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SUNUŞ

1977 yılında yayın hayatına başlayan, TMMOB Şehir
Plancıları Odası Haber Bülteni, 222. Sayısında yeni
görünüm ve içeriği ile siz üyelerimize ulaşıyor.

Odamızın, hızlı ve güncel haber paylaşımını
kolaylaştıran e-bülten uygulamasına geçmesi
nedeniyle, şimdiye kadar iki ayda bir yayımlanan
haber bülteni, bu sayı ile birlikte, yeni içeriğiyle,  üç
ayda bir sunulacak.

Odamıza ait güncel haberler, bilgilendirmeler e-
bülten aracığıyla üyelerimize duyurulmaya devam
ederken, haber bülteninde ise meslek alanını
yakından ilgilendiren gündem konularına  ağırlık
verilecek.

Her sayı bir dosya konusu içerecek olan haber
bültenimizin bu sayısı meslek alanımızla yakından
ilişkili ve ülke gündeminde büyük yankı yaratan Gezi
Parkı Direnişi ile başlıyor. Direnişin kalbinde yer alan
İstanbul Şubemizin sekreter üyesi Akif Burak Atlar ile
sürece dair yapılan röportajın ardından, direnişe
neden oluşturan rant odaklı kentsel mekan üretme
politikalarının Ankara’da sembolleşen alanına
dönüşen Atatürk Orman Çiftliği’nde yaşananlar
Ankara Şube Başkanımız Orhan Sarıaltun tarafından
aktarılıyor.

Bülten, 2. Planlama Öğrencileri Yaz Kampı haberleri
ve öğrenci çalışmaları ile devam ediyor. ŞPO Öğrenci
Komisyonu kentlere ve meslek alanına dair yaz
kampı süresince edindikleri bilgi ve birikimleri ile
kentleri tartışan yazılarını bizlerle paylaşıyor.

Oda Genel Merkezi ve şubelerimizden haberlerle
devam eden sayımız, ilk kez hazırlanan kent ve
kültür içeriğinin ardından, odamızın çeşitli
etkinliklerinin duyurulduğu bölümle sonlanıyor. 

Yeni görünüm ve içeriğimizle birlikte bu sayımızı
zevkle okumanızı ümit ediyor aynı zamanda
bültenimizi zenginleştirmek ve birlikte üretmek
adına, siz üyelerimizin kent ve planlama gündemine
ilişkin yazı, fotoğraf vb. çalışmalarından oluşan
değerli katkılarını ve paylaşımlarını bekliyoruz.
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Kendinizi tanıtır mısınız? Şube sekreterliği dışında ne
yapıyorsun. Radyo ve müzik grubu çalışmalarınız ol-
duğunu biliyoruz, bunlardan bahseder misiniz?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunuyum.
2009 yılında yarı zamanlı olarak İstanbul Şubemizde
çalışmaya başlamıştım. 2010 yılında yönetime seçil-
dim ve o tarihten beri şube sekreteri olarak görev ya-
pıyorum. Uzun yıllardır müzikle de ilgileniyorum. Ehl-i
Keyf ve Umut Töre Bandosu ile yayınladığımız albüm-

ler ve konser çalışmalarımız var. Açık Radyo için Sar-
hoş Atlar Zamanı isimli bir radyo programı hazırlıyo-
rum. Şehircilik ve müzik üzerine yazılar yazıyorum. 

İstanbul’da neler oluyor 3. Köprü, yeni havaalanı,
Beyoğlu tartışmaları, Çamlıca camii ve en sonunda
Taksim- Gezi Parkı?

Saydığın başlıklara onlarcasını ekleyip listeyi genişlet-
mek mümkün. Doğrudan meslek alanımızı ilgilendi-
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ren, planlama aracılığıyla İstanbul’a dayatılan proje-
ler. Bütüncül planlama yaklaşımı terk edilerek, ayrı-
calıklı ve keyfi planlama değişiklikleriyle İstanbul’un
doğal eşikleri ve tarihi mirası bir anlamda yok ediliyor.
Tüm bu projelerin özellikle son iki-üç yılda artan bir
ivmeyle gündeme gelmesi söz konusu. Ne yazık ki her
bir süreç mesleki olarak tartışılmadan, topluma açıl-
madan, kapalı ve antidemokratik yöntemlerle yürü-
tülüyor. Konuya duyarlı kurumlarla ortak hareket
ederek kamuoyu oluşturmaya çalışıyor ve Oda olarak
hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz. 

Gezi parkında hukuksal mücadelenizden bahseder
misiniz?

Taksim Meydanı Projesi 2011 genel seçimlerinden
hemen önce Başbakan tarafından açıklandı ve gün-
deme geldi. Beyoğlu Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Plan-
larında yer almayan meydan projesi, son derece
ciddiyetsiz bir plan değişikliğiyle onaylandı. Plan not-
larında ise Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası’nın ihyasına işa-
ret eden bir hüküm de yer alıyordu. Yayalaştırma
projesi adı altında hem Gezi Parkı’nı betonlaştıracak,
hem de yeraltı otoyol tünelleriyle Taksim Meydanı’nı
bir kavşak noktası haline getirecek ve yaya erişimini sı-
nırlandıracak bir plan değişikliği bu. Apar topar hazır-
landı ve Şubat 2012’de askıya çıkarıldı. Mimarlar Odası
ve Peyzaj Mimarları Odasıyla ortak bir davamız var ve
bildiğiniz gibi dava sonucunda plan mahkeme tarafın-
dan iptal edildi. Şu an Danıştay’ın kararını bekliyoruz. 

Süreç nasıl ilerledi ve Taksim Dayanışması’na
evirildi?
Plan askıya çıktıktan bir gün sonra, 15 Şubat 2012’de
Mimarlar Odası’nda geniş katılımlı bir toplantı oldu.

Orada bir araya gelen Odalarımızın yanı sıra sendika-
lar, mahalle dernekleri, sivil toplum örgütleri ve sivil
inisiyatiflerin aralarında yer aldığı 80’e yakın kurum
temsilcisi Taksim Projesi’ne yönelik bir platform
kurma kararı aldı ve Taksim Dayanışması o gün kurul-
muş oldu. Bileşenler tarafından Taksim Dayanışması
sekreteryası olarak da Mimarlar Odası ve Şehir Plan-
cıları Odası seçildi. O tarihten beri sürekli olarak mü-
cadele ettiğimiz, imza kampanyaları, basın
açıklamaları ve nöbetlerle gündemde tutmaya ve du-
yarlılık oluşturmaya çalıştığımız bir süreç söz konusu. 

Bu süreç içerisinde Gezi Parkı’nda çadırlarla nasıl bir
yaşam alanı oluştu?

Devam eden davalara rağmen proje ihale edilmiş ve
kasım ayında yeraltı tünelleri için inşaat başlamıştı.
Her ne kadar Gezi Parkı şantiye sahasına çevirilmiş ve
usulsüz olarak işgal edilmiş de olsa, kışla inşaatı henüz
başlamamıştı. Taksim Dayanışması olarak her cumar-
tesi meydanda toplanarak imza standı açıyor, bilgi-
lendirme broşürleri dağıtıyorduk. Toplanan imza sayısı
100.000’i geçmişti ve nasıl değerlendireceğimizi ko-
nuşuyorduk. Ayrıca, bilirkişi raporu lehimize gelmişti
ve iptal kararı için umutluyduk. 

27 Mayıs 2013 pazartesi günü geceyarısına doğru,
Gezi Parkı’na iş makinalarının girdiği haberi geldi,
hemen parka gittik. Parka ilk giden arkadaşlarımız ta-
rafından iş makinaları engellenmişti fakat yüklenici
firma personeli sabah 08.00’den itibaren kazmaya
devam edileceğini belirtti. O gece orada nöbet tut-
maya karar verildi ve orada sabahlandı. Taksim Daya-
nışması olarak da sabah 07.30’a bir çağrı yaptık. İş
makinaları sabah değil ama öğle saatlerine doğru
geldi ve makinaları engellemek isteyenlere ilk polis
müdahalesi o gün gerçekleşti. Aynı günün akşamı saat
19.00’da basın açıklamasıyla beraber nöbet başlamış
oldu. Bu sefer daha kalabalık bir kitle vardı ve çadırlar
da o akşam kuruldu. Salı gecesi polis müdahale et-

Fotoğraf: http://www.kirmizihaber.com/
wp-content/uploads/akm.jpg

Fotoğraf: http://www.nationalturk.com/wp-
content/uploads/2013/08/gezi_parki_cadir_yakil
masi.jpg
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memişti ve sabahlamıştık. İkinci ve ilkine göre daha
sert olan polis müdahalesi, aslında saldırı demek daha
doğru, 30 Mayıs Perşembe sabaha karşı 05.00 sula-
rında gerçekleşti ve uyku halindeki insanlara gazla sal-
dırıldı, çadırlar yakıldı. Park polis zoruyla boşaltıldı
ancak öğle saatlerine doğru yeniden parkta toplanıldı.
Yeniden çadırlar kuruldu. Nöbet devam ediyordu ve
parkta bulunanların sayısı giderek artıyordu. 31 Mayıs
sabahı yine aynı saatte polis yeniden parktaki insan-
lara saldırdı. Daha sert bir müdahale olmuştu, yarala-
nanlar vardı. Park yine boşaltıldı ve bu sefer
bariyerlerle kapatıldı. Sonrasını zaten hepiniz biliyor-
sunuz. 

Gözaltına alınışınızı anlatır mısın?

8 Temmuz pazartesi günü Gezi Parkı’nın açılışı yapıldı
ironik bir şekilde. Kamuya zaten açık olması gereken
ve keyfi olarak üç hafta boyunca kapatılan park alanı,
vali tarafından törenle açıldı. 15 Haziran’dan sonra, İs-
tanbul’un tüm parklarında forumlar yapılıyor, insan-
lar parklarda her gün bir araya gelerek farklı konular
üzerinde saatlerce tartışıyor, ortak bir akıl üretmeye
çalışıyordu. Gezi parkı da açıldığına göre biz de Gezi
Parkı’nda forum düzenleyebilirdik. Taksim Dayanış-
ması olarak forum çağrısı yaptık. Ancak aynı gün, açı-
lış töreninden birkaç saat sonra boşaltılan park
yeniden kapatıldı. Taksim Dayanışması’nda yer alan
diğer kurum temsilcileriyle birlikte forum yapacağı-
mızı duyurduğumuz parka yürüyorduk ancak polis
meydana barikat kurmuştu. Müzakere bile edemeden
müdahaleye başladılar. Polis bizi kalkanlarla iterek sı-
kıştırdı ve etrafımızda bir çember oluşturdu. Aramızda
Mücella Yapıcı da vardı ve ona zarar gelebileceği için
endişe etmiştim. Bizi çembere aldıktan sonra herkesi
tek tek sert yaka-paça çemberin dışına çıkarıyorlardı.
Gözaltına bu şekilde alındık. 

Direnişten  aklınızda kalan bir anıyı bizimle paylaşır
mısınız?

İyi kötü bir çok anımız oldu elbette bu süreçte. Mem-
leket tarihinde eşi benzeri görülmemiş günler yaşa-
dık. Farklı hassasiyetleri ve farklı dünya görüşleri olan
insanların dayanışmasını görmek etkileyiciydi. Müthiş
bir dayanışma ruhu vardı ve tek başına o havayı solu-
muş olmak bile muazzam bir anı. Hafızamdan silin-
meyecek sayısız kare geliyor gözümün önüne. Ancak
ne yazık ki bu süreçte polis şiddeti yüzünden can ka-
yıpları yaşandı, yüzlerce insan ağır biçimde yaralandı.
Bu acı her şeyi unutturuyor. 

Bundan sonrası için ne bekliyorsunuz?

Yaşadığımız süreci nasıl önceden öngöremediysek,
bundan sonrasını öngörmek de çok kolay değil. Gezi
sonrası, toplumun önemli bir kesiminin duyarlılığı
arttı. Bir çok mahallede, semtte insanlar bir araya ge-
lerek dayanışmaya başladı. Bu kazanım orta vadede
çok yapıcı bir biçimde şekillenecek ve pratiklere yan-
sıyacaktır. İnsanlar sokaklarında olup bitenlere ilişkin,
yaşam alanlarına ilişkin söz sahibi olmak istiyor ve
bunu açıkça gösterdiler. Forumlarda kent meseleleri
tüm yönleriyle tartışılır hale geldi. Uzun zamandır ek-
sikliğini dile getirdiğimiz kapsamlı bir bilinç gelişti ve
güçlenerek genişliyor. Elbette bu daha başlangıç…
Umarım bu bilinç kısa sürede karar mekanizmalarına
da etki eder ve dayatmacı projeci yaklaşımı katılımcı
ve toplumdan yana bir yönteme evrilir. Mücadeleye
devam. 

DARENAŞTEN NOTLAR
Gezi Parkı gösterilerinin iki il haricinde
tum̈ illerde yapıldığını
Gezi Parkı direniş sırasında 5 can kaybı,
10,000 den fazla yaralama, 1000’den
fazla tutuklama olduğunu
Kırmızılı Kadın adıyla un̈lenen Ceyda
Sungur’un şehir plancısı olduğunu,
biliyor muydunuz....

Akif Burak Atlar 10 Temmuz 2003 tarihinde
Mücella Yapıcı ile birlikte gözaltına alınırken
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YAĞMA VE TALANA KAMU YARARI KILIFI !...

Ülkemizde sermaye güdümündeki yerel ve genel ida-
relerin, doğal çevre ve değerlerimize, geleceğimizin
ve özgürlüğümüzün teminatı kamu kaynaklarımıza,
kent topraklarına ve kentsel kamusal alanlarımıza sal-
dırısı hiçbir zaman bitmemiştir. AKP hükümetleri dö-
neminde de artarak devam eden ve üzerine el
değiştirme, el koyma gibi katı müdahaleleri de ekle-
yen, bu saldırıların kamuflajı olan kamu yararı kılıfı her
zaman hazırdır.

İstanbul’un kuzey ormanlarını yok eden 3. köprü ve
bağlantı otobanında, aynen 2. köprü yapılırken olduğu
gibi,  kamu yararı gerekçesi; kent içi trafiğini rahatlat-
mak amacıyla transit geçişleri sağlamaktır. Kanal-İs-
tanbul da yeni kentleştirilen doğal alanları gizlerken,
Karadeniz’in ve Marmara’nın ekolojisi hiç düşünül-
mez, sözde amaç ülkemizin ve İstanbul’un incisi bo-
ğazı tehlikeli deniz trafiğinden kurtarmaktır. Aynen 3.
havalimanı kuzeyde yapılırken, Atatürk Havalimanı’nın
tehlikeli ve yoğun hava trafiğinin gerekçe olarak gös-
terilmesinde olduğu gibi. Üçüncüsü ihale edilirken bi-
ricisinin kapatılarak hektarlarca alanın ranta teslim
edileceği, dolayısıyla açılanın aslında üçüncü değil
yeni ikinci havaalanı olacağı, halkın gözünden kaçırıl-
ması gereken, sadece önemsiz bir detaydır.

Enerji ihtiyacı ve enerjide dışa bağımlılığımızı azalt-
mak çoğu zaman ülkemizin doğal çevre ve değerlerini
yok etmenin en can alıcı gerekçesidir. Sanki yapıldı-

ğında hemen ucuz enerjiye kavuşulacakmış gibi,
Gerze, Muğla, Amasra ve daha birçok doğal güzellik-
lerimiz Termik Santrallerin zehrine kolaylıkla teslim
edilir. “Akarsularımız boşu boşuna akıp denize dökü-
lüyor“ gibi akıl almaz cümleleri kurabilen idareciler,
Karadeniz’in cennet vadilerini, derelerini yok etmek
için yeterli gerekçeyi bu söylemde bularak, halkının
gözünün içine bakarak Hidro-Elektrik Santrallerine do-
ğayı teslim ederler. Dünya kurtulmaya çalışırken bizim
hükümetimiz, yine “ucuz enerji“ veya “enerji açığı”
gerekçesi ile Sinop’u, Mersin’i, aslında ülkemizi nük-
leer enerji tehlikesi ile baş başa bırakabilmektedir. 

