

 
 Türkiye’de Genç Plancılar: Yabancılaşmanın, Yılgınlığın ve Umudun Kesişen 

Öyküleri Paneli, 2016 

 
Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Mehmet PENPECİOĞLU tarafından 14 Nisan 2016 

tarihinde "Türkiye`de Genç Plancılar: Yabancılaşmanın, Yılgınlığın ve Umudun Kesişen Öyküleri" 
konulu panel hocalarımızın ve öğrencilerin katılımı ile şubemizde gerçekleştirildi. 

 

    
 

 Mesleki Uygulama Panelleri Dizisi, 2016  

Mesleki Uygulama Panellerinin ilki 08 Nisan 2016 tarihinde “Şehir Planlama- Uygulamalar- 

Sorunlar- Anılar” temasıyla DEÜ Genç Plancılar Topluluğu ve Şubemiz iş birliğinde DEÜ Mimarlık 

Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve 

Bölge Planlama Bölümünden Yard. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR’İN moderatörlüğünü yaptığı panele 

Şehir Plancıları Odası adına yedek yönetim kurulu üyemiz Ali BOR, Gayrimenkul Değerleme 

Uzmanı İlker ÇETİN, Çözüm Ortağı Murat İZCİ, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Açelya ÖZCAN 

ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilge BELLER ÖZÇAM katıldı. Panelde gayrimenkul 

değerleme alanında çalışan şehir plancısı meslektaşlarımızın yaşadığı deneyimler, çalışma 

koşulları ve imkanlar üzerinde konuşuldu.   
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13 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen ikinci panelde, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Yard. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR’İN 

moderatörlüğünde konuk konuşmacılar, Menemen Belediyesinden Kağan AKÇAY, Şube Yönetim 

Kurulu II. Başkanımız Uğur BAYRAK, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube 

Müdürlüğünden Utku CİHAN, Serbest Şehir Plancısı Dilek ÇAKANŞİMŞEK, Serbest Şehir 

Plancısı Serkan EKİNCİ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı Yerel Hizmetler Şube Müdürü Serdar 

SİMSAR ve Bornova Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Zehra TALAS meslek hayatlarında 

yaşadıkları tecrübeleri ve çalıştıkları kurum ve bürolardaki çalışma koşullarını paylaşmıştır.  
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 Mesleki Uygulama Panelleri Dizisi, 2017 

 

Mesleki Uygulama Panellerinin ilki 07 Nisan 2017 tarihinde “Şehir Planlama- Uygulamalar- 

Sorunlar- Anılar” temasıyla DEÜ Genç Plancılar Topluluğu ve Şubemiz işbirliğinde DEÜ Mimarlık 

Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve 

Bölge Planlama Bölümünden Yard. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR’İN moderatörlüğünü yaptığı panele 

Serbest Şehir Plancısı Melis GÜLCÜOĞLU, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama 

Müdürlüğünden Aslıhan KILIÇ, Buca Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı (Emekli) Beril ÖZALP, 

Serbest Planlama Bürosu Çalışanı Demet SAATÇİ, İZSU Genel Müdürlüğünden Uğur YANKAYA 

katıldı. 

Panelde Serbest Şehir Planlama Büroları ve kurumlarda çalışan plancıların meslek 

alanına ilişkin tecrübeleri, çalışma koşulları ve imkanları üzerinde durularak mezun olacak 

öğrencilere önerilerde bulunuldu. 
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21 Nisan 2017 tarihinde DEÜ Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ikinci 

panelde gayrimenkul değerleme sektöründe çalışan meslektaşlarımızla buluşuldu. Şubemiz 

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ali BOR'un moderatörlüğünde konuk konuşmacılar Şehir Plancısı 

Berkay GÖREN, Şehir Plancısı Bilge BELLER ÖZÇAM, Şehir Plancısı Emel Öznur TELLİCİ, 

Şehir Plancısı Hızır BULUT, Şehir Plancısı Ulaş SATILMIŞ ve Şehir Plancısı Sevilay ÇETİNKAYA 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ile ilgili bilgi ve tecrübelerini aktardı. 
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12 Mayıs 2017 tarihinde sonuncusu düzenlenen panel DEÜ Mİmarlık Fakültesi Konferans 

salonunda planlamanın uzmanlaştığı alanlar üzerinde çalışan şehir plancılarının katılımı ile 

gerçekleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi Umut ERDEM’in moderatörlüğünde 

gerçekleşen panele İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS Şube Müdürlüğünden Ezgi ACER, Bayraklı 

Belediyesinden Hakan KÜÇÜKKILIÇ, Serbest Şehir Plancısı Sezgin ÖZGEN, İl Afet 

Müdürlüğü'nde Necmettin ŞAHİN ve Büro Çalışanı Şehir Plancısı Serkan ÖRNEK katılım 

göstererek, çalıştıkları kurum ve bürolarda yaşadıkları mesleki tecrübeleri ve uzmanlık alanları 

üzerine konuşuldu. 

5.2.2. Söyleşi 

“Ekolojik Gündemler Ekoloji Hareketi ve Türkiye”  

Öğrenci Komisyonumuzun 6 Ocak 2017 tarihinde düzenlediği Doğanın Çocukları Ekoloji 

Örgütünün temsilcilerinin katıldığı Ekoloji Söyleşisini gerçekleştirdik. Ege üniversitesinden 

öğrencilerin oluşturduğu örgüt, kampüsten doğaya uzanan eller olarak gerçekleştirdikleri değerli 

çalışmalarını ve yapmak istediklerini bizlerle paylaştı ve interaktif bir söyleşi gerçekleştirdiler.  

    

 

“Kanat Çırpan Kadınların Mücadelesi”  

Şubemiz tarafından düzenlenen; Şehir Plancısı Büşra CIZRELIOĞULLARI SADAK, Şehir 

Plancısı Deniz KIMYON ve Öğretmen Ebru DINÇEL’in konuşmacı olarak katıldığı "Kanat Çırpan 

Kadınların Mücadelesi" başlıklı söyleşi, 25 Mart Cumartesi Günü saat 15.00‘de Mimarlık Merkezi 

2. Kat Konferans Salonu‘nda gerçekleştirildi. 

Diyarbakır Şube Başkanımız Büşra CIZRELIOĞULLARI SADAK’ın KHK sürecinde 

yaşadıklarını ve Diyarbakır Suriçi deneyimlerini, Ankara Şube yönetim kurulu üyemiz Deniz 

KİMYON'un OHAL sürecinde bir akademisyen olarak yaşadıklarını ve değerlendirmelerini ve Ebru 

DİNÇEL'in öğretmen olarak OHAL sürecinde KHK ile iş hayatında yaşadıklarını bizlerle 

paylaştıkları OHAL’de kadın mücadelesini farklı noktalardan dinleme fırsatı bulabildiğimiz bir 

söyleşi gerçekleştirdik. 
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5.2.3. Öğrenci Kurultayı 

 

Mezuniyet sonrası mesleğin niteliğini doğrudan etkileyen pratiklere ek olarak, akademik 
eğitim sürecinin de kendi içinde kapsamlı olarak ele alınmasına ve tartışılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Gerek öğrenci komisyonumuzun toplantılarında, gerekse Odamızın düzenlediği 
yaz kamplarında yapılan tartışmalar neticesinde, şehircilik eğitimine ilişkin olarak bölümlerde 
izlenen gündem, yöntem, içerik ve sunulan olanaklar açısından kapsamlı bir değerlendirme 
yapma gereği ortaya çıkmıştır. 

       

8. Türkiye Şehircilik Kongresi  programı dahilinde 6 Kasım 2016 tarihinde tüm şehir ve 
bölge planlama bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılacağı "Şehir Plancıları Odası 2. 
Öğrenci Kurultayı” düzenlendi. Kurultay süresince, planlama eğitiminin ve olanakların 
sorgulandığı, sorunların tespit edilerek çözüm ve önerilere dönüştürüldü. 
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Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Öğrenci Komisyonumuz, ODTÜ'nde düzenlenen 

Türkiye Şehircilik Kongresi Öğrenci Kurultayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapılması planlanan ve Kent halkı tarafından yoğun eleştiri alan Kültürpark projesine ilişkin 

hazırladıkları videoyu şehir plancıları öğrencilerinin gözüyle aktardılar. Yoğun ilgi gören sunum 

sonumda, Öğrenci Komisyonumuz Şube Başkan'ımız Özlem ŞENYOL KOCAERİN görev yerinin 

değiştirilmesi ile ilgilide şube başkanının yanında olduklarını belirttiler. 