Yine önemli kentlerimizden İzmir’de, 1. derece doğal
sit alanı olan İnciraltı, küresel sermayeye pazarlanmak
için expo projesine kolaylıkla teslim edilebilmektedir;
aynı şekilde marka kent uydurmaları ile diğer tüm
kentlerimizin değerli toprakları, başta Arap sermayesi
olmak üzere küresel ve yerel sermayeye pazarlanmış
durumdadır.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde yaşanan acı-
lardan rant çıkarmayı başaran ülkemiz idareleri, AKP
hükümeti döneminde, Van Depremi üzerinden yarat-
tığı deprem korkusu ile; el koyma veya el değiştirme-
nin kılıfı olarak, anayasal yaşam ve insan haklardan
arındırılmış, tam adı “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” olan afet bir yasa
ile kent topraklarına el koyma gerekçesini de yarat-
mayı başarmıştır. Afet riski gerekçesi ile kent merkez-
lerinde kalan yoksul halkın evlerine el konulup, lüks
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yaşam alanlarına dönüştürülmüş, yoksul halka ise
kentlerin çeperlerinde 30-40 km. ötelerde kentten ta-
mamıyla kopuk, kalitesi düşük  TOKİ evleri layık gö-
rülmüştür. 

20 yılda 1 metre metro yapımını başaramayan Ankara
Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sorununu çözmek için
teleferik projesi icat emiş, Yenimahalle’de bu müthiş
(!) kent içi ulaşım icadını gerçekleştirebilmek için gö-
zünü kırpmadan 40 yıllık çam ağaçlarını geceyarısı
operasyonu ile kesmiştir. Kent içi ulaşımında Akay, Ku-
ğulu, Mithatpaşa kavşakları, Sıhhiye U köprüsü gibi
uygulamalarıyla kent içi ulaşımını berbat ettiği gibi,
kent merkezini de öldürmeyi başaran Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, şimdi de 20 yıl bekleyip koruma ka-
rarlarını bir emrivaki ile ortadan kaldırarak, ucube bir
ODTÜ yolu ile, kendi rant projeleri nedeniyle Çukur-
ambar ve Eskişehir Yolu’nda oluşan ulaşım sorununu
çözeceğini iddia etmektedir. 

Taksim Gezi Parkı’ndaki Topçu Kışlası görünümündeki
AVM projesinde kamu yararı gerekçesi, tarihi değer-
lere saygı olarak ifade edilirken, İstanbul tarihi yarı-
mada siluetinin,  Ankara’da Ulus tarihi kent
merkezinin, polis ve dolmuş durağı istilası altındaki
Güvenpark’ın, diğer bütün cumhuriyet değerlerinin
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası AOÇ’nin herhangi
bir tarihi değerinden bahsedilmemektedir. Cumhuri-
yetin ilk yıllarında yapılan başkentin planlaması çalış-
maları ile ülkeye ışık tutan, ülkemizin imar
mevzuatının oluşumunu sağlayan Ankara’da da yapı-
lan yağma politikaları ile yine ülke genelindeki uygu-
lamalara örnek teşkil edecek, kamu yararı kılıfına
uydurulmuş çok sayıda yağma projesi mevcuttur.

Planlı gelişimin ortadan kaldırılması ile parsel parsel
ranta teslim edilen Ankara’da, artık planlı bir baş-

kentten bahsetmek de söz konusu değildir. Başkentin
kamu kurumları, Eskişehir yolu ve Çukurambar gök-
delenlerinde kiracılık yapmakta, veya kendilerine tah-
sis edilen resmi kurum alanlarındaki binalarını
tamamlayıp, ihtiyaçlarımızı karşılamıyor gerekçesi ile
satışa sunarak kendilerince “ülke ekonomisine
katkı“da bulunmaktadırlar. Emlakçı kamu kurumları-
nın yanında, Ankara Ticaret Odası gibi kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları dahi, üyelerinin başı
çektiği rant rekabetine katılıp, Odanın hizmet binala-
rını, içerisinde otel, rezidans, ofis bölümleri restoran
ve kafelerin yer aldığı, kendi deyimleriyle, “parmakla
gösterilecek” bir rant projesine dönüştürmeye kalka-
bilmiştir.   

Kentsel dönüşüm projeleri ile altı üstüne getirilen, he-
sapsız ve plansız şekilde parçalanan Ankara’da belki
de en geri dönülemez zarar veren yağma, Atatürk
Orman Çiftliği alanında yapılmaktadır. Cumhuriyet ve
Atatürk mirası olmasının yanında, Ankara’nın coğrafi
yapısı açısından da çok önemli bir konumda bulunan
Atatürk Orman Çiftliği, aslında Atatürk’ün ölümünden
beri tüm hükümetler döneminde parça parça küçül-
tülerek yağmalanmıştır. Ancak çiftlik son 10 yıllık dö-
nemde gördüğü talanı hiçbir dönemde görmemiştir. 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-
lu’nun 02/06/1992 tarih ve 2436 sayılı kararı ile Ata-
türk Orman Çiftliği, içerdiği tarihi, kültürel ve doğal
özellikleri nedeniyle “Sit Alanı” olarak tescil edilmiş,
20/07/1993 gün ve 3097 sayılı kararı ile “Doğal ve Ta-
rihi Sit Alanı Sınırları” belirlenmiş ve ayrıca
07/05/1998 gün 5742 sayılı kararı ile de koruma de-
recesi olarak 1. derece doğal ve tarihi sit alanı olarak
belirlenmiştir.

Bu kararlar bile Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bü-
tünlüğünü korumaya yetmemiştir. Atatürk Orman
Çiftliği, 12.01.2007’de kabul edilen planlarla, koruma
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adı altında rekreasyon alanları, çekirdek alan (plan no-
tundaki tarifle ve yoğunlukla aslında MİA), hayvanat
bahçesi veya tema park adı altında yapılaşma tarifleri
yapılarak, bütünlükçü bir koruma planı yoluyla,  bütün
olarak yok edilmek istenmektedir. Atatürk Orman Çift-
liği’nin parça parça değil toplu olarak talanının ilk
adımı 12/01/2007 gün ve 207 sayılı Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi meclis kararı ile başlamıştır. Bu kararla
“Atatürk Orman Çiftliği Alanları 1/25000 Ölçekli Üst
Ölçekli Nazım Planı” ve “1/10000 Ölçekli Koruma
Nazım İmar Planı” onaylanmıştır.

Aynen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ona-
nan 2023 Ankara Nazım Planı’nda ki ifadelerle; “kent
içi açık-yeşil alan sistemi açısından büyük önem taşı-
yan ve Atatürk mirası olması nedeniyle tarihsel, kül-
türel açısından da çok önemli bir değer olarak
tanımlanan Atatürk Orman Çiftliği“nin talanına ge-
rekçe olarak bu planda “Ankara’nın Akciğeri” vizyonu
gösterilmiştir. Tıpkı son 10 yıldır AKP’nin türetmiş ol-
duğu neoliberal kent vizyonları gibi, kulağa hoş gelen
ve göz boyamaya çalışan bu vizyon ile, aslında hem
kentsel rantın, hem de büyüyen kentin baskısı altında
kalan Atatürk Orman Çiftliği’nin mekansal ve tarihi
dokusu zedelenmektedir. 1928 yılında hazırlanan Jan-
sen Planı‘ndan başlayarak, bütünlükçü ve kapsamlı
planlama anlayışı ile yapılan tüm planlarda, An-
kara’nın havalandırma koridoru, açık ve yeşil alan sis-
teminin ana öğesi olarak gösterilen Atatürk Orman
Çiftliği, Ankara’daki vadiler gibi işlevini yitirme tehli-
kesiyle karşı karşıyadır. 

Bu planlara karşı Şehir Plan-
cıları Odası Ankara Şubesi
başta olmak üzere pek çok
meslek odası dava açmıştır.
Bu ilk planda, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi henüz
1\25.000 ölçekli Ankara
Nazım İmar Planını hazırla-
madan, alt ölçekte Atatürk
Orman Çiftliği planlarını ha-
zırlamış olması, başlatmak is-
tediği talanın başlıca
habercisi idi. Belediye, plan-
ların kademeli birlikteliği ilke-
sini çiğneyerek, Atatürk
Orman Çiftliği’nin etrafındaki
kentsel dokunun gelişimini
gözetmeksizin ve Atatürk
Orman Çiftliği’nin üzerindeki
baskı ve yoğunluğu azaltacak

şekilde kestirimlerde bulunmaksızın, talana son sürat
devam etmek istemiştir. Planlara işlenen Atatürk
Orman Çiftliği arazisi üzerinde kurulmak istenen
‘’dünyanın en büyük hayvanat bahçesi’’, Atatürk
Orman Çiftliği arazisi üzerinden geçirilmek istenen
otobanlar ve Başkentin son 10 yılında revaçta olan o
ünlü kavşaklar, başkentlilerin kentin gerçekten akci-
ğeri olan alanından yararlanma hakkını tamamıyla or-
tadan kaldırmaya yönelik hamlelerdir. Tüm bu
ucubeliklere karşı açılan davanın ardından 2008 yı-
lında planlar iptal edilmiştir.

Bu hukuksal kazanımın ardından Büyükşehir Beledi-
yesi durmamış ve ikinci bir ‘’Atatürk Orman Çiftliği
Planı’’ ile Başkentlilerin karşısına çıkmıştır. Ankara Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
02.07.2010 tarihli kararının ve Ankara Büyükşehir be-
lediyesinin 13.08.2010 tarihli kararıyla ikinci talan
planı yürürlüğe girmiştir. Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi “Ankara’nın Akciğeri” olarak adlandırdığı alanda
otel, hastane, akaryakıt istasyonu, otobüs terminali,
sosyal tesis alanları, sanayi tesis alanları, eğitim tesis-
leri vb. yoğunluk arttırıcı yerleşimlerin yapılması ka-
rarlarına, Koruma Mevzuatı ve Yüksek Kurul İlke
Kararları hiçe sayılarak, bu planda da yer verilmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulunun
el biriliğiyle onaylamış olduğu “Atatürk Orman Çiftliği
1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı”
adını taşıyan bu planda geçmişte 30 Milyon m2 den
daha fazlası talan edilmiş olan Atatürk Orman Çiftliği
alanının üstündeki işgallerin önlenmesi ve tasfiyesi

AOÇ’de talanın fotoğrafı
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beklenirken, ilave inşaat alanları açılarak geçmişteki
talan zihniyeti adeta şahlandırılarak üstelik adı “KO-
RUMA “ olan plan kararlarıyla Atatürk Orman Çiftli-
ği’nin ranta açılması ve talanı yeniden gündeme
getirilmiştir. Adından tarihi ve doğal değerlerin koru-
nacağı sanılan planda, yıllardır kaldırılması gereken
kaçak binalar yasallaştığı gibi, ilave sosyal tesis bina-
ları, lokantalar, büfeler ve diğer ticari aktivitelerle
mevcut yoğunluğun daha da arttırılması planlanmak-
tadır. Değil koruma planlarında, alışılmış imar planla-
rında dahi var olmayan bir kullanım kararı bu planla
getirilerek; yapılaşma miktarına her hangi bir sınır-
lama getirilmeksizin Tarım ve Köy işleri Bakanlığının
inisiyatifi ile uygun göreceği her türlü yeni bina yapımı
ve kullanım biçimine yer verilerek, plan kararlarında
henüz yer almayan, yandaşlarca talep edilebilecek
yeni yapılaşmaların da ucu açık bırakılmaktadır.

Bu yeni plana göre, alanda mevcutta bulunan  “hay-
vanat bahçesi” yaklaşık 4 km. boyunda şekilsiz bir
formla katmanlara ayrılarak, bu kez Ortadoğu’nun en
büyük hayvanat bahçesine indirgenip, yeni yapılaş-
maya açık hale getirilmektedir. 

“Koruma” amaçlı Atatürk Orman Çiftliği planında “Ta-
rihi Çekirdek Ticaret Merkezinde” zaten arttırılmış
olan yapılaşma yetersiz bulunmuş olsa gerek ki bu
alanda ayrıca yeni rekreasyon alanları önerilmiş, yak-
laşık 200.000 m2 lik yeni inşaat alanını yaratılacağı gö-
rülen bu yeni alanda dinlenme, eğlence ve yeme içme
vb. alan kullanımlarına plan kararlarıyla izin verilmiş-
tir.

Ayrıca, doğudan batıya Atatürk Orman Çiftliği’ni kat
eden ve katleden 40 m. genişliğindeki otoyolla da ye-
tinilmeyip, tarihi çekirdek alanında düşünülen yeni
yapı alanları ve kullanımlarını daha da büyütecek şe-
kilde kuzey güney doğrultusundaki baypas karayolu
ve diğer ulaşım bağlantıları da oluşturularak, planın
temel amacının Ankara ve Atatürk Orman Çiftliği ula-
şımını rahatlatma amacının dışında, yaratılan yeni kul-
lanım alanlarının cazibesinin arttırması ve sonradan
pastadan çıkacak olan “Ak-Saray”ın her yere hızlı ula-
şımının sağlanması hedeflenmektedir.

Özetle Çiftlik arazisi “KORUMA” temel ilkesi ile sit
alanı ilan edilse de 2007 ve 2010 yıllarında onaylanan
planlarda; koruma ve geliştirme yaklaşımı benimsen-
mek yerine kentin akciğerleri niteliğindeki çiftlik ara-
zisinin, rant uğruna kentin imar planlarında yer
verilmeyen kullanımlar için adeta “boş alan” olarak

ele alındığı görülmektedir. 2007 yılında onaylanan
imar planı bu gerekçelerle yargı kararı ile iptal edil-
miş, 2010 yılında onaylanan imar planının aynı ge-
rekçelerle iptali için dava açılmış, süreç “umulmadık”
şekilde uzasa da,  hukuksal mücadelemiz devam et-
mektedir.

Alandaki tüm yağma hazırlıklarının tepe noktası, AKP
ve Ankara Büyükşehir belediyesinin Atatürk Orman
Çiftliği arazisi üzerinde planladığı ve hukuksuzca in-
şaatını neredeyse tamamladığı ‘’Ak-Saray’’ adıyla ka-
muoyu gündemine gelen, Başbakanlık Hizmet Binası
projesidir. Başbakanın kişisel ideolojisinin projesi olan,
devasa yapının inşa edileceği alan, Ankara Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu`nun
10.08.2011 tarihli ve 6281 sayılı kararıyla önce 1.de-
rece doğal sit alanından 3.derece doğal sit alanına
çevrilmiş, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisinin 17.06.2011 gün ve 1806 sayılı kararıyla uy-
gulama imar planı hazırlanmıştır. Ardından, talan edi-
lecek yeşil alan yetmemiş olacak ki 7 hektarlık ilave
bir alan daha katılmış ve yine bu alan da 1. Derece
doğal sit alanından 3.derece doğal sit alanına çevril-
miştir. Koruma kurullarındaki bilimsel koruma anlayı-
şının ve mesleki etiğin sıfırlandığı kararlar sonrasında,
üzerinde hiçbir yapının olmadığı bu Atatürk Orman
Çiftliği arazisi, 27 Nisan 2012 tarih ve 28276 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile
alelacele kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiştir.
AKP’nin ülke genelindeki dönüşümden anladığı yak-
laşımı, burada da bir kez daha uygulayarak, kendisini
ayna gibi ortaya koymuştur. 

Kendi sermayesini çoktan yaratmayı başaran AKP için,
artık kimin kimi güttüğü fark etmeden, doğal çevre ve
değerlerimize, geleceğimizin ve özgürlüğümüzün te-
minatı kamu kaynaklarımızın, kent topraklarının ve
kentsel kamusal alanlarımızın talanı için, kamu yararı
gerekçesi bile uydurmaya gerek kalmaksızın, el değiş-
tirme veya el koymaya ortada engel kalmamıştır. Ta
ki, Gezi Parkı’nda başlayıp, yurdun her tarafını bir
güneş gibi ısıtarak saran direnişe kadar. Mirasyedi
mantığı ile sürdürülen yağma ve talana karşı halkımız
son sözünü söylemiştir. Halkın ortak çıkarlarına karşı
sermaye kararlarının hükmü ortadan kalkmıştır. Bu di-
reniş sadece Gezi Parkı ile de sınırlı değildir. Tüm ka-
musal alanlarımız, tarihi, kültürel ve doğal
değerlerimiz halkımızın bilinçli ve ortak çabası ile ye-
niden koruma altına girecektir. Meslek Odamız da bu
ortak çabanın içinde mücadeleye devam edecektir. 
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bültende öğrencibültende öğrenci

ŞŞPPOO  PPllaannllaammaa  ÖÖğğrreenncciilleerrii  
22..  YYaazz  KKaammppıı  hhaabbeerrlleerrii  

KKaammpp  bbooyyuunnccaa  hhaazzıırrllaannaann  
ŞŞPPOO  ÖÖĞĞRREENNCCİİ  ççaallıışşmmaallaarrıı

PPllaannllaammaa  ööğğrreenncciissiinniinn  
kkeennttee  bbaakkıışş  aaççııllaarrıı  ::  
ÖÖĞĞRREENNCCİİ’’DDEENN

ÖÖğğrreennccii  KKoommiissyyoonnuu  vvee  
FFoorruummllaarrıı

Planlama
Öğrencİlerİ

2. Yaz
Kampı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Haber Bülteni bu sayısı i-bariyle planlama öğrencilerine özel
bir bölum̈ ayırıyor.