  

5.2.4. Eğitim 

 

Netcad Eğitimi 

 

17-18-19 Haziran 2016 tarihleri arasında Şubemizde, kent planlama sürecinde gerekli 

olan analiz, sentez süreçlerini plan aşamalarının İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve 

yönetmeliklere uygun olarak oluşturulması, GIS tabanlı yönetimlerinin gerçekleştirilmesi, 2 ve 3 

boyutlu olarak sunulması” süreçlerini kapsayan “GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent 

Bilgi Sistemleri Projelendirme Sertifika Eğitim Programı” düzenlendi. 
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Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi 

  

Odamız MİSEM kapsamında gerçekleştirilen Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi 15-16 Ekim 

2016 tarihinde şubemizde gerçekleşti.5 yıllık geçerlilik süresi olan yetki belgesini almak isteyen 

üyelerimize Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER’in açılış konuşması ile başlayan eğitim 

ilk gün TMMOB Şehir Plancıları Odası avukatı Koray CENGİZ’in "Hukuksal Çerçeve ve Bilirkişilik 

Mevzuatı" dersi ile başlamış, 2. Gün ise Nur Özgül ERUZEL hocamızın "Taşınmaz Değerleme ve 

Esasları" dersi ile tamamlanmıştır. 

 

     
 

Bilirkişilik Eğitimi 

  

18-19 ve 25-26 Kasım tarihlerinde İzmir`de şubemizde gerçekleştirilen "Bilirkişilik Temel 

Eğitimi” 18 saati teorik eğitim, 6 saati ise uygulama eğitimi şeklinde verilmiştir. Teorik Eğitimi Yard. 

Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU, Dr. Osman Devrim ELVAN, Pratik eğitimi ise Doç. Dr. Hayat ZENGİN 

ÇELİK vermiştir. 

Eğitim sonunda; eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik 

Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası onaylı "Bilirkişilik 

Temel Eğitim Sertifikası" verilmiştir. 

              
 

AKADEMİKKENT 

 

AkademiKent, kentlerin güncel sorunlarını gündeme getirecek şekilde tanımlanan 

modüllerden oluşan bir program. Modüller bu sorunlara mevcut ve yaygın 

yaklaşımların/söylemlerin sınırlılıklarını gündeme getirirken, katılımcıları yeni bilimsel 

yaklaşımlarla tanıştırmayı ve sorunlara yenilikçi çözümler geliştirerek fark yaratan pratiklere dikkat 
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çekmeyi amaçlıyor. Böylece, başka bir yaşam alanı mümkün diyenlerle beraber bunu 

gerçekleştirebilmenin yollarını birlikte tartışmayı hedefliyor. 

 MODÜL 1 

 

 
 

Bu modül, gündelik hayatımızda da hiç olmadığı kadar yer tutmaya başlayan “kent” ve 

“kentleşme” kavramlarını tartışmaya açarak, günümüz kentleşmesinin yeni dinamiklerini 

gündeme getirmeyi hedefliyor. Günümüz kentleşme süreçleri geçmiş kentleşme süreçlerinden 

nasıl farklılaşıyor? Bu farklılıklar oluşurken, kentleşme ile ilgili kullandığımız kavramlar nasıl 

değişiyor? Kentlerin sınırları kontrolsüz bir şekilde genişlerken banliyöleşme, saçaklanma, 

kentsel-kırsal bütünleşme gibi kavramlar bugünün kentleşmesini açıklamamıza yardımcı oluyor 

mu? 

“AkademiKent” başlıklı açık dersler serisinin 1. Modülü “Kentler Sınırlarını Aşarken…. 

Nereye?” Güldem ÖZATAĞAN ve Emel KARAKAYA'nın yürütücülüğünde farklı disiplinlerden 

katılımcıların da katkılarıyla 14 Ekim Cumartesi günü Şubemizde gerçekleşti. Modüle Sevinç 

Alkan KORKMAZ, Zeynep DURMAZ, Sonay PERÇİN, Feral GEÇER SARGIN, Ekrem AYALP, 

Mehmet PENPECİOĞLU, Utku ÇAKIR, Mustafa Şahin ÇEM, Fatma Ece BULUT, Leyla BUDAK 

katıldı. Bu modül, gündelik hayatımızda da hiç olmadığı kadar yer tutmaya başlayan “kent” ve 

“kentleşme” kavramlarını tartışmaya açarak, günümüz kentleşmesinin yeni dinamiklerini 

gündeme getirmeyi , günümüz kentleşme süreçleri geçmiş kentleşme süreçlerinden nasıl 

farklılaşıyor ve  bu farklılıklar oluşurken, kentleşme ile ilgili kullandığımız kavramlar nasıl 

değişiyor, kentlerin sınırları kontrolsüz bir şekilde genişlerken banliyöleşme, saçaklanma, kentsel-

kırsal bütünleşme gibi kavramlar bugünün kentleşmesini açıklamamıza yardımcı oluyor mu gibi 

sorulara cevap verebilmeyi hedefledi. 
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 MODÜL 2 

 

Kentler uzun zamandır sadece araştırmaların değil gündelik yaşamımızın da gündeminde. 

Bu gündem içinde "tarım" ve "kır"la ilgili konular ise pek yer bulamıyor. Bu modül "tarım" ve "kır" 

konularını, günümüz kentleşme süreçleri ile ilişkili olarak yeniden gündemimize getirmeyi 

hedefliyor. 

Neoliberal tarım politikaları "kır"ı nasıl dönüştürdü? Bugün kentleşme süreçlerini 

konuşurken değindiğimiz metalaşma, mülksüzleşme, proleterleşme gibi süreçler kırda nasıl 

gerçekleşiyor? Kırda yaşanan dönüşüm günümüz kentleşme süreçlerinin neresinde duruyor? Kır-

kent ilişkisinde nasıl bir değişim yaşanıyor? 

“AkademiKent” başlıklı açık dersler serisinin 2.Modülü “Kırda Neler Oluyor" Coşku Çelik 

ve Güldem Özatağan yürütücülüğünde farklı disiplinlerden katılımcıların da katkılarıyla 28 Ekim 

Cumartesi günü Şubemizde gerçekleşti.  Modüle Fatma Ece BULUT, Leyla BUDAK, Gamze 

ŞAFAK, Utku ÇAKIR, Seda ŞAN ve Ali Kemal ÇINAR katılım gösterdi. Modülde Soma`daki 

madenci ailelerinin somut hikayeleri üzerinden düşünmeye ve kentleşme haritamızın dışında 

bıraktığımız bu coğrafyalara farklı bir açıdan yaklaşmaya çalışıldı. 
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 MODÜL 3 

 

Kentler, sermaye, birikim ve güç ilişkilerinin, toplumsal eşitsizliklerin ve sınıfsal çelişkilerin 

biçimlendirdiği organizmalar olarak büyüyor ve dönüşüyor. Bu süreçlerde, bir yandan kentler ve 

yaşam alanları üzerinde piyasalaşma ve metalaşma derinleştirilirken; diğer yandan, büyük ölçekli 

projeler ve değişen yasal-yönetsel düzenlemeler aracılığıyla mekanın üretimi otoriterleşiyor. 

Kentsel dönüşüm, derinleşen piyasalaşmanın ve otoriterleşmenin en çarpıcı biçimde 

gözlemlendiği öncelikli bir gündem olarak halen varlığını koruyor. 

Kentsel dönüşüm, inşaata dayalı ekonominin bir motoru olarak nasıl işlev görüyor? Hakim 

dönüşüm anlayışı, geniş kitleleri nasıl mülksüzleştiriyor ve yerinden ediyor; mekanın üretiminde 

ne tür mutenalaştırıcı ve otoriterleştirici etkiler yaratıyor? Dönüşüm uygulamaları, karar alma ve 

katılım süreçlerini nasıl daraltıyor; kente ilişkin bütüncül yaklaşımları/planları hangi 

düzenlemelerle ve uygulamalarla devre dışı bırakıyor? Tüm bunlar, derinleşen toplumsal 

sorunların üstünü örten, bu sorunları zamanda ve mekanda öteleyen, nasıl bir kentsel politika 

anlayışını hakim kılıyor? Kentsel dönüşümde, benimsenmesi gereken toplumsal öncelikler ve 

mesleki ilkeler neler olmalı?  

Modülde bu soruları Türkiye ve dünya kentlerinin deneyimlerinin ışığında karşılaştırmalı 

olarak ele almayı ve İzmir‘in kentsel dönüşüm gündemine mercek tutarak Kentsel dönüşüme 

ilişkin farklı kesimlerin katılımıyla; sunumlar, atölyeler ve tartışmalar eşliğinde bu soruların 

yanıtlarını aramak hedeflendi.  

“AkademiKent” başlıklı açık dersler serisinin 3.Modülü “Kentsel Dönüşümde Nereden 

Nereye?" Ali Kemal Çınar ve Mehmet Penbecioğlu yürütücülüğünde farklı disiplinlerden 

katılımcıların da katkılarıyla 11 Kasım 2017 Cumartesi günü Şubemizde gerçekleşti. Modüle; 

Dalya HAZAR, Yasemin Lalelioğlu, Ece BULUT, İrem DEMİR, Şehriban Nur ERKÖSE, Yusuf 

EKİCİ, Ekrem AYALP,Cem BAŞ, Sonay PERÇİN, Azed GÖNÜLLÜ, Bahar YILMAZ, Helin 

GEÇGEL, Ilgaz Su AKTAŞ, Mustafa Alperen YÖRÜR ve Serkan POLAT katıldı.   
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 MODÜL 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu modül, konut sorunu ve kentsel dönüşüm konularını kentleşme politikaları 

çerçevesinde sorunsallaştırmakta ve konut politikası sorununu tartışmaya açmaktadır. Modülde, 

ilk olarak farklı dönemlerde toplumdaki dar gelirli kesimlerin konut sorununu çözmeye yönelik 

girişimler ve bunların akıbeti tartışılacak; ardından 2000 sonrasında kent politikasının en önemli 

araçlarından biri haline gelen ve ciddi tartışmalara yol açan "kentsel dönüşüm" uygulamaları ele 

alınacaktır. 

Kentsel dönüşümün yönlendirilmesinde son yıllarda karşı konulması zorlaşan bir 

hegemonik ittifakın ve bir güç yoğunlaşmasının ortaya çıktığı ve bu ittifakı oluşturan aktörlerin 

söylemlerinin dikkat çekici biçimde aynılaştığı görülmektedir. Bu ittifakın güçlenmesinde ve 

önünün açılmasında kullanılan en önemli araçlar, yasalar ve yetkileri sürekli artırılan kurumlardır. 

Kentlerin dönüşümü ile ilgili kararların bir devlet politikası çerçevesinde serbest piyasa aktörlerine 

bırakılması ve bu dönüşümden etkilenen kentlilerin bu karar mekanizmalarının dışında kalması 

vatandaşlar açısından ciddi bir güçsüzleşme yaratmıştır. Bu bağlamda, İstanbul`da "kentsel 

dönüşüm alanı" ya da "yenileme alanı" ilan edilen altı farklı nitelikteki mahallede yapılan 

araştırmada elde edilen bulgular çerçevesinde, bu yeni kentsel politikaların dar gelirlilerin konut 

sorununa bir çözüm oluşturup oluşturamayacağı tartışmaya açılacaktır. Sarıyer-Derbent, 

Maltepe-Başıbüyük, Tuzla-Aydınlı`dan oluşan üç gecekondu mahallesinin dışında sit alanı içinde 

yer alan Tarlabaşı ve Gecekondu Önleme Bölgesi olarak yerleşime açılmış Güngören-

Tozkoparan`dan elde edilen bulgular, Bezirganbahçe`de inşa edilen TOKİ Bloklarına 

yerleştirilenlerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar çerçevesinde değerlendirilecek ve toplumsal 

gerçekliği göz önüne alan adaletli bir konut politikasının nasıl oluşturulabileceği dünya örnekleri 

bağlamında ele alınacaktır. 
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“AkademiKent” başlıklı açık dersler serisinin 4.Modülü “Türkiye`de bir Kamusal Strateji 

Olarak Kentsel Dönüşüm: Beklentiler, Yöntemler ve Sosyo-Mekansal Sonuçlar" Asuman Türkün 

yürütücülüğünde farklı disiplinlerden katılımcıların da katkılarıyla 9 Aralık 2017 Cumartesi günü 

Şubemizde gerçekleşti. Modüle; Utku ÇAKIR, Ece BULUT, Berfin BİLGİN, Selin ÖZDEMİR 

GÜNEŞ, Sibel Yüksel ŞENEL, Yağmur Han ŞENEL, Cem BAŞ, Yusuf EKİCİ, Ali Kemal ÇINAR, 

Nursun AKINCI, Ekrem AYALP, Emel KARAKAYA, Yıldız TAHTACI, Mehmet PENPECİOĞLU, 

Azad GÖNÜLLÜ katılım gösterdi. 

 

 MODÜL 5 

 

Son on yılda, dünyanın farklı kentleri çeşitli ölçeklerde kentsel hareketlere sahne oldu. Bu 

hareketlilik, farklı talepleri barındırsa da kentsel hareketlerin çıkış noktalarını ve yapısını yeniden 

tartışmaya açtı.  1968 Paris ayaklanmalarından bugüne süre giden bu tartışma alanı "yeni" ve 

"eski" toplumsal hareketler ikilemi üzerinden akademik yazında yer bulmaya başladı. Bu 

tartışmada ise; işçi sınıfı hareketinin yerini, sınıf temelli olmayan, otonomi, hayat tarzı, toplumsal 

cinsiyet, kimlik, kültür etrafında gelişen ve ağ şeklinde örgütlenen "yeni" toplumsal hareketlere 

bıraktığı iddia edildi. Kent menşeili hareketlerin büyük ölçüde nasibini aldığı bu yeni tartışma alanı 

içerisinde, kent hakkı ve müşterek alanlar kavramlarının da yeniden tartışılmaya açılması elzem 

oldu. 

“AkademiKent” başlıklı açık dersler serisinin 5.Modülü “Kentsel Hareketlerin Tarihi ve 

Güncel Tartışmalar: Kent Hakkından Müştereklere" Dilek KARABULUT ve Özlem ÇELİK’in 

yürütücülüğünde farklı disiplinlerden katılımcıların da katkılarıyla 6 Ocak 2018 Cumartesi günü 

Şubemizde gerçekleşti. Modüle; Utku ÇAKIR, Ece BULUT, Berfin BİLGİN, Selin ÖZDEMİR 

GÜNEŞ, Sibel Yüksel ŞENEL, Yağmur Han ŞENEL, Cem BAŞ, Yusuf EKİCİ, Ali Kemal ÇINAR, 

Nursun AKINCI, Ekrem AYALP, Emel KARAKAYA, Yıldız TAHTACI, Mehmet PENPECİOĞLU, 

Azad GÖNÜLLÜ katılım gösterdi.  
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5.2.5. Sergi 

 

2017 Yılı Yılbaşı Karma Sergimiz Ve Yeni Yıl Kokteyli 

Geçen bir yılın yorgunluğunu atmak ve yeni bir yıla meslektaşlarımızla dayanışma içinde 
merhaba diyebilmek için 28 Aralık 2016 günü geleneksel Yılbaşı Sergisi ve Yılbaşı Yemeği ile 
buluştuk. 

28 Aralık Çarşamba Günü saat 19.00‘da Nazım Hikmet Kültür Merkezi‘nde üyelerimizin  

ve öğrencilerimizin çeşitli sanatsal ürünlerinin sergileneceği Geleneksel Yılbaşı Sergimiz saat 

20.30‘da Nazım Hikmet Kültür Merkezi‘nin yemek salonunda Yılbaşı Yemeğimiz ile bir araya 

geldik. Ayrıca üyemiz Tülin AYDIN’ın yılbaşı etkinliği için hazırladığı pasta ve öğrenci 

komisyonunun yılbaşı konseptli ahşap ağaç çalışması gecemize renk kattı. 
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2018 Yılı Yılbaşı Karma Sergimiz Ve Yeni Yıl Kokteyli 

 

2018’e Merhaba Sergimiz ve açılış kokteylimiz meslektaşlarımızın çeşitli branşlardan 

eserleri ile Çetin Emeç Sanat Galerisinde 27.12.2017 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Sergide 

ayrıca keyifli müzik dinletileri sunarak kokteylimize katkı koyan üyelerimiz ve dostlarımız da vardı. 