Odamızın öğrencilere yönelik etkinlik ve programların yer alacağı bu bölum̈ aynı zamanda
ŞPO Öğrenci Komisyonu çalışmalarını üyelerimize iletmek amacıyla a.lan bir adımdır. Bu se-
beple, geleceğin plancılarının eği-m ve meslek uygulama alanındaki soru ve önerilerini
daha geniş bir tabana yaymak ve meslek gelişimine temelden katkı sağlamak adına katkı
koyacak, özellikle öğrencilerden gelecek fikirlere açık olacak.r.

Planlama eği?mi görmekte olan, öğrenci komisyonuna ka@lmak ya da bul̈tene katkı
koymak isteyen öğrenciler aşağıdaki mail adresleri aracılığıyla bize ulaşabilir.

spo@spo.org.tr
duygu.cihanger@gmail.com



TMMOB Sȩhir Plancıları Odası’nın bu yıl 2. sini düzenledigĭ Planlama Ögr̆encileri Yaz Egĭ?m Kampı Iżmir’in Sel-
çuk ilçesinde, 29 Haziran - 7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekles?̧. Planlama egĭ?mi veren 11 üniversite-
den 80 ögr̆encinin ka@lımıyla 9 günlük egĭ?m kampı boyunca ögr̆enciler her güne sabah sporu ile basļayıp,
alanında uzman kisi̧ler tara*ndan meslek alanının temel ve güncel konuları hakkında farklı seminer konularını din-
leyip, ardından da gün içerisine yayılan ve atölye, ögr̆enci forumu, film gösterimi, aksa̧m oturumları, alan gezi-
leri, spor ve halk oyunu ak?vitelerine ka@ldılar.

9 günlük egĭ?ci, birles?̧rici ve egl̆enceli bir sosyallesm̧e ortamı sunan Planlama Ögr̆encileri Kampı, hem ögr̆enci-
lere hem de konusm̧acılara birlikteligĭn olumlu ge?rilerini gözlemle ve deneyimleme *rsa@ sundu. Türkiye’nin
dört bir yanından mesleklerini ve meslektasļarını tanımak için bir araya gelen geleceğin plancıları, öğrenci kampı
vesilesiyle TMMOB örgütlülügü̆nü, Odamızın amaç ve faaliyetlerini yakından gözlemlemenin yanı sıra, meslegĭn
uygulanıs ̧ilkelerinden, güncel problem alanlarına kadar genis ̧bir yelpazede egĭ?m görme *rsa@ yakaladılar. Bu
birlikteligĭn, ögr̆encilerin gelecekteki meslek ilisķilerine ve meslegĭn uygulanma ilkelerine degĕrli ge?rilerinin
olacagı̆na Oda olarak yürekten inanıyoruz.
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KAMP GÜNLÜĞÜ

1. gün:
Planlama Öğrencileri 2.
Yaz Eği?m Kampı başladı

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Planlama Öğrencileri 2. Yaz Eği?m
Kampı 29 Haziran 2013 Cumartesi
günü Pamucak‘ta başladı. 

Kayıt sonrasında, Türkiye‘nin farklı
kentlerinden gelen planlama öğ-
rencileri birbirleriyle ve Oda gö-
revli- leriyle tanış@. Kamp
alanında öğrencilerin dileklerinin
yer aldığı bir dilek ağacı oluştu-
ruldu. Kampın ilk günü kamp ate-
şinin yakılması ile sona erdi.



2. gün:
Kentsel Haklar ve Mücadele konulu
seminer gerçekleş?rildi

Planlama Öğrencileri 2. Yaz Eği?m Kampı‘nın 2. gününde
"Kentsel Haklar ve Mücadele" konulu seminer gerçek-
leş?rildi. Seminerde Ankara Şube Başkanı Orhan Sarıal-
tun Ankara yerelindeki deneyimleri paylaşırken; İstanbul
Şube Başkanı Tayfun Kahraman Gezi Parkı Direnişindeki
deneyimlerini paylaş@. Seminerin diğer konuğu ise Dokuz
Eylül Üniversitesi Öğre?m Üyesi Yard. Doç. Dr. Tolga Çi-
lingir idi. Çilingir İzmir‘in EXPO adaylığı sürecine ilişkin bir

sunum gerçekleş?rdi. Seminer sonrası ?yatro sanatçısı Haldun Açıksözlü ile yapılan söyleşinin ardından "Laz
Marks" isimli ?yatro oyunu öğrencilerin de ka@lımıyla sahnelendi.

3. gün:
Mesleki E?k, Uygulama ve Deneyimler
konulu seminer gerçekleş?rildi

Planlama Öğrencileri 2. Yaz Eği?m Kampı‘nın 3. gününde;
ODTU Öğre?m Üyesi Prof. Dr. Çağatay Keskinok, Dokuz
Eylül Üniversitesi Öğre?m Üyesi Prof. Dr. Sezai Göksu ve
Odamız Genel Başkanı Neca? Uyar‘ın ka@lımlarıyla "Mes-
leki E?k, Uygulama ve Deneyimler" konulu seminer ger-
çekleş?rildi. 

Seminer sonrasında Selçuk Efes Kent Belleği ve Selçuk
kent merkezine gezi düzenlendi. Akşam yemeğinden önce öğrencilere halk oyunları eği?mi verildi. Yemek son-
rasında öğrenci forumu gerçekleş?rildi.

4. gün:
Kentsel, Tarihi ve Arkeolojik Sitlerde
Koruma konulu seminer gerçekleş?rildi

Planlama Öğrencileri 2. Yaz Eği?m Kampı‘nın 4. gününde;
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğre?m Üyesi Prof. Dr. A. Emel
Göksu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğre?m Üyesi Yard. Doç.
Dr. Akın Ersoy ve Odamız Genel Başkanı Neca? Uyar‘ın
ka@lımlarıyla "Kentsel, Tarihi ve Arkeolojik Sitlerde Ko-
ruma" konulu seminer gerçekleş?rildi. Seminer sonra-
sında Efes An?k Ken?ne gezi düzenlendi. Öğrenciler gün
içinde yüzme, voleybol, masa tenisi gibi çeşitli ak?vite-
lerle boş zamanlarını değerlendirdiler.
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5. gün:
TMMOB 
Meslek Odaları ve Örgütlenme 
konulu seminer gerçekleş?rildi

Planlama öğrencileri 2. Yaz Eği?m Kampı‘nın 5. gününde
TMMOB Yöne?m Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile
Odamız Genel Başkanı Neca? Uyar`ın ka@lımlarıyla
"TMMOB Meslek Odaları ve Örgütlenme" konulu
seminer gerçekleş?rildi. Seminer sonrası düzenlenen
öğrenci forumunun ardından Sefe-ihisar Belediye
Başkanı Tunç Soyer`in de ka@lımıyla yerel yöne?mlere
ilişkin bir söyleşi yapıldı. Gün içinde öğrencilerin
ka@lımıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi. Akşam yemeğinden önce halk oyunları eği?mi verildi.  

6. gün:
Doğa ve Çevre Koruma konulu seminer
gerçekleş?rildi

Planlama öğrencileri 2. Yaz Eği?m Kampı‘nın 6. gününde
Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vak* Türkiye Su Kaynakları
Program Müdürü Buket Bahar Dıvrak, Çi,çi-Sen Genel
Başkanı Abdullah Aysu ve Doç. Dr. Yücel Çağlar’ın ka@-
lımlarıyla TMMOB Yöne?m Kurulu Üyemiz Ayşe Işık
Ezer`in moderatörlüğünde "Doğa ve Çevre Koruma" ko-
nulu seminer gerçekleş?rildi. 

Seminer sonrasında doğa koruma alanlarına ve Şirince
Köyüne gezi düzenlendi. Seminerler arasında kalan boş
zamanlarda öğrencilerin ka@lımıyla voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ardından Selçuk Belediye Başkanı
Hüseyin Vefa Ülgür‘ün de ka@lımıyla yerel yöne?mlere ilişkin bir söyleşi yapıldı.

7. gün:
Kentsel Dönüşüm, Afet ve Barınma Hakkı
konulu seminer gerçekleş?rildi
Planlama öğrencileri 2. Yaz Eği?m Kampı‘nın 7. gününde
Sulukule Pla>ormundan bağımsız araş@rmacı Cihan
Uzunçarşılı Baysal, Avukat Erbay Yucak ve Dikmen Vadisi
Barınma Hakkı Büro Temsilcisi Tarık Çalışkan`ın ka@lım-
larıyla Ankara Şube Başkanı Orhan Sarıaltun`un modera-
törlüğünde "Kentsel Dönüşüm, Afet ve Barınma Hakkı"
konulu seminer gerçekleş?rildi. Seminer sonrasında hey-
kel atölyesi düzenlendi. Gün içinde masa tenisi ve voley-
bol turnuva maçları yapıldı.
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8. gün:
İnsan Hakları,
Demokra?kleşme ve
Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği konulu
seminer
gerçekleş?rildi

Planlama öğrencileri 2. Yaz
Eği?m Kampı‘nın 8. gü-
nünde Çağdaş Hukukçular
Derneği Başkan Yardımcısı
Avukat Münip Ermiş ve
Uçan Süpürge Kadın Araş-
@rma ve İle?şim Derneği
Proje Koordinatörü Sevna
Somuncuoğlu`nun ka@lım-
larıyla Yöne?m Kurulu Üye-

miz Esra Oğuz`un moderatörlüğünde "İnsan Hakları, Demokra?kleşme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu
seminer gerçekleş?rildi. Seminer sonrasında öğrenciler tara*ndan halk oyunları gösterisi yapıldı. Gösterinin ar-
dından kampa ka@lan öğrencilere, Yöne?m Kurulu Üyelerine ve Oda çalışanlarına plaketleri verildi. Kampın son
günü kamp ateşinin yakılması ile sona erdi.

9. gün:
Planlama Öğrencileri 2. Yaz Eği?m Kampı sona erdi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Planlama Öğrencileri 2. Yaz Eği?m Kampı 7 Temmuz 2013 Pazar günü öğrencile-
rin birbirleriyle ve Oda görevlileriyle vedalaşmalarının ardından  sona erdi.
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Son dönemlerde artan piyasacı ve gerici saldırılar yaşamın her alanında hissedilir hale gelmektedir. Bu sal-
dırılar karşısında örgütlü mücadelemiz ile durabildiğimizi görüyoruz. Sermayenin neoliberal saldırılarına
karşı haktan, hukuktan, emekten, adale/en yana verdiğimiz mücadele her geçen gün büyümektedir.

Toplum için bilim üretmesi gereken üniversitelerde, bugün sermayenin ih-yaçları doğrultusunda eği-m
verilmektedir. Halktan kopuk, kariyerist ve piyasacı olarak ye-ş-rilmeye çalışan bizler asla bunu kabul et-
meyeceğiz, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olan, kamu yararına hizmet eden bireyleri
olarak örgütlü mücadelemiz ile meslek haya.mıza başlayacağız.

Gezi parkı isyanı ile gelen ve ar.k sık sık duyduğumuz hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı sözü bizler içinde
geçerlidir.

Bizler şehir planlama öğrencileri olarak;

Üniversitelerimizde aldığımız eği-min niteliğin düşürülmesi, eği-min her alanda paralı hala gelmesine
karşı, parasız, bilimsel nitelikli anadilde eği-mi savunacak ve daha iyi bir eği-m için yaşam alanımız olan
üniversitelerimizi dönüştüreceğiz.

Afet yasası adı al.nda kentlerimizin rant değeri yüksek yerlerinde yapılmak istenen piyasacı dönüşümler
bir an önce durdurulmalı ve rant için değil, halk için dönüşüm yapılmalıdır. İnsan yaşamını ve doğanın
dengesini hiçe sayarak yapılan HES’ler, yapılması planlanan nükleer santraller bir an önce durdurulmalı-
dır. 2B ve 3B arazilerinin sa.şı derhal iptal edilmeli yapımı gereksiz olan köprü, havaalanlarından vazge-
çilmelidir. Bizler doğanın ve kentlerin sermaye lehine talan edilmesine, HES'lere, termik santrallara, taş
ocaklarına karşı, toprağına, suyuna ve yaşamına sahip çıkanların, barınma hakkına sahip çıkanların mü-
cadelelerinde daha fazla yer alarak kentlerimizi doğamızı ve yaşamımızı savunacağız. 

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancıları mesleğini vasıfsızlaş.ralak, yetkilerini sermayeye devreden ya-
salara, bu yasaları kurumsallaşmasına karşı mesleğimizi kamu yararını savunacağız.

Toplumun yararına olmayan  projelerde, meslek e-ğinin hiçe sayarak, tarihi kültürel mirasımız olan doğal
sit alanlarının sermaye lehine talan edilmesine karşı verdiğimiz mücadeleyi devam e0receğiz.

Üniversitelerimiz eği-minin bilimsellikten uzaklaş.ğı, bilginin alınıp sa.lan bir meta haline geldiği ,öğ-
rencilerin söz ,yetki, karar hakkının olmadığı bir hal almaktadır. Öğrencilerin toplumdan uzaklaş.rılmaya,

ŞPO ÖĞRENCİ
KOMİSYONU 

2. YAZ KAMPI
SONUÇ

BİLDİRGESİ
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rekabetçi piyasacı bir kültürle ye-ş-rmeye çalışıldığı bu dönemde ,şehir planlama öğrencileri olarak yük-
selen hak mücadelesinde üniversitemize ken-mize doğaya mesleğimize sahip çıkacağız.

Üniversite öğrencileri olan bizler mağduru olduğumuz eği-m sistemine, sermayenin piyasacı poli-kala-
rına karşı halkın yararına, bilimsel üre-mle örgütlenerek ve paylaşarak mücadelemizi devam e0receğiz.

DOĞA VE ÇEVRE KORUMAYA DAİR

İ̇nsanlığın kırılma noktalarından birisi olan sanayileşme, yaraCğı tahrip sonrası doğayı ve çevreyi koruma
bilinci nin gerekliligĭni gündeme ge?rmis?̧r. Uygarlıgı̆n basļadıgı̆ kentler sanayilesm̧e ile hızla tüke?lirken
çevrecilik farkındalıgı̆ sanayi ken?nin dısı̧na ötelenmis?̧r. Desantrilizasyon sürecinde de küresel sermaye
üre?m alanı olarak kırsal ve tarım alanları kullanılmaya başlanmış@r. Öte yandan bu değişim kırsal alanda
ilkel tarım yönteminin ve yaşam kültürünün yok olmasına neden olmuştur. Çi,çi-Sen başkanının Doğa ve
Çevre Koruma seminerinde dedigĭ gibi “Kırsaldan kente kopan her kitle, ekolojiden de bir kitle kopar@r.
Yasa̧mak için su̧ anda kapitalizmin bize saCgı̆ her sȩyden vazgeçebiliriz; ama su ve gıda olmadan yasa̧ya-
mayız. Bunun farkında olanlar son raddeye gelerek tarım ve topragı̆, suyu elimizden almak istemis?̧r.
Bunu yaparken topragı̆ tankla, tüfekle isģal etmek yerine daha masum görünen nedenlerle yasaları araç
olarak kullanarak isģal etmisļerdir.”

Yapılan son yasa değişikliği (Büyükşehir yasası), kent statüsüne geçen köyleri, zaten yetersiz olan tarım faa-
liyetlerinden vazgeçirerek tarımı tek ele bırakacak@r. Bu durum toplumda yeni bir travma yaratacagı̆ gibi
tarımı si̧rketles?̧rerek küresel sermayeye degĕr katacak, kalitesiz ve sagl̆ıksız tek ?p gıdayı bize pazarla-
yacak@r. Böylece üzerinde yasa̧dığımız toprağı ekip, biçme hakkı bize bırakılmayarak sömürge bir devlete
dönüsm̧emizin önünde mani kalmayacak@r.