2018 yılının, yaşamın her alanında barış, adalet, eşitlik ve özgürlük temelleri ile geçmesini umut 

ederek yeni yılın gelişini kutladık. 
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5.2.6. Film Gösterimi 

 

Kent Filmleri Gösterimleri&Söyleşiler   

1. Suffragette(Diren!) Film Gösterimi 

Şubemizde 9 Mart Perşembe günü saat 19:00 da, İşçi sınıfı Kadınların eşitlik mücadelesini 

konu alan Suffragette(Diren!) isimli filmin gösterimi gerçekleştirildi. Ayrıca Dokuz Eylül 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Erdal Onur DİKTAŞ ile öğrenciler arasında 

söyleşi gerçekleştirildi. 

        

2. Bizim Büyük Çaresizliğimiz Film Gösterimi 

Öğrenci Komisyonumuzun gerçekleştirdiği film etkinlikleri kapsamında 23 Mart Perşembe 

günü saat 19.00’da Bizim Büyük Çaresizliğimiz filmi izlendi ve Yard. Doç. Dr. Mehmet 

PENPECİOĞLU’nun da katılımıyla film üzerine sohbet edildi.  
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3. Zamanın İçinde Film Gösterimi 

Şubemizde 6 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da, sahip olduğumuz en değerli şeyin 

zaman olduğunu bir kere daha başımıza kakan, kapitalizme bolca gönderme yapan, geç 

kalmışlığı ve hep var sanılanı sorgulatan "İn Time (Zamana Karşı)" isimli filmin gösterimi 

yapıldı .Bu etkinliğimize yönetim kurulu üyelerimizin ve öğrencilerimizin dışında ,DEÜ Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Araş. Gör. İrem ERİN ve Araş. Gör. Senem 

TEZCAN hocalarımızla film sonrası söyleşimizi gerçekleştirdik. 

 

 

4. Sultan Film Gösterimi 

4 Mayıs 2017 Perşembe saat:19:00'da odamızda" Sultan" filminin gösterimi ve sonrasında 

Doç. Dr. Hayat Zengin Çelik hocamızın konuşmacı olarak katıldığı söyleşimiz üyelerimizin ve 

öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.   
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5. Cennetin Düşüşü Film Gösterimi 

Öğrenci komisyonumuzun düzenlediği film etkinlikleri kapsamında  11 Mayıs Perşembe 

günü Gezi Direnişini konu alan Cennetin Düşüşü belgeselini izledik ve hocamız Mehmet 

PENPECİOĞLU ile film üzerine sohbet ettik. 

 
 

5.2.7. Geziler 

 

Tire Gezisi 

Prof. Dr. A. Emel GÖKSU kolaylaştırıcılığında, 6 Mayıs Cumartesi Günü şubemiz 

tarafından Tire'ye kent tarihi gezisi gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Özlem 

ŞENYOL KOCAER, II. Başkan Uğur BAYRAK ve Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Yekbun CENGIZ’in 

de katıldığı geziye Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir Planlama 

Bölümü öğrencilerinin ilgisi yoğundu. 
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5.2.8. Atölye 

 

Tasarım Atölyesi 

Meslek alanımızda, çalışma ortamlarımızda kullanabileceğimiz objeleri tasarlayacağımız 

'Kent ve Planlama' konulu Tasarım Atölyesi Şubemizde 11 Haziran 2016 cumartesi günü 

gerçekleştirilmiştir.  

Kent ve Planlama temalı, çalışma alanlarımızda ihtiyaç duyduğumuz çeşitli objelerin 

tasarımlarını yeniden sorguladığımız, tasarladığımız ve tasarım üzerine sohbet etme fırsatı 

yakalayabildiğimiz atölyemizin yürütücülüğünü Gönül Ergünşen, Saygın Ergünşen ve Burcu 

Taşkın gerçekleştirmiştir. Atölyeye öğrencilerimiz ve üyelerimiz katılım göstermiştir. 
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5.3. KÜLTÜRPARK PLATFORMU ÇALIŞMALARI 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından anti demokratik yöntemlerle yapılması planlanan 

Kültürpark Revizyon projesine yönelik itiraz ve değerlendirmelerimizi iletmek amacıyla TMMOB 

İzmir İl Koordinasyon Kurulunda Kültürpark Komisyonu kurulmuştur. Bu süreçte ilgili meslek 

odalarından oluşan Kültürpark Komisyonu tarafından Kültürpark Revizyon Projesi Değerlendirme 

Raporu hazırlanmıştır. Raporun kamuoyu ile paylaşımı için 26 Ekim 2016 tarihinde bilgilendirme 

toplantısı yapılmıştır. Toplantıya konuşmacı olarak Şube Başkanımız ÖZlem ŞENYOL KOCAER 

katıldı. 

Raporun ilan edilmesinin ardından katılımcı bir tavır izlemeyen Büyükşehir Belediye 

Başkanın yaklaşımı sonucu, Kültürparkı betona teslim edecek ve telafisi güç ciddi müdahalelerin 

olması gerekçeleriyle mücadelenin büyütülmesi amacıyla bir bilgilendirme forumu 

düzenlenmesine komisyon üyeleri ve sosyal medya grubu Kültürparka Dokunma insiyatifi üyeleri 

tarafından karar verildi. Bu kapsamda gerek çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcilerinin gerekse 

halkın yoğun ilgi gösterdiği forumu Mimarlık merkezinde gerçekleştirdik. Forumda yapılan 

sunuma Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER konuşmacı olarak katılım gösterdi. 

Forum sonucunda katılımcıların ortak kararıyla oluşturulmuş olan 24 birleşenden oluşan 

Kültürpark Platformu ilk toplantısını Mimarlık Merkezinde gerçekleştirdi.  Toplantıda platformun 

amaçları, hedefleri ve yapılması önerilen etkinlikler, eylemlilikler tartışıldı. Aynı zamanda yapılan 

ilk toplantıda platform sözcüsü olarak Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER ve Peyzaj 

Mimarları Odası Şube Başkanı Özay YERLİKAYA’nın, platform sekreteryasınında Mimarlar 

Odası İzmir Şubesi’nin olmasına karar verildi.  

 

 Kültürpark Platformu tarafından düzenlenen “Kültürpark’a Dokunma” Panel ve 

Forumuna katıldık. 

 

Kültürpark Platformu tarafından düzenlenen ve 6 Eylül 2016 tarihinde İzmir Mimarlık 

Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kültürpark'a Dokunma" panel ve forumuna Şube Başkanımız Özlem 

ŞENYOL KOCAER konuşmacı olarak katılım sağlarken panel forum halk tarafından yoğun ilgi ile 

karşılandı. 
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Ayda iki ya da üç defa toplantılar gerçekleştiren platform üyeleri bir buçuk yıl içinde yoğun 

bir mücadele süreci ördüler. Halkın bilgilendirilmesi amacıyla platform tarafından taleplerimizin ve 

itirazlarımızın belirtildiği bir broşür hazırlandı ve gerçekleştirilen eylemlerde broşür dağıtımı ile 

halkın proje hakkında bilgilenmesi sağlandı. 
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Forumun hemen sonrasında 2 Ekim 2017 tarihinde Kültürpark’ta ilk olarak bir araya 

gelmek ve taleplerimizi iletmek adına piknik düzenledik. 

 

   
 

Kentin birçok yerinde projenin iptal edilmesini talep ettiğimiz metinlerin haklın imzasını 

atması ve halkın proje hakkında bilgilendirilmesi için imza masaları kuruldu. 

 

   
 

Halkın proje hakkında bilgilendirilmesi için birçok toplantı, panel gerçekleştirildi. Bu 

etkinliklere konuşmacı olarak Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER katıldı. 
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24 Ocak 2017’de Karşıyaka Halk Forumunun düzenlediği Kültürpark Sürecine ilişkin 

bilgilendirme toplantısına Şube başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER katıldı. 
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İzmir'de kentin en önemli kamusal alanlarından biri olan tarihi ve doğal sit alanı olan 

Kültürpark'ın yanında, Basmane Meydanı'nın ortasında Folkart tarafından yapılması planlanan 

kulelere tepkiler büyüyor. Bu kapsamda, Kültürpark Platformu “İzmirliler Kentine Sahip Çıkıyor” 

Basın Açıklamasına katıldık. 

Kültürpark Platformu tarafından 29 Kasım 2016 tarihinde Basmane'de yapılan basın 

açıklamasında, "İzmir'de kent suçu işleniyor, bu suça göz yummayacağız" denildi. 