Plancılar olarak sağlıklı, yaşanabilir kentler ve kaliteli yaşam olanakları yaratmak için önce sağlıklı ve dogăl
yasa̧m ortamını bize sagl̆ayan dogă varlıklarını, çevreyi korumalıyız. Unutmamalıyız ki, dogă varlıklarına
sahip değil ancak kullanma hakkına sahibiz ve bu varlıkları sürdürülebilir kılma sorumluluğundayız. Doğal
varlıklar biz olmadan da varlığını sürdürebileceği halde insanoğlu doğa varlıklarına muhtaç@r. Bu nedenle
dogăyı kaynak olarak görmeyip bir varlık oldugŭnu kabul ederek planlarımızı yapmalıyız.

TMMOB, MESLEK ODALARI VE ÖRGÜTLENME SEMİNERİ ÖZETİ

TMMOB kuruşundan bu güne verdiği mücadele ile örgütlü mücadelenin önemini bizlere göstermektedir.
Bu gün emeği ve kamu yararını esas alan TMMOB 400.000’i aşan üyesi ile mimar, mühendis ve şehir plan-
cılarını öz örgütü konumundadır. 

Meslek odaları çeşitli teknik alanlarda emek harcayan, üreten ve üreBğini daha bir yaşam için toplumun
yararına kullanan gücünü üyelerinde, bilimden ve kendini destekleyen halktan alan demokra?k kitle ör-
gütü olarak kamu yararına olan yarım asırlık mücadelesinde örgütlü gücü ile daha iyi bir yaşam mücade-
lesinin öznelerinden biri olarak yer almaktadır.

Bu gün toplumun ve yaşamın her alanının sermayenin isteklerine göre şekillendiği, bilimin,  meslek e?-
ğin göz ardı edildiği, mesleğimizin vasıfsızlaş@rıldığı, kamu yararını dikkate alınmadığı bir dünyada mes-
leğine ve yaşamına sahip çıkan toplumla beraber ilerleyen mücadele TMMOB ile büyüyerek devam
etmektedir.

Bizler TMMOB öğrencileri olarak üniversitelerimizin içinde bulunduğumuz toplumun sorunlarına söz söy-
leyerek ve çözüm üreterek yıllardır sürdürdüğümüz mücadeleyi bundan sonrada devam eBreceğiz.

Gençliğin gezi parkı sürece ile ortaya çıkardığı enerji bizler içinde yeni dönemde mücadelemizin boyutunu
ve izleyeceği poli?k çizgiyi göstermektedir. 
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KENTSEL HAKLAR VE MÜCADELE SEMİNERİ ÖZETİ

Artan neo liberal poli?kalarla beraber kentlerin giderek daha hızlı talan edildiğini görüyoruz.

Kentlerin birer yaşam alanı olmaktan çıkarılıp piyasa değerine göre şekillendirildiği bir dönem yaşamak-
tayız. Kamusal alanların ranta açıldığı, kentsel dönüm adı al@nda yoksul halkın barınma hakkının elinden
alındığı bu süreçte Haydarpaşa, Taksim projesi, yapılan ve yapılmak istenen AVM’ler, HES projeler, Maden
ocakları ve Nükleer santral projeleri ile yaşam alanımız olan kentler sermayenin ih?yaçlarına göre yeni-
den şekillendirmek isteniyor. İnsan yaşamı, doğanın dengesi, tarihi ve kültürel miras göze?lmeden yapı-
lan bu projeler kamu yararına olmamakla beraber daha çok birer “emlak” projesi niteliği taşımaktadır.

Bu yeniden şekillenmede toplumun kendini ifade edebildiği yaşamın bir parçası olan kent meydanları ve
parklar hızla işlevsizleş?rilmektedir. Bunun en önemli örneğini Taksim meydan ve gezi parkı projesinde
görmekteyiz.

Taksim meydan ve Gezi Parkı’na yapılan saldırı ile Türkiye’nin her yerinde milyonlarca insanın sokağa çı-
karak ken?ne yaşamına sahip çıkan bir halk hareke? oluşturduğunu görüyoruz. Toplumsal muhalefe?n
simgesi haline gelen taksim meydana yapılan bu saldırıya karşı oluşan direnç bizlere kent meydanlarının
önemini bir kez daha gösteriyor.

Gezi Parkı süreci ile ortaya çıkan yara@cı ve umut dolu enerji ile beraber önümüzdeki dönemlerde yaşa-
nılabilir bir kent ve doğa için ısrarla mücadelenin bir öznesi olmaya devam edeceğiz.  

MESLEKİ ETİĞE DAİR

Mesleki e?k; sürekli kendini yenileyen, siyaset ve ideoloji ile beraber yürüyen değerler bütünüdür.

Meslek e?ğinin korunması ve sürekliliğinin sağlanması için temel dayanak örgütlülüktür. Bu örgütlenme
meslek odaları, komisyonlar, dene?m mekanizmaları, konseyler vb. toplulukların oluşturulması ile sağ-
lanabilir. Örgütlenmenin sağlanması mesleki özerklik, uzmanlık bilgisi ve iç dene?mi beraberinde ge?re-
cek?r. Bu örgütlenme ve anlayış çerçevesinde plancılık mesleğinin en önemli ilkesi kamu yararının
göze?lmesidir. Plancılar olarak yerelin isteklerini belli ka@lım mekanizmaları dâhilinde göz önünde bu-
lundurmalıyız. Planlamada plancı ka@lımdan aldığı değerleri kendi değerleri ve ütopyalarıyla birleş?rerek
planlama sürecini zenginleş?rmelidir. Bu süreçte meslek e?ğinin sağlanması için yasal düzenlemeler ye-
terli olmayabilir. Çünkü kararın uygulanabilir kılınması için sadece yasal olması değil aynı zamanda meşru
olması gerekir. Son dönemde yaşanan gezi parkı olayları buna en güzel örnek?r. Yasal olan bir proje var
olan kamusal değerler göze?lmediği için meşru kabul edilmemiş?r. Kapitalist düzenin yozlaş@rdığı koşul-
larda meslek e?ğini gözetmeden karar verenler ve uzmanlık bilgisi yeterli olmayan mekanizmalar sebe-
biyle mesleki özerkliğimiz ve meslek onurumuz zedelenmiş?r. 

Sonuç olarak kamusal değerleri yok eden pencerelere mahkûm olmamalı ve yaşanabilir doğru, akılcı
yaşam çevreleri üretmek için bilimsel ve este?k bilgi çerçevesinde mesleki e?k temellerine dayanan ka-
rarlar almalıyız.

KENTSEL, TARİHİ ve ARKEOLOJİK SİTLERDE KORUMA

İnsanlar, insanların sahip oldukları kültürler ve yaşadıkları mekanlar tarihin bileşenlerini oluştururken bu-
günü şekillendirmekte, aynı zamanda gelecek yaşan@lara yön vermektedir. Toplumsal ilerlemenin sağ-
lıklı biçimde sürmesi için referans olan tarihsel birikimin geleceğe aktarılması, hem kurumsal hem de
bireysel bir sorumluluktur.Bu sorumluluğu yerine ge?rirken günümüzdeki tarihsel birikim olan kentsel, ta-
rihi ve arkeolojik sitleri koruma konusunda plancıların konuyu ele alış biçiminde ve yasal düzenlemelerde
sorunlar olduğunu görüyoruz. 
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Bu sorunlardan birisi sit alanlarının belirlenmesi-
nin fiziksel ayrım üzerinden gerçekleşmesidir. Fi-
ziksel mekan sadece iki boyuAa değil o bölgeyi
şekillendiren farklı sosyal,  kültürel, siyasal ve ta-
rihi dinamiklerle ele alınmalı ve planlar bütüncül
karakter göstermelidir; çünkü parçacıl projeler ger-
çekleş?rildiği zaman tarihi birikim korunama-
makta, anlaşılamamakta ve geleceğe aktarılama-
maktadır. Ayrıca, imar planında sadece sit alanı sı-
nırı çizmenin o plana koruma karakteri kazandır-
madığını görmekteyiz. Plancı,  sit alanlarını, daha
kapsamlı bakarak, tarihini bilip doğal veriler ve kül-
türü ile entegrasyonunu sağlayarak daha geniş çer-
çevede  ele almalıdır. Plancılar bu konularda
(uzmanlaşma dışında) lisans düzeyinde yeterli bi-
rikimi elde edememektedir. Burada görev kendi-
mize düşmektedir. Bu birikimi elde etmek, koruma
hassasiye?yle planlama işlevini gerçekleş?rmek
bizim elimizdedir. Diğer bir sorun ise korunan alan-
lar koruma amaçlı imar planlarında belirlense bile
hem mekansal, hem yasal kurumlar arası koordi-
nasyon eksikliğinden uygulama ve dene?m aşa-
masında kararın devamlılığı ge?rilememektedir.
Buna örnek vermek gerekirse;  koruma kararı çı-
karılmış olan bir alanın daha sonra dene?minin ya-
pılmaması çoğu zaman kaçak yapılaşmaya  sebep
olmaktadır. Sadece kentsel, tarihi ve doğal sit alan-

ları değil yakın geçmişe yönelik kendi özelliğini ve
dokusunu oluşturan yerleşimlerin korunması da
önemlidir. Günümüzde büyüklerimizden, doğup
büyüdükleri mahalleye giBklerinde evlerinin yıkıl-
mış, ağaçlarının kesilmiş olduğunu duyarız. Aslında
bu konu da biz plancıların kent dokusunu koruma
anlamında ilgilendirmektedir.

Tüm bu tarihi birikime bak@ğımızda, plan kararları
alınırken ken? aslında insanın yaşaCğını ve geç-
mişte de insanın bu dokuyu oluşturduğunu unut-
mamalı bu kararlarla geleceğe de şekil
vereceğimizi bilmeliyiz. Bu durumda tarihi ve kül-
türel değerleri en az kayıpla yarınlara aktarabil-
meliyiz.

St. John Kilisesi ve Ayasuluk Kilisesi

Efes Antik Tiyatrosu, Fotoğraflar: Eren Efeoğlu
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2. Planlama Ögrencileri Yaz Eğitim Kampı 
Fotograf Yarışması Sonuçları

1.
Eren Efeoğlu
ODTÜ 
Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü 
3. sınıf

2.
Mustafa Çadırcı
Erciyes Üniversitesi

Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü 
4. sınıf
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YAVAŞLAYIN!... SEFERİHİSAR’DASINIZ

Küçük bir kasaba düsļeyin;dogăsı bozulmamıs,̧ dev marketlerde bir ekmek alabilmek için kuyrukta bekleyen in-
sanlar yok, korna sesleriyle uyanmıyorsunuz. Haya@nız kosu̧sţurarak geçmiyor. Yedigĭniz iç?gĭniz hersȩy
yasa̧dıgı̆nız yörenin dogăl ortamında sagl̆ıklı bir sȩkilde ye?s?̧riliyor. Pizza ya da hamburger degĭl dogr̆u düzgün
yemeklerle besleniyorsunuz. Arabaya degĭl bisiklete biniyorsunuz. Çevre kirliligĭ yok. Gürültü pa@r@ yok.

Etra*nızda gözü rahatsız eden bir yapılasm̧a yok.

Bu haya@n tek amacının bir yere ye?sm̧ek olmadıgı̆nı, içinde bulunulan anın tadını çıkarmak gerek?gĭni insan -
lara ha@rlatmayı amaçlayan, sanayi toplumunun insanı robotlas@̧ran, üre?m yerine tüke?mi dayatan ve dünya-
nın kaynaklarını hızla yok eden yapısına bir tepki olarak kurtarılmıs ̧bölgeler yaratmayı hedefleyen bir projedir.

Dilara Cansever KTÜ, 3. Sınıf
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METROPOLİS:  GÖZLEMLER
Sessiz sinema, bilim-kurgu, robotlar, durmayan çarklar, saatler,
devamlı çalışan dişlilerin arkasında işçiler, yükselen yerüstü
ken?, karanlık yeral@ şehri, bir yanda gökdelenler, caddeler, köp-
rüler,  diğer yanda dar, izbe, ışıksız sokaklar.. Yıl 1927. Alman eks-
presyonist yönetmen Fritz Lang New York’un kendi deyimiyle
‘hipnoz edici’ silue?nden etkilenerek bir film yapmaya karar
verir. Sessiz sinemanın en pahalı ve ilk bilim kurgu ögeleri içeren
bu film gelecekte var olan ve Yunanca’da ‘’ana şehir’’ anlamına
gelen distopik kent Metropolis’teki haya@ konu almaktadır. 

Metropolis ken?nin devasa ve ezici görünümdeki binalarının pis-
ton ve dişli çark sistemlerine dönmesiyle açılır filmin ilk sahnesi.
Endüstrileşme ve teknolojinin gelişmesiyle iki sınıf ortaya çıkar
Metropolis’te. Biri tasarlayan fakat inşa edemeyen, diğeri inşa
eden fakat tasarlayamayan iki sınıf. Süresi iki buçuk saat olan bu
film, iki sınıf arasındaki ile?şimi ya da ile?şimsizliği aşk ve fan-
tas?k kurgusuyla, bilim-kurgu ögeleri kullanarak anlatmaya ça-
lışır.

Sık sık gördüğümüz saat imgelerinden, zamanın insandan ba-
ğımsız mekanikleş?ğini anladığımız bu ken?n varlığı devasa diş-
lilere ve bunları çalış@ran işçilere bağlıdır. Bu işçiler vardiya
bi?minde yerin derinliklerinde, gökyüzü olması gereken yerde
tasarruflu aydınlatmanın yer aldığı, karanlık ve monoton  görü-

nümdeki “İşçilerin Şehri’ndeki” evlerine giderler. Fakat İşçilerin Şehri yerin ne kadar derinliklerinde ise makine
çarklarının dönmesiyle birlikte bir o kadar yukarıda yükselen, derslikleri, amfileri, kütüphaneleri ve stadyum gibi
kentsel ögeleriyle “Evlatlar Şehri” yükselir. 

Dönemin futuris?k anlayışını yansıtan mimariye sahip yüksek binalar,  pres?jli gökdelenler, ‘sonsuz bahçeler’,
caddeler, köprüler, viyadükler, tramvaylar, planörler  barındırır Evlatlar Şehri. Bütün bu ürkütücü gerçeklikteki gö-
rünümün ardında Metropolis’in beyni ‘’Babil Kulesi’’ yükselir. Toplumun farklı kesimlerinin ken?n farklı yerle-
rinde yaşaması filmdeki distopik atmosferde sivri bir dille eleş?rilerek mekana yansır.

Her izleyen, kendi algı biçimi ve kendi kanallarıyla irdeler filmleri ve şüphesiz Metropolis’in içerdiği mesajlar da
gelecekteki sosyal, poli?k, mekânsal yapı öngörüsü ve eleş?risinden öteye geçip çeşitlilik gösterir. Filmin geç?ği
gelecekte yaşayan insanlar olarak, geçmişte bugünün öngörüsünü izlemek ve dönemin fantas?k kurgusuyla, bu-
günün gerçekliğinin iç içe geçmişliğine tanık olmak izleyene farklı bir deneyim yaşa@yor.

Irmak Yavuz ODTÜ, 3. Sınıf

Yeral. Şehri Ken/en görünüş
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KIRMIZI PELERİNLİ KENT
'Rio de Janerio. Hep çırılçıplak ama hep maskeli... Hep doygun ama hep aç...'

Ken? mi anla@yor Aslı Erdoğan bu cümlelerde acaba, yoksa kelimelerin ara-
sında, kent'in kendisini soktuğu hali mi gizli? Kimbilir...Kitabın ana konusunu
oluşturan ögeyi, Rio'nun çelişkilerini, bence şahane özetleyen bu cümleler-
den yola çıkarak 'Kırmızı Pelerinli Kent'i anlamaya ve anlatmaya çalışacağım
sizlere.

Kitapta ana kahraman Özgür'ün Rio de Janerio'da yaşadığı dehşet verici olay-
lar anla@lıyor. Tuha,ır ki,sa@rlarının yarısından çoğu ölümle, açlıkla, tecavüzle
ve daha nicesiyle doluyken, şehir gözümde distopik bir biçimde canlanmadı.
Bir annenin çocuğunu iyisi ve kötüsüyle kabul etmesine benzer duygular ya-
şaC bana bu kitap. Favela'larda uyuşturucu çetelerinin her gece birbirini kat-
ledişini, bölgenin kitapta eşsiz olduğu ifade edilen dokusunda, insanlar kendi
evlerinin ve komşu evlerin ça@larında dinlenirken,yemek yerken,düğün ya-
parken affeBm sanki. Ya da Rio sakinlerinin sokakta açlıktan ölmüş insan ce-
setlerini inanılmayacak derecede normalize edişini, insanlıklarını

kaybetmelerini, Özgür'e yardımcı olan melez garson, ya da kendinden geçerek samba yapan fes?val dançısı unut-
turdu. 

ElbeAe Özgür benim kadar iyimser olamıyor Rio de Janerio ile ilgili. Muhteşem doğasına aşık olmasına karşın, şe-
hirde kol gezen vahşet onun büyük ölçüde içine kapanmasına, hayata ve insana dair herşeyi sorguladığı ruhani
bir yolculuğa çıkmasına neden oluyor. Kendi ülkesinde yaşayamayacağı onlarca deneyimi bu kenAe yaşıyor. Gün-
lerini,ha,alarını haAa aylarını tadına alışabildiği sayılı besin maddesiyle geçiriyor. Parasızlık ve korku onu sokağa
çıkmaktan alıkoyarken, içinde en temel eşyaları dışında hemen hemen hiçbirşey bulunmayan küçücük dairesi
ona daha çok düşünmek ve daha çok boğulmaktan başka seçenek bırakmıyor. Sayısız aşk macerası yaşıyor Rio'da
Özgür, haAa kenAeki tek kadın arkadaşının -ki bu arkadaş 'mulata' kavramının muhteşem bir örneğidir- ve sev-
gilisinin ihane?ne bile uğruyor. Sırası gelmişken, Aslı Erdoğan'ın kitaptaki kadın tasvirlerinden birine yer verme-
den geçmek olmaz diye düşünüyorum;

“Bir ömür boyu ölümle samba yapan, kara tenli, kara gözlü, kara saçlı mulata.... Onun kopkoyu, depderin, sili-
nemez karanlığı bedenindedir. Yalnızca bedeninde... Ruhu yoktur çünkü. Çoktan elinden alınmış.r.”

Geçirdiği onca zamandan sonra bedenen ve ruhen ciddi bir çöküntü içinde olmasına rağmen, Rio'ya karanlık
duygularla bağlanıyor Özgür.  İçine düştüğü bu bataktan kendini kurtarmanın yolunu nasıl bulduğunu, yine bir
alın@yla görelim;

“Ar.k ona dünya diye sunulanı elinin tersiyle itmiş; bütün güçlerini seferber ederek, tek bir hedefe yönelmiş-.
Rio'yu avuçlarının içinde bir kelebek gibi yakalamak ve öldürmeden kendi sözcüklerine hapsetmek. 'Kırmızı Pele-
rinli Kent' doğmuştu.”

Kitabı okurken beni en çok etkileyen şeylerden biride bir ken?n insanı kendine alış@rabilme ve haAa dönüştü-
rebilme ye?sini farketmek oldu. Kitabın başrolü, hiç bilmediği bir coğrafyada yaşamaya çalışırken kendine dair
birçok şeyi yi?riyor ve deneyimlerinin sonucundaki kazanımlarla bambaşka biri oluyor. Yaşamımızı, haliyle kim
olduğumuzu şekillendiren en temel ögelerden birinin kendimizi ait hisseBğimiz kent olduğu, yadsınamayacak şe-
kilde görülüyor 'Kırmızı Pelerinli Kent'te.

Eğer ikiyüzlü kent Rio'nun sokaklarına kaybolmaya hazırsanız, ve insanlığa duyduğunuz inancın sarsılması ih?mali
sizi ürkütmüyorsa, bence Kırmızı Pelerinli Kent kesinlikle kütüphanenizde yerini alması gereken bir kitap. Uma-
rım okurken benim kadar zevk alırsınız! 

Elif Muratoğlu ODTÜ, 3. Sınıf

TMMOB
ŞŞeehhiirr  PPllaannccııllaarrıı  OOddaassıı

şşppoo  bbüülltteenn  23



TMMOB Şehir Plancıları Odası Koruma Komis-
yonu yürütücülüğünde, düzenlenecek olan "Ko-
ruma Sempozyumu’na hazırlık sürecinde
sempozyumda tartışılacak konuların belirginleşti-
rilmesi, sempozyuma katılımın arttırılması ve zen-
ginleştirilmesi amacıyla yapılan "Kentsel Sit ve
Kentsel Arkeolojik Sitlerde Planlama" ve "Tarihi ve
Arkeolojik Sitlerde Planlama" çalıştaylarının ardın-
dan, üçüncü çalıştay "Doğa Koruma Alanlarında
Planlama" başlığı altında 23-24 Mayıs 2013 tarihle-
rinde  Antalya‘da gerçekleştirilmiştir.
Yaklaşık 200 katılımcıyla gerçekleştirilen "Doğa Ko-
ruma Alanlarında Planlama" çalıştayında;  doğa ko-
ruma politikaları, gelişimi ve değişimi, doğa koruma
alanlarının niteliği, planlama ve uygulama süreçleri,
fiziki planlar ile etkileşimi, planlama mevzuatında
doğal alanların ele alınış biçimi, doğal alanlar ile doğa
koruma alanlarının uygulamalardan etkilenme du-
rumlarına ilişkin temel ilke, strateji, mevzuat, yetki
dağılımı, mevcut plan dili, plan notu, lejant vb. konu-
lara ilişkin sorunlar ve yetersizlikler ortaya konula-
rak, önerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Odamız TMMOB yönetim kurulu üyesi Ayşe Işık

Ezer`in "Doğa Korumada Kavramsal Çerçeve" baş-
lıklı sunumuyla başlayan çalıştayın "Milli Parklar
ve Sulak Alanlar" konulu ilk oturumu, Ayşe Işık
Ezer`in moderatörlüğünde Evrim Kurt (Orm. ve Su
İş. Bak), Sinan Hakan Erden (Orm. ve Su İş. Bak),
Öznur Zengin (Orm. ve Su İş. Bak), Saffet Atik (Şeh.
Pl) ve Yücel Çağlar`ın (Orm. Müh.) katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir. Verilen aranın ardından Prof.
Dr. Behzat Gürkan (YÜ), Dr. Selim Kaplan (Orm. ve
Su İş. Bak), Berrak Çiçekliyurt (Şeh. Pl), Besim Ser-
tok (Orm. Müh) ve Serap Yurdakul Aksoy`un (Şeh.
Pl) katılımları ile oturumun değerlendirmesi yapıl-
mıştır.
Çalıştayın ikinci gününün "Doğal Sitler ve Özel

Çevre Koruma Bölgeleri" başlıklı ilk oturumu Oda-
mız Genel Başkanı Necati Uyar`ın moderatörlü-
ğünde; Prof. Dr. Atilla Gül (SDÜ), Aynur Hatipoğlu
(Çev. Şeh. Bak), Güner Ergün (Çev. Şeh. Bak), Serhan
Gezmen (Çev. Şeh. Bak) ve Sezer Göktan`ın (Şeh. Pl)
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.  Verilen aranın ar-
dından; Dr. Ümit Özcan (ŞPO II. Baş.), Doç. Dr
Kübra Cihangir Çamur (GÜ), Aysun Öztürk (Şeh.
Pl), Haşim Dikencik (ŞPO Ant. Şube Baş.), Kürşat
Arıgümüş (Burdur Çev. ve Şeh. İl Müd) ve Melike
Gül`ün (Ant. Kül. Tab. Var. Kor. Böl. Kur.) katılımla-
rıyla oturumun değerlendirilmesi yapılmıştır.
Yemek arasından sonra başlayan "Su ve Toprak Ko-
ruma Alanları" konulu üçüncü oturum Odamız II.
Başkanı Dr. Ümit Özcan`ın moderatörlüğünde;
Prof. Dr. Yusuf  Kurucu (EÜ), Doç. Dr. Nilgün Görer
Tamer (GÜ), Doç. Dr. Hürriyet Öğdül (MSGSÜ),
Yrd. Doç. Dr. Pervin Şenol (SDÜ) ve Remzi Sön-
mez`in (Şeh. Pl) katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Oturum sonrasında Dr. Fahriye Gül Tüzün (YTÜ),
Buket Bahar Dıvrak (WWF), Ebru Manavoğlu (Şeh.
Pl) ve Burak Günaydın`ın (ŞPO Ant. II. Şube Baş)
katılımlarıyla oturumun değerlendirilmesi yapıl-
mıştır.
Koruma Sempozyumu öncesi; çalıştay çıktılarının

değerlendirilmesi ve sempozyum programının net-
leştirilmesi amacıyla, son bir değerlendirmeyi içe-
ren dördüncü çalıştay gerçekleştirilecektir.

haberler ....haberler...haberlerhaberler ....haberler...haberler

GENEL
MERKEZ

KORUMA
SEMPOZYUMUNA
YÖNELİK 3. ÇALIŞTAY
ANTALYA’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TBMM’DE KABUL
EDİLEN TORBA KANUN
İLE 3194 SAYILI İMAR
KANUNU`NDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bildiğiniz üzere, TBMM‘de kabul edilen bir Torba
Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 8. Madde-
sinde değişiklikler gerçekleştirilmiş ve konu ba-
sında ve kamuoyunda iktidarın TMMOB‘yi
güçsüzleştirmeye yönelik bir girişimi olarak geniş
yankı bulmuştur. Gezi Parkı sürecinde meslek oda-
larının yürüttüğü haklı ve hukuksal mücadelenin
yargıda iptal kararı ile sonuçlanması sonrasına rast-
layan söz konusu düzenleme, yaşananlar karşı-
sında TMMOB‘nin cezalandırılması girişimi olarak
da değerlendirilmiştir.

Torba Yasada yapılan düzenleme ile 3194 sayılı
İmar Kanunu‘nun 8. maddesine;

"Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunla-
rında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek
odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya
onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya
onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler
veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edile-
mez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Mü-
elliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde
taahhütname talep edilemez" hükmü eklenmiştir.

Odamız tarafından uzun yıllardan bu yana sürdü-
rülmekte olan "Mesleki Denetim Uygulaması" bu-
günlerde tartışılan ve yasada yapılan değişiklikle
yapılamayacağı yasa hükmü haline getirilen "vize"
ya da "onay" niteliği taşımadığı gibi, dayanağını
İmar Kanunu‘ndan değil, 6235 sayılı TMMOB Ka-
nunu ve ilgili yönetmeliklerden almaktadır.

Mesleki Denetim Uygulamasına ilişkin iş ve işlem-
ler ile bu amaçla çıkarılmış olan yönetmeliklerin
dayanağı 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun Birliğin
Kuruluş Amacını tanımlayan 2nci maddesinin c
bendinde; 

"Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müş-
terek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini ko-
laylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle
ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim
kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için
gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bu-
lunmak" ifadelerine açıkça yer verilmiştir.

Belirlenen bu amaç doğrultusunda, meslek alanı-
mızda çıkarılan yönetmeliklerden biri de "Şehir
Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro
Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetme-
liği"dir. Söz konusu Yönetmelik 29.05.2002 tarih ve
24769 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir.

Adı geçen Yönetmelik çerçevesinde, Odamız tara-
fından sürdürülen iş ve işlemlerde, yapılan plan-
lara bir "onay"  ya da "vize" verilmesi/verilmemesi
gibi bir uygulama söz konusu olmayıp, yapılan
mesleki denetim işleminde; planları hazırlayan ki-
şinin "Oda üyesi bir şehir plancısı olup olmadığı",
"Oda Onur Kurulu tarafından verilmiş bir yasak-
lama kararı bulunup bulunmadığı", "Mesleki de-
netime konu olan işin yapılması için zorunlu olan
büro tescilinin bulunup bulunmadığı" konula-
rında denetimler gerçekleştirilmekte ve büro tescile
ilişkin bilgiler planı onaylayan kuruma iletilmekte-
dir.

Bu nedenlerle, Odamız tarafından 6235 sayılı
TMMOB Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılmış
yönetmelikler çerçevesinde sürdürülmekte olan ve
3194 sayılı Kanun kapsamında sözü edilen "vize"
ya da "onay" anlamı taşımayan, mesleki denetim
uygulaması (MDU) geçmişte olduğu gibi sür-
mekte olup, Odamız ve üyelerimiz açısından uy-
gulamada herhangi bir değişiklik söz konusu
değildir. 

TMMOB 
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu
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WSE 2013 TOPLANTISI ODTÜ’DE
GERÇEKLESŢİRİLDİ

7-10 Temmuz
tarihleri ara-
sında ODTÜ
Şehir ve Bölge
Planlama Bölü-
mü ve Hacet-
tepe Üniversi-
tesi Güzel Sa-
natlar Fakülte-
si ev sahipliğin-
de “The World
Society for
Ekistics” top-
lantısı “Kentler,
Güvenlik ve
Yo k s u l l u k ”
konu başlığı ile
düzenlendi.

1970 yılından bu yana “UN-Habitat Human Settle-
ments” Programı kampsamındaki Ekistics Topluluğu
insan yaşam kalıplarının mekansal etkilerini geçmiş,
bugün ve gelecek çerçevesinde çalışmayı hedefleyen
bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet vermektedir.

Odamızın da desteği ile gerçekleşen etkinlik, ODTÜ
Rektörü Ahmet Acar, Mimarlar Odası İkinci Başkanı
Prof.Dr.Güven Arif Sargın, odamız İkinci Başkanı
Dr.Ümit Özcan ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bö-
lümü öğretim üyesi Doç.Dr. Çağatay Keskinok’un açı-
lış konuşmalarıyla başlamış ve üç gün boyunca
yapılan değerli sunumlarla, meslek alanımıza dair
zengin bir akademik tartışma ortamı sağlamıştır.

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ
EĞİTMİ İÇİN KAYITLAR BAŞLADI
01.01.2008 tarihinden itibaren Kamulaştırma Bilirkişi-
liği ancak meslek odaları tarfından verilen eğitimlere
katılarak “Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi”
alanlar tarafından yapılabilmektedir.

Bu kapsamda, 2014 yılı Kamulaştırma Bilirkişliği lis-
telerinde yer almak isteyen üyelerimizin, Odamızın
Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) bünye-
sinde yürütülen Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim
Programı’na katılması gerekmektedir. Eğitime katıl-
mak isteyen üyelerimizin başvurularını en geç 30
Eylül 2013 Pazartesi gününe kadar bağlı bulundukları
Şubelerine yapmaları gerekmektedir. Eğitimler birin-
cisi Ankara ikincisi İstanbul olmak üzere iki ilde ger-
çekleştirilecektir.

Eğitim Bilgileri
Ankara : 5-6 Ekim 2013 Cumartesi - Pazar
İstanbul : 2-3 Kasım 2013 Cumartesi - Pazar
Eğitim süresi : 16 saat (toplam)
Eğtim ücreti : 300 TL
Detaylı bilgiye: www.spo.org.tr adresinden ulaşabi-
lirsiniz.

İKİNCİ KADIN BÜLTENİ YOLDA
TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu,
Haber Bülteni eki olarak yayınlanan Kadın Bülteninin
yeni sayıları için tüm kadın üyelerimizin katkılarını
bekliyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününde yayınlanan ilk Kadın Bül-
teni`nin ardından, Kadın Komisyonu’nun 16 Mart
2013 Cumartesi günü yapılan toplantısında ikinci
Kadın Bülteninin "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" ön-
cesinde üyelere ulaştırılması konusunda fikir birliğine
varılmıştır.

İkinci Kadın Bülteninin genel başlıkları "Gezi Sureci,
Direnişin Kadınları, Kamusal Alanlar, Parklar, Çevre
Hareketi/Yerel Yönetimler/Muhafazakarlaşma Poli-
tikaları Çerçevesinde Kadın, Mesleki Anılar ve Kadın
Dostu Kentler" olarak belirlenmiştir.

Yayınlanan ve hazırlanan sayıya katkıda bulunan üye-
lerimize teşekkür ederken, tüm kadın üyelerimizi yeni
sayılar için katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Kadın Ko-
misyonumuzla TMMOB_spo_kadinkomisyonu@go-
oglegroups.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. 
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Prof. Dr. GÖNÜL TANKUT KÜTÜPHANESİ 
ARŞİV ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ankara Şubemizde hizmete giren kütüphanemizin arşiv çalışmaları tamamlandı.
Prof. Dr. Gönül Tankut adına 2012 yılının Şubat ayında Ankara Şubemizde hizmete giren kütüphanemizin
arşiv çalışmaları tamamlanmış olup; en kısa zamanda web sitemizden de arşive erişim sağlanacaktır.