     
 

Kültürpark Platformu tarafından düzenlenen Basın Açıklaması ve İmza Kampanyasına 

katıldık. Kültürpark’a ilişkin yapılması planlanan projeye dair eleştirilerimizi ve taleplerimizi, 

Kültürpark Platformu olarak hemşerilerimizden topladığımız imzaları 01.02.2017 tarihinde İzmir 

Büyükşehir Belediyesine ilettik ve basın açıklamamızı gerçekleştirdik. 

 

      
 

Kültürpark Platformu tarafından 10 Şubat 2017 tarihinde Foça’da düzenlenen toplantıda 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER Kültürpark Revizyon 
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Projesi ve Folkart Basmane Gökdelenleri'ndeki hukuksuzlukları ve Kültürpark mücadelemizi 

anlattı. 

       
 

 
 

Baharın gelmesi ve birlikte sanatçıların mücadeleye destek vermesi ile Kültürparkta 

Buluşma Şenliklerimizi organize ettik. Bu süreçte her haftanın pazar günü Kültürpark’ın çimlerinde 

aynı noktada tiyatro, müzik, pandomim gibi sanat etkinliklerini içeren ve kültürparkta bir kentli 

hakkı mücadelesini örmek adına çeşitli söyleşilerin de gerçekleştirildiği büyük ilgi gören buluşma 

etkinlikleri gerçekleştirildi. 

 

 “Kültürpark’ta Şenlik Var” Etkinliğine katıldık. 

 

9 – 18 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen Kültürpark’ta Şenlik Var etkinliğine 

katıldık ve yoğun katılım gösterilen şenlikte Kültürpark’a ilişkin paylaşımlarda bulunduk. 
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 Kültürpark Platformu ile birlikte “Kültürpark’ta Neşeli Bi’ Gün” Etkinliğine katıldık. 

 

Kültürpark'ta Neşeli Bi' Gün'de buluşuldu. 2 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen etkinlikte 

atölyeler, konserler, tiyatro oyunları, sahne performansları, çocuk etkinlikleri yapılarak Kültürpark 

için, parkımız için, yaşamımız için dayanışma ile şenlikte bir aradaydık. Parkını, doğasını, 

yaşamını savunan katılımcılar ile neşeli bir gün geçirildi. 
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Kültürpark mücadele sürecinde konu ile ilgili gelişmeleri yakın takip eden platform 

gündemi kaçırmamak ve mücadeleyi büyütmek adına çeşitli tarihler de gerek Kültürpark içinde, 

Kültürpark Basmane kapısında gerekse kapalı mekanlarda basın toplantıları gerçekleştirdi. 
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12 Eylül 2017 Salı günü düzenlenen Kültürpark Buluşmalarına ‘Mücadelemiz 

Kazanımlarımızla Büyüyor!’ katıldık. 
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Kültürpark Platformu mücadelesi önemli bir kazanımla sonuçlandı. Bilime ve mevzuatlara 

aykırı olduğu kurul kararylada kanıtlandı. Koruma Kurulu projenin koruma amaçlı imar planı 

olmadan sunulması gerekçesiyle onay vermedi. 
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6. KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER 
 

 “Evimizden Şehrimize Kuşatma Altında Yaşamak: Muhafazakarlık ve Beden 

Politikaları” konulu söyleşiye katıldık.  

 

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü olmasını sağlayan Clara Zetkin’i ve hak arayışında mücadele eden, yaşamlarını yitiren tüm 

kadınları saygıyla anarak, ülkemizin sistemli bir şekilde savaş ve kaos ortamına sürüklendiği şu 

günlerde savaşın bedelini her zaman olduğu gibi en ağır şekilde ödeyen, her anlayıştan, her 

düşünceden kadınlar olarak şiddeti ve baskıyı öne alan politikaların derhal terk edilmesini ve 

yaşanan savaş ortamının acilen sonlandırılmasını talep ederek, biz mühendis, mimar ve şehir 

plancısı kadınlar; erkek meslektaşlarımızla sahada, şantiyede, fabrikada, masada, kamuda veya 

özel sektörde aynı işi yaparken daha düşük maaş alıyor, eşitsiz çalışma ortamlarına, mobbinge, 

erkek baskısı ve horgörüsüne maruz kalıyorken, devletin muhafazakarlaşma politikalarıyla 

daraltılmış yaşam alanlarımızda özgürlük ve eşitlik taleplerimizi haykırıyor ve eşit ve özgür 

yarınlar mücadelemizi yükseltiyoruz! 

 

Bu kapsamda MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Salonu’nda 15 Mart 

2016 Salı günü düzenlenen “Evimizden Şehrimize Kuşatma Altında Yaşamak: Muhafazakarlık ve 

Beden Politikaları” konulu söyleşiye katılım gösterilmiştir. 
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 “Ege Bölgesi RES Çalıştayı”na katıldık. 

 

Karaburun Kent Konseyi ve Ege Çevre ve Kültür Platformu tarafından 19-20 Mart 2016 

tarihlerinde düzenlenen Ege Bölgesi RES Çalıştayı-Rüzgar Yaşamdan Yana Essin etkinliğine 

katılım gösterilmiştir. 

 
 

 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramında alanlardaydık. 

 

1 Mayıs 2016’da İşçi ve Emekçi Bayramı mitingine katılmak için TMMOB İzmir İKK 

bileşenleri Cumhuriyet Meydanı'nın Kordon girişinde "TMMOB Faşizme Teslim Olmaz" pankartı 

arkasında buluşarak Gündoğdu Meydanı'na yürümüştür. 
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 Bergama Kozak Doğa Yürüyüşüne katıldık. 

 

TMMOB İKK tarafından gerçekleştirilen yürütücülüğünü Orman Mühendisleri Odasının 

yaptığı 8 Mayıs 2016 Pazar günü Bergama Kozak‘da doğa yürüyüşüne yönetim kurulu üyelerimiz 

katılım gösterdi. 

    
 

 İzmir Körfez Tüp Geçişine ilişkin TMMOB’a bağlı odalarla toplantı yapılarak 

hazırlanan rapor sunuldu.  

 

10 Mayıs tarihinde çed iptal davası açılmış olan Körfez Tüp Geçişine ilişkin sunulan ek 

rapor hakkında konu ile ilişkili odalar ile birlikte şubemizde bir toplanı yapılmıştır. Toplantıya 

Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, 

Orman Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odasından katılım sağlanmış olup şubemizden 

Özlem ŞENYOL KOCAER, Uğur BAYRAK ve Utku CİHAN katılım göstermiştir. 

 

 Peyzaj Mimarları Odası Dayanışma Yemeğine katıldık. 

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi tarafından 14 Mayıs 2016 tarihinde 

düzenlenen İZMİR ŞUBEYE ÇATI OLUYORUZ şubeye mülk kampanyası kapsamında 

düzenlediği üyeleri ile yemeğe şube başkanımız Özlem Şenyol Kocaer katıldı.  
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 Aliağa Kül Cüruf Depolama Alanı yakınında gerçekleşen Kömürden Kurtul Geleceği 

Kurtar Eylemine katılım gösterdik. 

 

Havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen; sağlığımızı bozan; artıklarıyla cüruf dağları 

oluşturan kömürlü santrallerin yanına yenilerini eklemek istiyorlar. 

Yaşamımızı, yarınlarımızı kömürle çalıyorlar. 15 Mayıs`ta Türkiye`de yaşamı savunan 

birçok hareketin katılımı ile 1960`lı yıllardan başlayarak fosil yakıt kaynaklı kirlenmenin 

ülkemizdeki en sembolik alanlarından birine dönüşen Aliağa`da bir araya gelindi. Aliağa için, 

Türkiye için, dünyamız için fosil yakıtlara "artık yeter!" diyerek kırmızı çizgimizi çekmek adına bir 

araya geldik.  

Bu kapsamda uluslararası çevre platformunda organize eedilen eylemlilik ile ilgili 

gerçekleştirilen organizasyon toplantılarına şube başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER katıldı. 

15 Mayıs günü büyük bir katılım ile gerçekleşen eyleme şube başkanımız Özlem ŞENYOL 

KOCAER ve üyelerimiz katıldı. Ayrıca 15 Mayıs 2016 Pazar günü Aliağa’daki yeni yapılacak 

termik santrallere karşı eyleme İKK olarak bir pankartla katıldık. 

   
 

 “Kentte Ekolojik Yıkıma Karşı Dayanışma Var” Etkinliğine katıldık. 

 

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 2 Haziran 2016 Perşembe Günü 

Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliğe meslektaşlarımız ve 

öğrencilerimiz katılım gösterdi. 
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 9. Geleneksel Karton Tekne Yarışmasına katıldık. 

 

9. Geleneksel Kabotaj Bayramını kutladık. Tüm odalar arasında çekişmeli geçen yarışta 

odamız ikincilik ödülünü aldı. Yarışta odamızı kaptanımız Can BOLEL ve ekip başı Serdar 

SİMSAR olmak üzere ekip üyeleri Demet SAATÇİ, Ercivan ÇAPUROĞLU, Serkan ÖRNEK, 

Arben AKTAŞ, Cemre YILDIZ, İsmail ÇELİK, Beyza ERKAYA, Ural DEDE, Recep SÜREK ve 

Özcan DANIŞMAN temsil etmiştir. 

 

    
 

 Harita Mühendisleri Odası Yaz Kampına katıldık. 

 

TMMOB Harita Mühendisleri Odası tarafından 29 Ağustos’ta düzenlenen öğrenci yaz 

kampında organize edilen "Toplumsal mücadelenin kentsel izleri ve TMMOB" söyleşisine 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih YALÇIN ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir 

Şube Başkanı Helil İNAY KINAY ile birlikte Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER 

konuşmacı olarak katıldı. 
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 22 Eylül otomobilsiz Kent Günü Sokaktaydık!  

 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Otomobilsiz Kent Günü, 22 Eylül 2016 tarihinde Plevne 

Bulvarında gerçekleştirilmiş olup, öğrenci komisyonumuz yaptığı toplantılar sonucunda karar 

verilen HIZ-(HİS-SİZ) Atölyesi ile katılım gösterdiler. Plevne Bulvarının trafiğe kapatılması ile 

gerçekleştirilen etkinliklere, önceki dönemlerde de olduğu gibi meslektaşlarımız, öğrencilerimiz 

ve İzmir Halkı yoğun katılım gösterdi.  
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 Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansına katıldık. 

 

Şubemiz CBS Komisyonu tarafından 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen 3. 

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı kapsamındaki Kent Yönetiminde Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Uygulamaları konulu bir panel düzenlenmiştir. Panel Şube yönetim kurulu üyemiz Zeki 

YILDIRIM’ın moderatörlüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Serdar SİMSAR “Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinde Planlama” konusu, Serbest Şehir Plancısı Serkan ÖRNEK “Kurumlar için Coğrafi 

Bilgi Sistemlerinde Akıllı Teknoloji Kullanımı” konusu ve Dokuz Eylül Üniversitesinden Yard. Doç 

Dr. Can AYDIN “Belediyelerde Yönetim Amaçlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı” konusu ile 

katılım göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Kültürpark Raporu Bilgilendirme Toplantısına katıldık. 

 

İzmir Mimarlık Merkezinde 28 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına 

katılan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim ALPASLAN, Şehir Plancıları Odası İzmir 

Şube Başkanı Özlem ŞENYOL KOCAER ile Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özay 

YERLİKAYA Kültürpark Raporu’na ilişkin açıklamalar yaptı. 
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 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 40. Kolokyumu ve "Şehircilik ve Eğitimi" temalı 8. 

Türkiye Şehircilik Kongresine katıldık. 

 

Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun bu yıl 40.sı ve aynı zamanda 8. Türkiye Şehircilik 

Kongresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Şube sekretaryasında 7-8-9 

Kasım 2016 tarihlerinde "Şehircilik ve Eğitimi" teması ile gerçekleşmiştir. Kolokyuma Şubemizden 

Yönetim Kurulu Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER, II. Başkan Uğur BAYRAK, Yönetim 

Kurulu Üyesi Ezgi Yekbun CENGIZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki YILDIRIM katılım göstermiş, 

kolokyum üyelerimizin ve öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşmiştir. 

    
 

 Anayasa Değişikliği Referandumuna Yönelik HAYIR Kampanyası sürecine katılım 

gösterildi. 

 

27 Şubat 2017’de TMMOB Yürütme Kurulu, İzmir’de bir basın toplantısı gerçekleştirerek 

tüm üyelerine ve yurttaşlara referandumda HAYIR oyu verme çağrısında bulundu. Mimarlar Odası 

İzmir Şubesi İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısına TMMOB Yürütme Kurulu 

üyelerinin yanı sıra TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyeleri de Oda Yönetim Kurulu üyeleri 

de katıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açıklamada bulundu.  

Anayasa Değişikliğinde yer alan değişikliklerin tek adam rejimini yaratacağının halka daha 

iyi anlatılması için TMMOB İzmir İKK olarak bir broşür hazırlandı. Alel acele, toplum dışlanarak 

ve demokratik katılım sağlanmadan hazırlanmış olan Anayasa değişikliğinin başta halka 

anlatılması yönünde TMMOB olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu broşür 

referendum sürecinde yürüttüğümüz hayır kampanyasında halka dağıtıldı.  
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 TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 8 Mart Etkinliğine 

katıldık. 

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu, 4 Mart 2017 tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü etkinliği gerçekleştirdi. Komisyonu temsilen etkinliğin açılışında Şube Başkanımız Özlem 

ŞENYOL KOCAER konuşma gerçekleştirdi. 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu’nda gerçekleşti. Etkinlik, Aylin Telef 

ve Ayşegül Çetinkalp’in Gökeyüp Köyü’ndeki çömlekçi kadınları konu alan “Emekçi Kadınların 

Köyü Gökeyüp” fotoğraf sergisinin açılışı ile başladı. Etkinlik daha sonra 53. Antalya Altın Portakal 

Film Festivali Rengahenk seçkisinde En İyi Film ödülü alan “Yağmurlarda Yıkansam” filminin 

gösterimi ve gösterimin ardından yönetmen Gülten Taranç ile söyleşiyle devam etti. 

http://www.tmmobizmir.org/?p=3214
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 Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Sempozyumuna katıldık.  

 

11-12 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu`nda 

"Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan" başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumu 

şubemizi temsilen Demet Burçin GEZGİN ve Nursun AKINCI tarafından katılım sağlanmıştır. 

 
 

 Toplumcu Mühendislik Mimarlık ve Şehir Planlama Haftasına katıldık.  

 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun 13 Mart 2017 tarihinde düzenlediği 5. Toplumcu 

Mühendislik Mimarlık ve Şehir Planlama Haftası'nın ilk günü Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik 

Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu II. Başkanımız Uğur BAYRAK 

"Kentsel Rant Kentsel Mücadele - Kültürpark Örneği" konulu sunumu ile etkinliğe katılım gösterdi. 
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 TMMOB İzmir Bölgesi Enerji Forumuna katıldık.  

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 1998, 2007 ve 2014 

yıllarında düzenlenen bölgesel enerji forumlarının dördüncüsü "İzmir Bölgesi Enerji Forumu" 

etkinliği 07 - 08 Nisan 2017 tarihlerinde "İzmir Mimarlık Merkezi"nde gerçekleştirildi. 

Enerji politikalarının doğaya ve yaşam alanlarına bölgesel etkilerinin değerlendirileceği 

panele meslektaşlarımızdan Nicel SAYGIN “Su Merkezli Bir Kentleşme için Sürdürülebilir 

Yağmursuyu Yönetimi ve Yeşil Altyapı Teknikleri” konusu ve Emine Duygu KAHRAMAN “Kentsel 

Morfoloji ve Enerji Talebi, Dünya Örnekleri” konusu ile konuşmacı olarak katıldılar.  

 

 
 

 

 Karabağlar Belediyesi “Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel tasarım Proje 

Yarışması”nda Odamızı temsilen asil ve yedek üyeler belirlenmiştir. 

 

İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “İzmir Karabağlar Belediyesi 

Kamusal Açık Mekân ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması”nda, Odamızı temsil 
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etmek üzere asli ve yedek üye olarak Doç. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK ile Yard. Doç. Dr. Ayşegül 

ALTINÖRS ÇIRAK jüri heyetinde görevlendirilmiştir.  

Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmaya toplam otuz beş proje katılmıştır. Yerel 

yönetimlerin, yarışma yoluyla mesleğimizin gelişmesini sağlaması ve uygulanabilir kentsel 

tasarım projeleri elde etmesi ve örgütümüzle iş birliği yapması teşvik edilecektir. 

    
 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramında alanlardaydık. 