KÜTÜPHANEMİZE KAYITLI 
KİTAP ENVANTER LİSTESİ 

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=5074&tipi=2&sube=0 

yer almaktadır.

Prof. Dr. RACİ BADEMLİ’Yİ 
ARAMIZDAN AYRILIŞININ 10. YILINDA
SAYGIYLA ANIYORUZ
Türkiye‘de ve Dünyanın çeşitli ülkelerinde mesleklerini başarıyla
yürüten birçok öğrenci yetiştirmiş, akademik yaşantısının yanında,
uygulamaya yönelik çalışmaları ile de önemli bir birikime sahip,
birçok şehircilik yarışmalarında dereceler almış, ödüller kazanmış,
ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyesi ve danışman jüri üyesi
olarak görev yapmış, çok sayıda atölye, seminer ve sempozyuma
katılmış, sivil toplum örgütleri yanında, üye olmadığı ve toplumsal
faydayı amaçlayan birçok sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşu
için gönüllülük anlayışıyla çalışmış, ülkesinin ilerlemesine katkıda
bulunmuş ve çok sayıda araştırma ve yayınlanmış eseri bulunan
değerli meslektaşımız Prof. Dr. Raci Bademli‘yi aramızdan ayrılışı-
nın 10.yılında saygıyla anıyoruz
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BASINA VE KAMUOYUNA

3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ KONUSUNDA
TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ   28 Mayıs 2013 Ankara

Tarihe not düşüyoruz;
Bugünden sonra 29 Mayıs günleri, Fetih değil "Talan ve İşgal Günü" olarak anılacaktır…
Bugün 29 Mayıs, İstanbul`un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin 560`ıncı yıl dönümü. Bugün
aynı zamanda İstanbul Boğazı`na yapılmak istenen üçüncü köprünün temel atma günü. Bugün ger-
çekleşecek olan tören, İstanbul`un kalan son doğal değerleri olan kuzey ormanlarına, kıyılarına, içme
suyu havzalarına karşı başlatılan talan ve işgalin fiili olarak başlangıç günüdür.
3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yolları, İstanbul`un boğazına geçirilmiş idam ipidir.
Bugünden sonra 29 Mayıs tarihi, İstanbul`un fetih günü olmaktan çok, idam ipinin boynuna geçirildiği
gün olarak anılacaktır. Tarihte 17 Eylül, Adnan Menderes açısından ne anlam taşıyorsa, bugünden sonra
29 Mayıs İstanbul için aynı anlamı taşıyacak, İstanbul`un boğazının sıkıldığı, nefesinin kesildiği gün ola-
rak anılacaktır.  
Tarihte 6 Mayıs, darağacına gönderilen üç fidan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan açısın-
dan ne anlam taşıyorsa, bugünden sonra 29 Mayıs İstanbul`un kuzey ormanlarındaki kesilecek her
fidan için aynı anlamı taşıyacaktır.
Umutsuz değiliz, tarih plan kararlarını hiçe sayan anlayışı mutlak mahkûm edecektir. 
İstanbul`un anayasası olduğu iddia edilen 1/100.000 ölçekli planlarda yer almayan, plan kararları uya-
rınca korunması öngörülen kuzey ormanlarında ve su havzalarında önlenemez bir talana neden ola-
cak olan 3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yollarının sonuçlarının İstanbul için yıkım ve ölüm olacağı
açıktır. Bu talana neden olanları tarih asla affetmeyecek ve mutlak mahkûm edecektir. 
İstanbul Çevre Düzeni Planı, kentsel toprak vurgunu için silah olarak kullanılmıştır.
3. Köprü, bağlantı yolları, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul, Karadeniz kıyısında yeni kent kurulması gibi,
tümü İstanbul`un Çevre Düzeni Planı`na aykırı olarak alınan kararları verenler ile planı yaptıran ve
onaylayanların yakınlığı ve hatta ‘aynılığı`, Çevre Düzeni Planı`nın kentsel toprak vurgunculuğuna
araç yapıldığını, vurgunun silahı olarak kullanıldığını göstermektedir.  
Tarihe bir kez daha not düşüyoruz.
Tıpkı ilk ikisinde olduğu gibi, biz bu köprüye de karşıyız…
İstanbul Şubemiz tarafından hazırlanan ve tüm ilgililer ile paylaşılan 3. Köprü raporunda ve 3. Köprü
ve bağlantı yollarına karşı açtığımız davalarda altını çizdiğimiz gibi, bugün temeli atılacak olan 3.
Köprü öncesinde yapılmış olan, toplu taşımacılık yerine özel araç kullanımını özendiren ilk iki köprü
nasıl ki İstanbul`un sorunlarına çözüm üretememiş ve sorunların daha da büyümesine neden olmuşsa,
plan kararlarına açıkça aykırı olan bu köprü de sorunları çözmeyecek, İstanbul`un sorunları gelecek yıl-
larda çığ gibi büyüyecek ve yaygınlaşacak, kentin içecek suyu, soluyacak havası kalmayacaktır.
Bugün köprü temeli atmak için uzanan eller, İstanbul`un kuzey ormanlarına inen baltayı tutan eller
olarak, tarihte hak ettikleri yeri alacaktır.

Necati UYAR
TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı
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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE
ÇEVRE İÇİN YENİDEN GÖREVE ÇAĞRI 6 Haziran 2013 Ankara

Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü`nü tüm ülkede 9 gündür yükselen "Diren Taksim"  nidaları ara-
sında geçiriyoruz. Tüm yaşam alanlarının imara ve talana açıldığı, ekosistemin, toplumsal isteklerin ve
bilimsel gerçeklerin yok sayıldığı, kamuya ait her karış toprağın rant uğruna satıldığı bu süreçte tüm
toplum olarak direnişteyiz.
Hatırlanacak olursa, Taksim Gezi Parkında ilk direnişin başladığı aynı gün "Yavuz Sultan Selim" adı-
nın uygun görüldüğü, hiçbir hukuk ve bilimsel temeli olmayan, 2009 yılında onaylı planlara aykırı,
ekolojik denge üzerinde sayısız olumsuzlukları içeren, İstanbul`un boğazına geçirilen bir idam ipinden
farksız 3. Köprünün de temel atma günüydü.
Çevre; florası ve faunasıyla bir bütün olan tüm ekosistemi anlatır. "Sürdürülebilir çevre politikaları"
dediğimizde ise en basit anlatımla "gelecek nesillerin de ihtiyaçları gözetilerek güncel ihtiyaçları, yani
kamu yararını gözeterek koruma ve kullanma dengesinin katılımcı, demokratik süreçler içinde oluş-
turulmasından" söz ederiz. Ancak, ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine HES`ler, termik
ve nükleer santraller, barajlar, yollar, köprüler, AVM`ler, rezidanslar, AOÇ`ye Ak Saraylar inşa eden/izin
veren yönetim anlayışı ne ekosistemi ne de demokratik talepleri tanımamaktadır.
Diren Taksim hareketi özünde, birkaç ağaçla başlamış olsa da, kültürel politikalarını gericileştirme,
ekonomi politikalarını; kamu mallarının tümünün satılması,  tüm doğal ve kültürel değerlerin acıma-
sızca "talanı" ile yandaşlarına sağlayacağı "rant" üzerine kuran bir iktidarın inşaat sektörü sayesine
ayakta tutmaya çalıştığı bir ekonomik kalkınma mantığına, bu mantığı hayata geçirmeyi amaçlayan
ekonomik ve kültürel politikalara başkaldırıdır.
Türkiye`nin her yerinden yükselen laik, demokratik, katılımcı bir ülkede yaşama talebine karşın, son
iki yıldır özellikle amacı dışında oluşturulan ve yoksulların rant uğruna evsizleştirilmesine neden ola-
cak  "kentsel dönüşüm" ve onu finanse etme amaçlı orman alanlarının, kıyıların, yaylaların, meraların
yağması gibi doğal ve kültürel değerlerin toplu imhası amaçlı yasal düzenlemeler ile yetinmeyen ikti-
dar yine bir insanlık suçuna daha imza atmak üzeridir.
113 sivil toplum örgütünün karşı olduğu, milli parkları, özel kanunlarla korunan kültürel ve tarihi alan-
ları imara ve talana açan  "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma(ma) Kanunu"nun Dünya Çevre Gü-
nünün hemen ardından 6 Haziran Perşembe günü meclis gündemine getirmesi beklenmektedir.
İktidarın, yasalaşması halinde sonuçları "insanlık suçu" niteliğinde olacak bu girişimin engellenmesi için
toplumsal muhalefeti yeniden demokratik görevine davet ediyor, kamuoyunu bu ciddi tehdit hakkında
uyarmayı tarihi bir görev biliyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

KINIYORUZ: ODAMIZIN İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM
KURULU ÜYESİ GÜRKAN AKGÜN’ÜN İŞİNE KEYFİ VE
HUKUKSUZ BİÇİMDE SON VERİLMESİNİ KINIYORUZ

22 Temmuz 2013 Ankara

Taksim Dayanışması tarafından Gezi Parkı`nın talan edilmesi girişimine karşı başlatılan direnişin ve
Gezi Parkı`na Topçu Kışlası adı altında AVM yapılmasını engelleyen yargı kararının oluşmasını sağla-
yan davanın faturası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi`ne kesilmek isteniyor. 
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Gezi Parkı Direnişi sonrasında, iktidarın meslek odalarına yönelik baskı girişimlerine bir yenisi daha ek-
lendi. Beylikdüzü Belediyesi`nde sözleşmeli personel statüsünde, şehir plancısı olarak çalışmakta olan
Odamızın İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Akgün`ün işine keyfi ve hukuksuz biçimde son
verildi.  Şube başkanı Tayfun Kahraman`ın bir ay süre ile geçici olarak İstanbul dışında, Gaziantep`te gö-
revlendirilmesi, şube sekreter üyesi Akif Burak Atlar ve şube çalışanı Sezi Toprakçı Zaman`ın gözaltına
alınması sonrasında şimdi de şube yönetim kurulu üyemiz Gürkan Akgün hukuksuz biçimde işten atıl-
mıştır. 

Anayasa`nın 135. Maddesi uyarınca kurulmuş, "kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu" olan Şehir
Plancıları Odası`nda meslektaşları tarafından seçilerek görev üstlenen Gürkan Akgün`e yönelik yapılan
hukuksuz uygulamanın, aslında tüm Odamıza ve Taksim Dayanışması`na yönelik şiddet biçimi olduğu
bilinciyle Beylikdüzü Belediyesi`ni kınıyor ve yapılan hukuksuzluktan derhal vazgeçilmesini istiyoruz. 

Kamu yararına yürüttüğümüz görevimizin sorumluluk bilinci ile sonuna kadar haklı mücadelemizi sür-
dürmeye söz veriyor, bilimden, emekten, halktan yana kendini taraf olarak gören toplumun tüm kesim-
lerini, İstanbul Şubemize yönelik sürdürülen baskı, tehdit, sürgün, gözaltı ve işten atma uygulamalarına
karşı tepki göstermeye ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.  

TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Yönetim Kurulu

"HUKUKSUZ BİÇİMDE GÖZALTINA ALDIĞINIZ
İSTANBUL ŞUBE YÖNETİCİLERİMİZİ DERHAL SERBEST
BIRAKIN" 9 Temmuz 2013 Ankara

İstanbul Valisi H. Avni Mutlu`nun belediye başkanları eşliğinde, basın önünde yaptığı Gezi Parkı açılışı
sonrasında, Vali`nin parkın halka açıldığı sözünü doğru kabul ederek Gezi Parkı`na gelen yurttaşlar, po-
lisin biber gazlı saldırısı ile karşılaşmış, aylardır bu parkı savunmak amacıyla direnen ve hukuksal ola-
rak da haklılığı onaylanmış olan Taksim Dayanışması bileşenleri, temel Anayasal haklarını kullanırken
gözaltına alınmıştır.
Parkın önce halka açıldığının duyurulması, halkın parka çağrılması ve kısa süre sonra parka gelenlerin
dağıtılması ve bir bölümünün gözaltına alınması sonrasında gece geç saatlerde parkın yeniden halka açıl-
ması, devlet eliyle Taksim Dayanışmasına ‘pusu` kurulduğu izlenimini doğurmaktadır.
Kurulan ‘pusu` sonrasında, aralarında Odamızın İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar ve Şube Se-
kreter Yardımcısı Sezi Toprakçı ile TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz
ve TMMOB`ye bağlı odalarımızın İstanbul şube yöneticilerinin de bulunduğu Taksim Dayanışması üye-
leri gözaltına alınmıştır.
Taksim Dayanışmasının sözcüleri arasında yer alan İstanbul Şube Başkanımız Tayfun Kahraman`ın İs-
tanbul`dan sürülmesi sonrasında gerçekleştirilmiş olan gözaltılar, şube yöneticilerimize yönelik baskının
sürdürülmesi ve Taksim Dayanışmasının bileşenlerini sindirme amacını taşıyan, Anayasal hakların kul-
lanılmasını engelleyen, tümüyle hukuksuz uygulamalardır.
Sürgünler, gözaltılar, sindirme ve korkutmaya yönelik girişimler, Anayasal görev tanımı çerçevesinde bi-
limi ve tekniği halkın hizmetine sunmayı görev edinmiş meslek odaları temel hak ve özgürlükler ve kamu
yararına mücadeleden asla vazgeçmeyecektir.
Hukuksuz biçimde gözaltına alınan Taksim Dayanışması üyeleri ve şube yöneticilerimiz derhal serbest
bırakılmalıdır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu
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Yargı Gündemi

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞINDI
01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yaptığı değişiklik dikkate alınarak; 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin; 2. maddesinin 2. fıkrasının; 9. maddesinin 3. fıkrası-
nın; 10. maddesinin; 14. maddesinin muhtelif paragraflarının (ilgili kısımda ifade edilmiştir); 16 maddesinin (1), (2),
(4), (14)bentlerinin; 19. maddesinin 4. fıkrasının; 29. maddesinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben
iptaline karar verilmesi istemiyle 31.07.2013 tarihinde Danıştay 6. Dairesi’ne başvuru yapılarak yargıya taşınmıştır.

ADIYAMAN - ŞANLIURFA - DİYARBAKIR ÇEVRE DÜZENİ PLANI YARGIYA TAŞINDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.02.2013 tarihli makam oluru ile 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7.
maddesi uyarınca onaylanan 1/100.000 ölçekli Adıyaman - Şanlıurfa - Diyarbakır Çevre Düzeni Planı’nın öncelikle yü-
rütmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi istemiyle 11.06.2013 tarihinde Danıştay 6. Dairesi’ne baş-
vuru yapılarak yargıya taşınmıştır.

TRABZON KARŞIYAKAVADİSİ ÖZEL PROJE ALANINA AİT PLAN YARGIYA TAŞINDI
Trabzon Belediye Meclisi’nin 08.03.2013 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan, Karşıyaka Vadisi Özel Proje Alanı ile
ilgili plan değişikliğinde öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemiyle 12.06.2013
tarihinde Trabzon 1. İdare Mahkemesi’ne başvuru yapılarak yargıya taşınmıştır.

GİRESUN TİREBOLU LİMAN VE BALIKÇI BARINAĞI PLANI YARGIYA TAŞINDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı’nın 15.01.2013 tarih ve 875 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun
7. maddesi uyarınca onaylanan, Giresun İli Tirebolu İlçesi Liman ve Balıkçı Barınağı Amaçlı 1/5000 öçekli Nazım İmar
Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline
karar verilmesi istemiyle 28.062013 tarihinde Ordu 1. İdare Mahkemesi’ne başvuru yapılarak yargıya taşınmıştır.

Basında Odamız....
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İstanbul Gezi Parkı ile başlayarak diğer kent-
lere yayılan toplumsal hareketin Ankara pers-
pektifini anlayabilmek, yorumlayabilmek için
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merke-
zi'nde ‘Gezi‘den Güvenpark‘a Talana Karşı
Mücadele‘  başlıklı panelimiz meslek odaları,
akademi, basın vb alanlardan katılımcılarla
düzenlendi. 