 

1 Mayıs 2017’de İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamaları için saat 12:00 ‘da Cumhuriyet 

Meydanında buluşup Kortej eşliğinde Gündoğdu Meydanına yürüdük. 
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 Tarihi Çınar Ağaçlarını Korumaya Çağrı Basın Açıklamasına katıldık. 

 

Tramvay çalışmaları sırasında Gazi Bulvarı'nda zarar gören 80 yıllık tarihi ile anıt-ağaç 

niteliğindeki Çınar ağaçlarına dikkat çekmek amacıyla 9 Haziran 2017 tarihinde Çankaya Odak 

Döviz hizasında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen basın 

açıklamasına katıldık.   

 
 

 

 “Akademisyenlerimiz Yalnız Değildir” Basın Açıklamasına katıldık. 

 

Dokuz Eylül Üniversitesinden Barış İmzacısı Akademisyenlerimiz 28.06.2017 tarihinde 

DEÜ Rektörlüğünce açığa alınmışlardır. Bu haksız uygulamaya tepkimizi göstermek için Eğitim 

Sen İzmir 3 No'lu Şubesi, SES İzmir Şubesi, Türk Tabipler Birliği'nin düzenlediği ve Şubemizin 

desteklediği "Barış İsteyen Hocamı Geri Ver!" basın açıklaması 29.06.2017 Perşembe günü saat 

12.30'da DEÜ Hastanesi Klinikler Girişinde,  30 Haziran Cuma günü saat 12.30'da Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörlük önünde gerçekleştirildi. 

 

    
 

 TMMOB, Akademisyenler İçin Rektörlüğe Siyah Çelenk Bıraktı. 

 

4 Temmuz 2017 tarihinde, Barış bildirisi imzacısı 12 akademisyenin Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açığa alınması, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

tarafından rektörlük önüne siyah çelenk koyularak protesto edildi. Eyleme Şube başkanımız 

Özlem ŞENYOL KOCAER katıldı. 

http://www.tmmobizmir.org/?p=3404
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 TMMOB 5. Kadın Kurultayı İzmir Yerel Kurultayına katıldık. 

 

TMMOB 5. Kadın Kurultayı’nın İzmir’deki yerel ayağı, 'OHAL’de KADINIZ' başlığı ile 23 

Eylül 2017 Cumartesi günü  İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Kurultaya çağrı metninde, “olağan dönemde” kadınların uğradığı zulüm baskı ve 

eşitsizliğin, olağanüstü dönemde daha arttığına dikkat çekilerek, “20 Temmuz 2016’da başlayan 

ve bir yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden OHAL koşullarında işimizden edildik, tutuklandık, 

şiddet gördük, öldürüldük, siyasi irademiz yok edildi, örgütlerimiz-haber ajanslarımız kapatıldı” 

denildi. 

Kurultay’da, Ege Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenlerden Prof. Dr. Melek 

GÖREGENLİ’nin, konuşmacı olarak katıldığı oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden ihraç edilen 

akademisyen Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Dilek KARABULUT’da moderatör olarak yer aldı.  
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 Depreme Hazırlıklı Olmak Paneline katıldık. 

 

Seferihisar Kent Konseyi ve Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından İBB Seferihisar Kültür 

Merkezinde 28 Eylül 2017 Perşembe günü düzenlenen “Depreme Hazırlıklı Olmak” paneline 

Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İÇÖZ’ün Moderatörlüğünde Şube Başkanımız Özlem Şenyol 

KOCAER, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Günay ÇİFTÇİ ve Jeoloji Mühendisi Tahir ÖNGÜR 

kamuşmacı olarak katılmıştır.  

 

 
 

 TMMOB Eğitim Sempozyumu Yerel Çalıştayına katıldık. 

 

23-27 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan TMMOB Mühendislik, 

Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu öncesince İzmir Yerel Çalıştayı gerçekleştirildi.  

30 Eylül 2017 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 

çalıştaya İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Öğr. Gör. Dr. 

Sema DOĞAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Ebru 

ÇUBUKÇU ve Yrd. Doç. Dr Tolga ÇİLİNGİR katıldı. Çalıştayın oturum çalışmalarında ise öğretim, 

akademi ve işleyiş ana başlıklarında değerlendirmeler yapıldı. Doç. Dr. Ahmet Hamdi 

DELİORMANLI’nın Dünyada Yaşanılan Yenilikler ve Yaklaşımlar başlıklı sunumunun ardından 

çalıştay, yapılan çalışmaların, önermelerin paylaşılması ve değerlendirmeler ile sona erdi. 
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 Koruma Sempozyumuna ‘Geçmiş-Bugün-Gelecek Arasındaki Diyalog’ katıldık. 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından TED Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi ve ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı işbirliğinde, 2005 yılında 

kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. Gönül Tankut anısına 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde 

TED Üniversitesi‘nde Koruma Sempozyumu düzenlendi. Üç gün süren sempozyum kapsamında 

iki adet lisans öğrenci çalıştayı, bir adet lisansüstü öğrenci çalıştayı ve üç adet sergi düzenlendi 

ve 20 oturumda 21 davetli konuşmacı ile birlikte toplam 46 bildiri ve 10 poster sunumu 

gerçekleştirildi. Sempozyuma Türkiye‘nin farklı kurum ve kuruluşlarından 600’ün üzerinde meslek 

insanı, araştırmacı ve öğrenci katılım gösterdi. Şubemizden Yönetim Kurulu Başkanımız Özlem 

ŞENYOL KOCAER ve Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Yekbun CENGIZ katılım göstermiştir. 
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 “İzmir İstanbul Olmasın” Körfez Geçişi Projesi Bilgilendirme Toplantısına katıldık. 

 

Türkan Saylan Kültür Merkezinde 31 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen "İzmir İstanbul 

Olmasın" söyleşisine konuşmacı olarak TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih 

YALÇIN ve Şube başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER katılım gösterdi. İzmir'in geleceği 

hakkındaki önemli plan ve projelere ilişkin bilgi aktarılan toplantıda katılımcıların yoğun ilgisi oldu.  

 

 
 

 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumuna katıldık. 

 

“Planlamada Kırsal Alanlar ve Bölge” başlığıyla, 7-8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Selçuk 

Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu kapsamında 

“Kırsal Alanların Geleceği” temasıyla bir öğrenci çalıştayıgerçekleştirildi. 

 

Çalıştay kapsamında, bir gece Konya-Beyşehir İlçesinde konaklama ve akabinde bir gün 

boyunca belirlenen kırsal yerleşimlere toplu olarak teknik gezi düzenlendi. Çalıştayın geri kalan 

kısmı, kent merkezinde atölye çalışması şeklinde ilerledi ve öğrenci çalıştayının sonuçları öğrenci 

paneli oturumunda sunuldu.  

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Dünya 

Şehircilik Günü Kolokyumunun bu yıl 41`incisi Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Konya Şubesi sekretaryasında 7-8-9 Kasım 2017 tarihlerinde, 
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Mevlana Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilen Kolokyumun ana teması "Planlamada Kırsal Alanlar 

ve Bölge" olarak belirlendi. Katılımın yoğun olarak gerçekleştiği kolokyuma şubemizde Yönetim 

Kurulu Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER, Yönetim Kurulu II. Başkanımız Uğur BAYRAK ve 

Yönetim Kurulu Üyemiz Zeki YILDIRIM katılım gösterdi. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin kolokyuma katılımı 

çok yoğundu. 

 

                 
 

DŞG 41. Kolokyumu 3 gün boyunca 2 farklı salonda; açılış oturumu da dahil olmak üzere 

11 oturumda toplam 36 bildiri sunulmuştur. Oturumların yanı sıra çerçeve sunum, öğrenci paneli 

ve forum gerçekleştirilmiştir. Kolokyum kapsamında Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması Ödül 

Töreni, Afiş Tasarımı Yarışması Ödül Töreni, ve Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması 

Ödül Törenleri gerçekleştirilmiş ve projeler üç gün boyunca sergilenmişlerdir. 
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 “OHAL’de Kadınız” 5. Kadın Kurultayına katıldık. 

 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın 

Kurultayı'nın beşincisi "OHAL’de Kadınız" başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 

toplantı salonunda 25 Kasım 2017 tarihinde başladı. 