Şube Başkanımız Orhan Sarıaltun’un açılış
konuşmasıyla başlayan etkinliğin I. oturumu,
Odamızın Genel Başkanı Necati Uyar’ın,
ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Kesi-
nok’un, Taksim Dayanışması’ndan Avukat
Can Atalay’ın ve Peyzaj Mimarları Odası İs-
tanbul Şube Sekreteri Başak Özer’in katılım-
larıyla gerçekleşti. 

Etkinliğin II. oturumu Şube Başkanımız
Orhan Sarıaltun’un, Radikal Gazetesi Ankara
Temsilcisi Deniz Zeyrek’in, Avukat Sedat Vu-
ral’ın, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şube Başkanı SelimTulumtaş’ın,
ODTÜ araştırma görevlisi İbrahim Gündoğ-
du’nun, Solfasol Gazetesi Yazarı Mehmet
Onur Yılmaz’ın ve Birlik Parkı Plat- for-
mu’ndan Ahmet Nedim Kaya’nın katılımla-
rıyla gerçekleşti.

Şubemiz tarafından, katılımcılar tarafından
sunulan bildiriler, açılış konuşmaları ve otu-
rumlar sonrasında gerçekleştirilen tartışma
bölümleri ‘Gezi’den Güvenpark’a Talana
Karşı Mücadele’ başlığıyla önümüzdeki ay-
larda yayına dönüştürülecektir.

ŞUBELERDEN
HABERLER

‘GEZİ’DEN 
GÜVENPARK’A 
TALANA KARŞI 

MÜCADELE’

ANKARA ŞUBE
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IRKÇI, GERİCİ, FAŞİST BİR ANLAYIŞI 
ŞİDDETLE KINIYORUZ 16.05.2013

Ülkenin dört bir yanında ırkçı, gerici nüveler arttırılıyor, toplumumuzda herkes baskının ve zulmün al-
tındaki özneler haline geliyor. Hatay Reyhanlı’da yaşanan üzücü olay göstermiştir ki; Suriye üzerinden
yürütülen savaş politikaları ve Türkiye’de siyasal iktidarın bu politikalarda yürüttüğü aktif taşeronluk
bugün ülkemizi giderek daha da büyük bir çıkmaza sürüklemektedir. Siyasal iktidarın dış politikaları-
nın yol açtığı bu çıkmaz, ülkemizi provokasyonlara açık bir hale getirmiştir. Buna karşılık barış isteyen,
savaşsız, sömürüsüz bir dünya özlemi duyanlara karşı da siyasal iktidar, her alanda kullandığı yön-
temlerle faşizme başvurmaktan kaçınmıyor. Ülkemizde gerçekleşen büyük dönüşüm, haklarımızı gasp
ederken, en demokratik özgürlüklerimizi bile elimizden alma biçimlerine dönüşüyor. 
Hatay Reyhanlı’da yaşanan patlamalar sonucunda ölen onlarca insan, Taksim’de çukuru işçilerden ko-
ruyan bir zihniyetin sonucunda yenilen gazlar, ekmek parası derdinde güvencesiz çalışmaktan hayatını
kaybeden insanlar, bilgisini toplum yararına kullanarak, tepkisini gösteren öğrencilere uygulanan şid-
det siyasal iktidar tarafından hayata geçirilmeye çalışılan politikaların bir sonucudur. Ülkemizde hayat
bulan ırkçı, gerici düşünceye ve faşizme karşı duran herkes de hedef tahtasında yer almaktadır.
Dün (16 Mayıs) de ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde öğrencilerinin de karşı karşıya
kaldığı bu faşist yüzdür. Tüm kitle iletişim araçlarının ve hükümetin sessizliğine karşı Hatay Reyhan-
lı’da hayatını kaybeden insanları gören öğrenciler, ‘Hükümetin bu politikaları tutmaz’ diyerek, Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu istifaya çağıran ve herkesin demokratik hakkı olan bir protesto gerçekleş-
tirmek istediler. Öğrencilere karşı yoğun bir şekilde gaz, cop ve tazyikli su kullanıldı. Bu “masumane”
eyleme karşı polis şiddeti en sert biçimiyle kullandı. Sonucunda yaralanan öğrenciler olduğu gibi bir-
çok da gözaltı oldu. 
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü manzara karşısında demokratik haklarını savunan öğrencilere
yapılan müdahale kesinlikle savunulamaz ve kabul edilemez. TMMOB Ankara İKK olarak, böylesi man-
zaraların yaşanmadığı bir dünyaya duyduğumuz özlemle, aralarında mühendislik ve mimarlık öğren-
cilerinin de bulunduğu bu eylemde ‘orantısız’ olarak kullanılan her türlü gücün karşısında olduğumuzu
bir kez daha kamuoyuna belirtmek istiyoruz.
Saygılarımızla,

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 

ENGELLİ KOMİSYONU KURULUŞ AÇIKLAMASI     10.05.2013

2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Özürlüler Yasası, başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve ku-
ruluşlarına, engellilerin kentsel mekânlara erişilebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri 7 yıllık süre içinde
gerçekleştirilmesi görevini vermişti. Ne var ki, sürenin bitimi olan 7 Temmuz 2012 tarihine gelindiğinde,
kamunun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği anlaşılmış ve yasanın öngördüğü süre “ge-
rekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla” 3 yıl daha uzatılmıştır. Sürenin 1 yıllık zamanını geride bıraktı-
ğımız şu günlerde gerçekleşen çalışmalar tekrar incelendiğinde anlaşılmaktadır ki, hala ne yasalarımız,
ne de buna göre şekillenen kentlerimiz eksikliklerini giderebilmiştir. Başta Büyükşehir Belediyeleri

BASINA VE KAMUOYUNA
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olmak üzere diğer belediyeler ile tüm kamu kuruluşları engelli bireylerin, kentsel hizmetlerden eşit ve
sağlıklı bir biçimde yararlanmasını sağlayan düzenlemeleri hayata geçirememiştir. Kaldı ki, merkezi
idare soruna çözüm getiren hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek yerine, kamuoyunda “Büyükşehir
Belediye Kanunu“ olarak bilinen kanun ile Büyükşehir Belediye sayısını 29’a yükseltmiştir. Böylece var
olan problem, yeni kurulan Büyükşehirler ile daha büyük bir boyuta taşınmıştır. Bununla birlikte kent-
lerin geleceklerini biçimlendiren İmar Kanunu ve planların hazırlanması sürecinde uyulacak esasları
açıklayan, mevcut “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” ve taslağının hükümleri incelendi-
ğinde ise yine soruna kalıcı ve ayrıntılı çözümler üretebilen hükümlerin olmadığını görmekteyiz. 

Oysa kent mekânlarına rahatça ulaşabilmek ve o mekânları verimli bir biçimde kullanabilmek her bi-
reyin hakkıdır. Ne var ki kentler planlanırken engelli bireylerin durumlarını göz ardı edilmekte; kimi
zaman alınan plan kararları ile engelli bireylerin kentsel mekânlara ulaşılabilirliği zorlaştırılmaktadır. 

Kentsel mekânları şekillendiren imar planlarının engelli engelsiz her bireyin yaşam alanlarını düzenle-
yen kararlar içermesi için ilgili yasa ve yönetmelikleri; kavramsal açıdan tartışmak, kentte yaşayan her
bireyin kent hakkından tam ve eşit biçimde yararlanmasını sağlamak, her bireyin bir engelli adayı ol-
duğu gerçeğinden hareketle bireylerin sağlıklı kentlerde yaşamasına yönelik projeler geliştirmek, sağ-
lıklı kentsel mekânlar oluşturan modeller üzerinde fikir çalışmaları yapmak, yapılan projelerin ilgili
kurumlarca yaşama geçirilebilmesi için çalışmalar yapmak, gerekli yasal düzenlemeleri oluşturmak, de-
neyimlerimizi bu süreçte gerçekleşecek meslek içi eğitim çalışmaları ile birbirimize aktarmak ve bu ko-
nuda meslek alanımıza katkı sunmak amacıyla herkes için yeniden engelsiz bir yaşam için TMMOB
Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Engelli Komisyonu çalışmalarına başlamıştır. 

İmar planlarının sadece sağlıklı bireylerin yaşam alanlarını düzenleyen kararları içermemesi gerekti-
ğine olan inancımız ve ısrarımızla; 

Kentler, sadece sağlıklı bireylerin egemenliğinde biçimlenmemelidir!
Biz, engelleyen olmamak için buradayız! 
Saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Ankara Şubesi Engelli Komisyonu

‘’KENTLERİMİZ İÇİN ENGELSİZ MEKAN DÜZENLEMELERİ’’
22 Haziran 2013 tarihinde
“Biz, engelleyen olmamak
için buradayız!” sloganıyla
çalışmalarına hızla devam
eden Engelli Komisyonu’nun
’’Kentlerimiz için Engelsiz
Mekan Düzenlemeleri’’ baş-
lıklı üçüncü toplantısı Gazi
Üniversitesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü hocaların-
dan Doç. Dr. Hülagü Kap-
lan’ın katılımıyla, Şubemizin
Kemal Sarp Toplantı Salonu`
nda gerçekleştirilmiştir.
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• 18-19 Mayıs tarihinde TMMOB Ankara İl Koor-
dinasyon Kurulu bileşeni oda öğrenci örgütleri-
nin düzenlemiş olduğu “Toplumcu Mühendislik
ve Mimarlık Günleri” etkinliğinde Şubemizin öğ-
renci komisyonu üyeleri adına Ayhan Erdoğan
‘’Barınma Hakkı ve Kentsel Mücadele’’ başlıklı
oturuma konuşmacı olarak katkı sunmuştur.

• 30 Mayıs 2013 tarihinde TRT Ankara Radyo-
su’nda “Kent ve Yaşam” programına Ankara
Şube Başkanımız Orhan Sarıaltun "Dünya Çevre
Günü’ne yaklaşırken ülkemizde yaşanan çevre
sorunlarının değerlendirilmesi" konusunda canlı
yayın konuğu olmuştur. 

• 20 Nisan Cumartesi tarihinde TRT Ankara Rad-
yosu‘nda “Kent ve Yaşam” programına Ankara
Şube Başkanımız Orhan Sarıaltun ve Ankara
Şube Sekreterimiz Filiz Hekimoğlu “Kentlerimiz
İçin Engelsiz Mekân Düzenlemeleri” konusunda
canlı yayın konuğu olmuştur.

• 19 Mayıs 2013 tarihinde Sincan Halkların Demok-
ratik Kongresi (HDK) Yürütmesi’nin düzenlemiş
olduğu, Sincan Saraycık Mahallesi’nde gerçek-
leştirilen “Kentsel dönüşüm nedir? Ne getiriyor?
Ne yapmalı?” konulu halk toplantısına Şube Baş-
kanımız Orhan Sarıaltun konuşmacı olarak katıl-
mıştır.

Şube Güncesi Basında Şube

24 Haziran 2013 Birgün Gazetesi

10 Mayıs 2013 Alkses Gazetesi

6 Mayıs 2013 Cumhuriyet Ankara Gazetesi
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ÇANKAYA İLÇESİ, ÇAYYOLU MAHALLESİ, ÜMİTKÖY
13071 ADA 8 PARSELE (HEKİMKÖY) NAZIM İMAR PLANI
İPTAL KARARI TEMYİZDE DE ONANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.09.2008 tarih
ve 2331 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi,
Çayyolu mahallesi, Ümitköy  13071 ada 8 parsele
(Hekimköy) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin
durdurulması ve takiben iptali istemi ile 26.12.2008
tarihinde açtığımız davamızda, Ankara 16. İdare
Mahkemesinin işlemin iptali yönünde aldığı karara
itirazen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve S.S.Hekimköy
Konut Yapı Kooparatifi(müdahil olarak) tarafından
kararın bozulması istemi ile açılan davada Danıştay 6.
Daire Başkanlığı 2010/7339 Esas sayısında kayıtlı
2013/1260 kararı ile  28.02.2013 tarihinde davalı idarenin
temyiz isteminin reddine ve işlemin iptali kararı
onanmasına karar vermiştir. �

ARMADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Ankara Büyükşe-
hir Belediye Mecli-
si’nin 11.01.2012
gün ve 63 sayılı
kararı ile onayla-
nan, “Yenimahalle
İlçesi, 13786 ada 3
ve 13784 ada 4
nolu parsele (Ar-
mada NİP) ilişkin

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” işleminde
plan notlarında yer alan 2, 3, 8 numaralı plan notlarının
öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptali
istemi ile 04.05.2012 tarihinde açtığımız, Ankara 10. İdare
Mahkemesi 2012/854 Esas sayısına kayıtlı davamızda
mahkeme “işlemin iptali” ne karar vermiştir. �

GÖLBAŞI/KARAGEDİK FATIH ÜNIVERSITESI VE ÇEVRESİ-
NE ILIŞKIN 2023 BAŞKENT ANKARA NAZIM İMAR PLANI
DEĞIŞIKLIĞI DAVAMIZA REDDEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2009 gün
ve 1592 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı/Karagedik
Fatih Üniversitesi ve çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli
2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği,
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” işleminin öncelikle
yürütmesinin durdurulması takiben iptali istemi ile
10.11.2009 tarihinde açtığımız, Ankara 8. İdare
Mahkemesi 2009/1849 Esas sayısına kayıtlı davamızda
mahkeme dava konusu plan değişikliklerinde hukuka

aykırılık bulunmadığı sonucuna varmış ve “davanın
reddi” ne karar vermiştir. �

İLKER, METİN AKKUŞ VE YUKARI DİKMEN MAHAL-
LELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ALANLARIN
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMESI DAVAMIZDA MAHKEME
YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERMEDİ

25 Ocak 2013 gün ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanan “Ankara İli, Çankaya İlçesi, İlker, Metin Akkuş
ve Yukarı Dikmen mahalleleri sınırları içerisinde bu-
lunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları
gösterilen alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
20/12/2012 tarihli ve 2237 sayılı yazısı üzerine, 6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre riskli alan
ilan edilmesine ” ilişkin 24.12.2012 gün ve 2012/4159 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın öncelikle yürütmesinin
durdurulması takiben iptali istemi ile açtığımız, Danış-
tay 6. Daire Başkanlığı 2013/1174 Esas sayısına kayıtlı da-
vamızda Mahkeme “yürütmeyi durdurmanın
incelenmeksizin reddine” ve “Başbakanlık” yanında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da hasım mevkiine alın-
masına karar vermiştir. �

NAMIK KEMAL (SARAÇOĞLU) MAHALLESI SINIRLARI
IÇERISINDE BULUNAN ALANIN RISKLI ALAN ALAN ILAN
EDILMESI DAVAMIZDA MAHKEME YÜRÜTMEYİ DUR-
DURMA VERMEDİ

08.02.2013 gün 28553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Ankara ili, Çankaya İlçesi, Namık Kemal (Saraçoğlu)
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile
listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın 6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca riskli alan ilan
edilmesine” ilişkin 28.01.2013 gün ve 2013/4232 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’nın öncelikle yürütmesinin
durdurulması takiben iptali istemi ile açtığımız, Danış-
tay 14. Daire Başkanlığı 2013/1291 Esas sayısına kayıtlı
davamızda Mahkeme “yürütmeyi durdurmanın ince-
lenmeksizin reddine” ve “Başbakanlık” yanında Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın da hasım mevkiine alınmasına
karar vermiştir. �

Yargı Gündemi
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SÖĞÜTÖZÜ MİA NAZIM İMAR PLANI VE KD SINIRI
İPTAL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.09.2011 gün
ve 2759 sayılı kararıyla onaylanan, itirazların
değerlendirilmesi sonrasında  29.11.2011 gün ve 3431
sayılı kararıyla kısmen plan notları değiştirilerek tekrar
onaylanan “Çankaya 16136 ada 7 parsel ile 16373 ada 1
parsellerde (SÖĞÜTÖZÜ MİA) 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği” işleminin uygulayıcı idari işlem
olarak; aynı alanda “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje
Alanı Sınırı” işleminin düzenleyici idari işlem olarak
öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptali
istemi ile açtığımız, Ankara 9. İdare Mahkemesi 2012/449
Esas sayısına kayıtlı davamızda mahkeme “işlemin ip-
tali”ne karar vermiştir. �

SÖĞÜTÖZÜ MİA NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI
İPTAL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2012 gün
ve 132 sayılı kararı onaylanan “Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisinin 16.01.2012 gün ve 143 sayılı kararı
ile onaylanan, Çankaya İlçesi 16136 ada 7 ve 16373 ada
1 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği” işleminde “plan notlarında yer alan 3,
6, 7, 9, 10, 17, 19, 22 numaralı plan notları’’ nın öncelikle
yürütmesinin durdurulması takiben iptali istemi ile
30.04.2013 tarihinde açtığımız, Ankara 14. İdare
Mahkemesi 2012/1583 Esas sayısına kayıtlı davamızda
mahkeme “işlemin iptali”ne karar vermiştir. �

ATO BİNASI BILIRKIŞI RAPORU LEHIMIZE

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin
15.10.2012 tarih ve 1770 sayılı “Çankaya İlçesi 26246/1,
28384/4 ada parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliği” (ATO Binası) işleminin öncelikle
yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali istemi ile
06.02.2013 tarihinde ile açtığımız, Ankara 5. İdare
Mahkemesi 2013/206 Esas sayısına kayıtlı davamızda
bilirkişi raporu (lehimize) bildirilmiştir. 