TMMOB 5. Kadın Kurultayı programı çerçevesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla hazırlanan "OHAL'DE HER HALDE KARANLIĞA 

TESLİM OLMAYACAĞIZ" başlıklı basın açıklaması geniş katılımla saat 12.00'de gerçekleştirildi. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Dilek 

KARABULUT’un katılım gösterdiği İzmir Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınların sorunlarına 

ve çözüm önerilerine eğilen TMMOB 5. Kadın Kurultayı 350 delegenin katılımıyla başarıyla sona 

erdi. 

 

 
 

 Buca Kent Konseyi toplantısına katıldık. 

 

Buca Kent Konseyi gündemli genel kurulunu 30 Kasım 2017 tarihinde Buca Kent Konseyi 

(BKK) ve Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

işbirliği ile " İZMİR'e SAHİP ÇIKIYORUZ" gündemi ile gerçekleştirmiştir. Konseye TMMOB İl 

Koordinasyon Kurulu, Doğa Derneğinden konuşmacılar katılırken Şehir Plancıları Odası adına 

Şube Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER “İzmir'in Geleceğini Etkileyecek Planlama ve Doğal 

Sit Kararları”na ilişkin sunumu ile katıldı. 
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 Güzelyalı-Hatay Meclisinin Güzelyalı’da gerçekleştirilen toplantısına katıldık. 

 

İzmir'e Sahip Çık adına 4 Aralık 2017 tarihinde TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

Dönem Sekreteri Melih Yalçın ve Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER, 

Haziran Güzelyalı-Hatay meclisi'nin Güzelyalıda gerçekleşen toplantısına katılarak İZMİR'E 

SAHİP ÇIK çalışması hakkında bilgilendirmede bulundu. 

 
 

 Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu toplantısına katıldık. 

 

İzmir'e Sahip Çık adına 4 Aralık 2017 tarihinde TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

Dönem Sekreteri Melih Yalçın ve Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Özlem Şenyol Kocaer, 

Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu toplantısına katılarak İZMİR'E SAHİP ÇIK çalışması 

hakkında bilgilendirmede bulundu. 
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 Kültürpark Platformu ile birlikte Basın Açıklamasına katıldık. 

 

Basmane'ye yapılmak istenen gökdelen projesinin durdurulması ile ilgili basın açıklaması 

yapmak için 6 Aralık 2017 Çarşamba günü Basmane Kapısında Kültürpark Platformu ile bir araya 

gelinmiştir. 

 
 

 İzmir’e Sahip Çık Forumuna katıldık. 

 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, EGEÇEP ve Doğa Derneği öncülüğünde 

yürüttüğümüz başta Körfez Geçişi olmak üzere İzmir’e yönelik rant odaklı projelere karşı 

mücadeleyi büyütmeyi amaçlayan ‘İzmir’e Sahip Çık’ çalışması kapsamında MMO Tepekule 

Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda oda, sendika, siyasi parti, kent konseyi ve kitle örgütü 

temsilcisinin yanı sıra bireysel katılımlar ile 20 Aralık 2017 tarihinde “Rant projelerini nasıl 

durdurabiliriz, ortak bir mücadeleyi nasıl geliştirebiliriz” başlıklı bir forum gerçekleştirildi. 

Forumda, Körfez Geçiş Projesi, Basmane çukuruna yapılmak istenen gökdelenler, İzmir-

İstanbul Otoyolu yapımı, SİT alanlarının derecelerinin düşürülmesi, kıyıların, ormanların ve tarım 

alanlarının yapılaşmasının önünü açan ve sürekli değişen imar planlarının değişiklikleri, açılmak 

istenen madenler, taş ocakları, kurulmak istenen HES ve RES’ler hakkında bilgi verildi.  
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 Körfez Geçiş Projesinin Güzelbahçe ve Yarımadaya Etkileri Bilgilendirme 

Toplantısına katıldık. 

 

11 Ocak 2018 tarihinde Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz 

Salonu'nda Güzelbahçe Kent Konseyinin düzenlediği panelde konuşmacı olarak Şube 

Başkanımız Özlem ŞENYOL KOCAER’in yanı sıra TMMOB İzmir İKK Sekreteri Melih 

YALÇIN ve Melek GÖREGENLİ’nin de katılımıyla İzmir’in geleceği konusunda önemli 

konular; Körfez geçiş projesinin Güzelbahçe ve Yarımadaya etkileri hakkında 

bilgilendirme yapıldı. 
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7. MALİ DURUM 
 

7.1. 2016 YILI MALİ DURUM 

7.1.1. Gelir Durumu 

 

2016 yılı Şubemiz toplam geliri 307,573.41 TL’dir. Gelirlerin %73.44’ünü Tescil Gelirleri, 

%22.33’ünü üye kayıt ve ödenti gelirleri, %4.23’ünü ise diğer gelirler oluşturmaktadır. 

 

Tablo 1 – 2016 Yılı Gelir Dağılımı 

GELİRLER TUTAR (TL) YÜZDE ORANI 

ÜYE KAYIT VE ÖDENTİ GELİRLERİ 68,671.00 22.33 

HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 0.00 0.00 

TESCİL GELİRLERİ 225,879.00 73.44 

DİĞER GELİRLER 13,023.41 4.23 

GENEL TOPLAM 307,573.41 100 
 

  
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Şekil 1 – 2016 Yılı Gelir Dağılımı 

 

7.1.2. Gider Durumu 

 

2016 yılı giderlerinin önemli bir kısmını personel giderleri ve çeşitli giderler başlığı altında 

bulunan kira, yargı, noter vb. giderlerinden oluşmaktadır. Şube giderlerimizin %48.57’sini teknik 

personel giderleri, %21.96’sını idari personel giderleri, %6.44’ünü ise çeşitli giderler 

oluşturmaktadır. 
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Tablo 2 – 2016 Yılı Gider Dağılımı 

GİDERLER TUTAR (TL) YÜZDE ORANI 

TEKNİK PERSONEL GİDERLERİ 132,629.86 48.57 

İDARİ PERSONEL GİDERLERİ 59,967.41 21.96 

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 
HİZMETLER 8,572.78 3.14 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 45,970.56 16.84 

AMACA YÖNELİK ÇEŞİTLİ GİDERLER 17,585.81 6.44 

BÜRO GİDERLERİ 6,686.01 2.45 

VERGİ-RESİM VE HARÇLAR 354.20 0.13 

TMMOB GİDERLERİ 980.00 0.36 

KIYMET ALIMLARI 294.88 0.11 

GENEL TOPLAM 273,041.51 100 
 

  
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Şekil 2 – 2016 Yılı Gider Dağılımı   
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7.2. 2017 YILI MALİ DURUM 

7.2.1. Gelir Durumu 

 

2017 yılı Şubemiz toplam geliri 337,481.18 TL’dir. Gelirlerin %75.63’ünü Tescil Gelirleri, 

%18.29’unu üye kayıt ve ödenti gelirleri, %6.05’ini ise diğer gelirler oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3 – 2017 Yılı Gelir Dağılımı 

GELİRLER TUTAR (TL) YÜZDE ORANI 

ÜYE KAYIT VE ÖDENTİ GELİRLERİ 61,734.00 18.29 

HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 80.00 0.02 

TESCİL GELİRLERİ 255,250.00 75.63 

DİĞER GELİRLER 20,417.18 6.05 

GENEL TOPLAM 337,481.18 100 
 

  
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Şekil 3 – 2017 Yılı Gelir Dağılımı 

 

7.2.2. Gider Durumu 

 

2017 yılı giderlerinin önemli bir kısmını personel giderleri ve çeşitli giderler başlığı altında 

bulunan kira, yargı, noter vb. giderlerinden oluşmaktadır. Şube giderlerimizin %49.75’ini teknik 

personel giderleri, %21.68’ini idari personel giderleri, %17.52’sini ise çeşitli giderler 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 4 – 2017 Yılı Gider Dağılımı 

GİDERLER TUTAR (TL) YÜZDE ORANI 

TEKNİK PERSONEL GİDERLERİ 147,484.32 49.75 

İDARİ PERSONEL GİDERLERİ 64,283.78 21.68 
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DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 
HİZMETLER 11,276.40 3.80 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 51,945.30 17.52 

AMACA YÖNELİK ÇEŞİTLİ GİDERLER 11,808.90 3.98 

BÜRO GİDERLERİ 7,932.34 2.68 

VERGİ-RESİM VE HARÇLAR 353.30 0.12 

TMMOB GİDERLERİ 600.00 0.20 

KIYMET ALIMLARI 788.72 0.27 

GENEL TOPLAM 296,473.06 100 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 Şekil 4 – 2017 Yılı Gider Dağılımı 
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