GÖKSU K.D.G.P.A.PLANI DAVAMIZA RED

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 31.05.2012
tarih ve 867 sayılı kararı ile onaylanan “Göksu Kentsel
Dönüşüm Gelişim Proje Alanında yer alan “63378 ada 1
ve 63345 ada 2 parsellerin parselasyon planı” işleminin
uygulayıcı idari işlem olarak ve Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 17.02.2012 gün ve 291 sayılı kararı
ile onaylanan, “Yenimahalle İlçesi Göksu Kentsel
Dönüşüm Gelişim Proje Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
imar plan revizyonu” işleminin düzenleyici idari işlem
olarak öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben

iptali istemi ile 03.09.2013 tarihinde açtığımız, Ankara 3.
İdare Mahkemesi 2013/40 Esas sayısına kayıtlı
davamızda mahkeme 291 sayılı karara itirazımızın  süre
aşımı nedeniyle reddine , 867 sayılı işleme itrazımızın
ise ehliyet yönünden reddine karar vermiştir.

ÇELİK KAFES DAVAMIZDA BAĞLANTI KARARI

Ankara Bölge Idare Mahkemesi 1.Kurulu: Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2012 gün ve 1511
sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi 29096 ada 6
nolu parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı
değişiklikleri”(Çelik Kafes) işleminin öncelikle
yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali istemi ile
açtığımız Ankara 9. İdare Mahkemesi  2013/33 esas
sayısına kayıtlı davamız ile Ankara 10.İdare
mahkemesindeki aynı işlemin iptali için açılmış ve
bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilen 2013/41
esas sayısı ile açılmış dava arasında  bağlantı kararı
vermiş ve davalara bakmak üzere 10. idare mahkemesini
yetkili kılmıştır. 

BİRLİK PARKI DAVAMIZDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün
ve 2205 sayılı kararı ile onanan “Çankaya İlçesi
Karakusunlar Kd.7490 ve 7492 no lu parsellere ilişkin
olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği”
(Birlik Parkı) işleminin ve aynı tarihte 14.12.2012 gün ve
2207 sayılı kararıyla onaylanan “1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin
durdurulması takiben iptali istemi ile Peyzaj Mimarları
Odası ve Mimarlar Odası ile birlikte açtığımız Ankara 9.
İdare Mahkemesi 2013/674 Esas sayısında kayıtlı
davamızda mahkeme 05.06.2013 tarihinde “yürütmeyi
durdurma” kararı vermiştir. �

OĞULBEY-YAĞLIPINAR İSALE HATTI K.D.G.P.A SINIRI
İPTAL

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2009 gün
ve 1874 sayılı kararı ile onaylanan “1/5000 Ölçekli Oğul-
bey-Yağlıpınar İsale Hattı Kentsel Dönüşüm ve Geli-
şim Proje Alanı Sınırı” işleminin; alanın kentsel
dönüşüm açısından öncelik taşıyan bir alan olmadığı gibi
kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine
ilişkin kararın mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu,
5393 sayılı Kanun’un kentsel dönüşümle ilgili 73. mad-
desinde isale hattı gibi kentsel altyapı alanlarının ger-
çekleştirilmesi amacının öngörülmediği, planların alana
özel değişiklik içerdikleri, plan kademelenmesi ilkesine
uygun olmadığı, üst ölçekli planda alan hakkında çevre-
sel değerlerin korunması, koruma öncelikli planlama
yaklaşımının benimsendiğinden plan bütünlüğünün bo-
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zulduğu ileri sürerek, işleminin öncelikle yürütmesinin
durdurulması takiben iptali istemi ile açtığımız Ankara 2.
İdare Mahkemesi 2012/238 esas sayısına kayıtlı dava-
mızda mahkeme hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna
varmış ve “işlemin iptaline” karar vermiştir. �

OĞULBEY-YAĞLIPINAR İSALE HATTI K.D.G.P.A PLANI
İPTAL

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca 383 sayılı
Kanun hükmünde Kararnamenin 1.maddesi gereğince
onaylanan, “ Kızılırmak-İvedik Su İsale Hattı Oğulbey-
Yağlıpınar Etabı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje
Alanı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Yağlıpınar Kısmı” nın öncelikle
yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar ver-
ilmesi istemi ile açılan Ankara 2. İdare Mahkemesi
2012/239 esas sayısında kayıtlı davamızda mahkeme şe-
hircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka uyarlık
bulunmadığı sonucuna varmış ve ve “işlemin iptaline”
karar vermiştir. �

YENİ AÇILAN DAVALAR

Açıkça üst ölçekli planın stratejileri, temel ilkeleri ile plan karar
ve hükümlerine aykırı olduğu, imar planı değişikliklerinin
bütün olarak imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilke-
lerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu; Plan Değişikliği
“parsele özel” veya “kişiye özel”bir değişiklik niteliği taşıdı-
ğından, mevzuata ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu, dava
konusu İmar Planı Değişikliklerinin gerekçeleri bilimsel, nes-
nel ve teknik olarak ortaya konmadığı, sosyal donatı dengesini
bozan nitelikte, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetme-
lik” hükümlerine aykırı olarak tanımsız ve belirsiz İmar planı
değişiklikleri yapıldığı ve açıkça mevzuata, kamu yararına, şe-
hircilik ilkelerine, planlama esaslarına aykırı olduğu gibi ge-
rekçelerin tamamı veya bir kısmını içermeleri sebebiyle;

• Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2012
gün ve 2000 sayılı kararı ile onaylanan, “Yenimahalle
Alacaatlı Mahallesi 61061 ada 1 sayılı parsele ilişkin
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği” işlemine
10.05.2013 tarihinde dava açılmıştır.

• Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012
gün ve 1530 sayılı kararı ile onaylanan “Etimesgut İl-
çesi, Yapracık Bağlıca ve Elvan Mahalleleri kadastro
parsellerinin bulunduğu üniversite alanı 1/5000
Nazım İmar Planı Değişikliği işlemine yasal ilan askı
sürecinde yapılan itirazların kısmen red kısmen ka-
bulüne ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi-
nin 14.01.2013 gün ve 165 sayılı kararı ile yeniden
düzenlenen 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği” iş-
lemine 13.05.2013 tarihinde dava açılmıştır.

• Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2013
gün ve 324 sayılı kararı ile onaylanan, “Sincan İlçesi
Çiçektepe-Yenipeçenek 1/25.000 ölçekli ve 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri” işlemine
27.05.2013 tarihinde 

• Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2011
gün ve 496 sayılı kararıyla onaylanan “Çankaya
16136 ada 7 ile 16373 ada 1 parsellerde 1/5000 ölçekli
(MİA-KENTSEL DÖNÜŞÜM)Kentsel Dönüşüm Ve
Gelişim Proje Alanı Sınırı” nın öncelikle yürütmesi-
nin durdurulmasına takiben iptaline, 05.07.2013 tari-
hinde dava açılmıştır.

• Çankaya İlçesi 29096 ada 6 no lu parselde Ankara Bü-
yükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2188
sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
imar planı değişikliklerine(Çelik Kafes plan notu ila-
vesi)  karşı askı süresi içinde yapılan itirazlar sonu-
cunda 15.03.2013 gün ve 489 sayılı meclis kararı ile
onaylanan plan değişikliklerinin öncelikle yürütme-
sinin durdurulmasına takiben iptaline, 05.07.2013 ta-
rihinde dava açılmıştır.

• Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013
gün ve 488 sayılı kararı ile onaylanan  "Bala İlçesi,
Beynam Mahallesi, Söğütözü Çimşit mevkii tp. 2270
parselde 1/25.000 ölçekli nazım imar, 1/5.000 ölçekli
nazım imar Planı Değişikliği”işleminin Odamız tara-
fından daha önce açılmış olan dava ile aynı alanda
yapıldığı; Ankara 5. İdare Mahkemesinin 17.01.2013
tarih ve E:2011/2211, K:2013/41 sayılı kararı ile  bu
planların iptaline karar verilmiş olduğu; söz konusu
mahkeme kararına rağmen aynı alanda benzer doğ-
rultuda plan değişikliği yapılmakta olduğu gerekçe-
leri ile  öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben
iptali istemi ile 05.07.2013 tarihinde 

dava açılmıştır.
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İnciraltı bölgesi; körfeze kıyısı olan, yıllarca tarım-
sal amaçla kullanılmış olan ancak, zaman içerisinde
büyük bölümü satışlarla el değiştirmiş, izlenen bi-
linçli politikaların uygulanmasıyla toprak yapısı
bozulmuş ve uygulanamayacağı sürecin başından
belli olan planlar aracılığıyla tarım toprağından
“ekonomik gelişme” umudu vaat edilmiş olan
İzmir kent merkezimizin en önemli “açık/yeşil

alanı”dır. Yıllardır süregelen İnciraltı sorununda
ise zarar gören “gerçek” İnciraltı sakinleri ve İzmir
kentidir.

Planlama süreçlerinin bilimsel ve hukuki zemine
dayalı olmadığı son on yılda, İnciraltı için yapılan
uyarılar dikkate alınmamış ve TMMOB Şehir Plan-
cıları Odası İzmir Şubesi İnciraltı’nın planlanama-

İZMİR ŞUBE EXPONUN 
ARKA YÜZÜ: 

“AVM”26 Haziran 2013 tarihli İzmir Şubesi 
Yöne-m Kurulu’nun Basın Açıklaması’ndan

Anciraltı Bölgesi’nde 1950-2013 yılları arasındaki mekansal değişimler
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masında tek suçlu olarak gösterilmek istenmiştir.
Kentleri bir bütün olarak gören planlama anlayışı-
nın terk edildiği günümüzde, meslek uzmanları
olarak bizler; yıllar boyunca İnciraltı’nın doğru
planlanması için gerekli koşulları, yapılması gere-
ken çalışmaları, dikkate alınması gereken ve plana
esas olan bilgileri tanımlayarak, kentlere yapılan si-
yasi ve rant amaçlı müdahalelerin kamu yararı nez-
dinde getirebileceği olumsuzluklara karşı sürekli
uyarılarımızı yaparken, meşru yöntemlerle sür-
dürdüğümüz bu mücadeleler nedeniyle, bazen suç-
lanmakta, bazen de hakaretlere maruz kalmaktayız.

İnciraltı Bölgesinde bulunan 690 hektarlık alanın,
turizm merkezi yapılmak üzere tarım dışı amaçla
kullanımın uygun bulunmasına ilişkin eski Tarım-
sal Üretim Genel Müdürlüğü’nce verilen 10.03.2010
tarih ve 17818 sayılı işleme karşı açılan davada
mahkemenin verdiği karar doğrultusunda söz ko-
nusu işlemin iptal edilmesi ile 5403 sayılı Toprak
Kanunu uyarınca bölgenin tarımsal niteliğinin ko-
runması gerekmektedir. 

17/08/2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
Planı Revizyonunun iptali istemiyle Danıştay 6. Dai-
resi’nde Odamız tarafından açılan davada, mahke-
menin 14.11.2012 tarihli kararı ile Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınmadan
onaylanan çevre düzeni planı revizyonunun hukuka
uyarlılığı bulunmadığından yürütmesinin durdu-
rulmasına karar verilmiştir. Söz konusu Çevre Dü-
zeni Planını dayanak alan ve Koruma Amaçlı İmar
Planlarının yapımına olanak tanıyan “6324 sayılı
İzmir Expo Alanı Hakkında Kanun”, 17/08/2011
onay tarihli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Re-
vizyonunun YÜRÜTMESİNİN DURDURUL-
MASI ile hükümsüz kalmıştır. Bu nedenle de Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca 04.03.2013 tarihinde onay-
lanan İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi)
1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Nazım ve Uygulama İmar Planlarının öncelikle
USUL YÖNÜYLE iptali gerekmektedir.

Söz konusu imar planlarının usulden reddini ge-
rektiren gerekçelerin yanı sıra  planlama ilkeleri,
plan ve plan notları değerlendirmeleri sonucunda
Danıştay 6. Dairesi’nde imar planlarının iptali için
dava açmış bulunmaktayız.

Diğer yandan; bugün hala İzmir’de gerçekleşeceği
kesin olmayan EXPO için, Balçova İlçesinde MEV-

CUT 110.000 m² AVM ALANI bulunmakta iken,
EXPO planı ve Üçkuyulardaki henüz uygulanma-
yan 100.000 m2lik AVM alanı da dâhil olmak üzere
BÖLGEDE YAKLAŞIK 400.000 m2 AVM ALANI
önerilmektedir. Bu alanda 10 adet Göztepe Spor Te-
sisi veya 20 adet Ahmed Adnan Saygun Sanat Mer-
kezi alanına eşittir. 

Ayrıca, söz konusu planlar ile Turizm Tesis Alanla-
rında, İzmir’in tüm yatak kapasitesinin üzerindeki
yatak sayısının önerilmesini ile ana ulaşım aksları
ve bağlantıları aynı kalan bölgenin ne derece yaşa-
nılamaz ve ulaşılamaz hale geleceğini, sermayenin
kar güdüsüyle yaptığı müdahaleler sonucunda ya-
şanabilir bir gelecekten ne kadar uzaklaştığımızı ne
zaman göreceğiz.

Expolar, tüm dünyada insanın çevreye verdiği za-
rarlar, sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu gibi baş-
lıklar çerçevesinde doğayı, doğa-insan ilişkisini
konu alan ekolojik ve küresel barışa yönelik tema-
larda düzenlenmekte iken; EXPO 2020 için resmi
web sitesinde yayınlanan İnciraltı Alan Filmi(3D)
sunumunda İnciraltı’nda kentsel dönüşüm faali-
yetleri doğrultusunda, EXPO ruhuna uygun(!), ileri
teknolojinin kullanıldığı, modern(!), insanlarla bü-
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tünleşen(!) ve rahat bir ortam oluşturulması amaç-
landığı ifade edilmekte; ancak sunumlarda EXPO
yapıları ve alanının kent ormanı, 1.derece doğal sit
alanı ve lagün üzerinde yapılacağı ve İnciraltı Kent
Ormanı bünyesinde 80.000’den fazla ağaç ve çalı-
nın KESİLEREK geçici inşaat yapılacağı göz
önünde bulundurulduğunda, kent içinde kalan sa-
yılı yeşil alanlarımızdan biri olan kent ormanının
SERMAYEYE TESLİM EDİLECEĞİ, yani YEŞİL
ALAN TALANINA ve kalıcı TAHRİBATA yol açı-
lacağını görmekteyiz.

Bölgeye ilişkin tüm senaryolar tamamlandığında
ise İnciraltı’nın belleklerimizdeki yerinin turistik
otellere, devasa alışveriş merkezlerine, residans-
lara, hatta tüm kentlerimizde yaşanan “BEN YAP-
TIM OLDU” mantığıyla gerçekleşen Kruvaziyer
Limana ve gerektirdiği kullanımlara ve İzmir’in ge-
leceğinin öngörüldüğü hiçbir planda yer almayan
ancak İnciraltı ve EXPO süreçleri gündeme geldi-
ğinde yapımı hız kazanacak olan İnciraltı ve Çiğli
arasına bir tüp geçidinin oluşturduğu silüete bıra-
kılması İzmir için bir yıkımın başlangıcıdır ve ne
yazık ki tarihe bugünün yöneticilerinin kararı ola-
rak geçecektir.

Sonuç olarak defalarca yaptığımız tüm uyarılara
rağmen planların bilimsel, teknik ve ilkesel hatala-
rını gidermeyen, meslek odaları ile ortak çözüm
arama girişimlerinden uzak duran,  alanın biyolo-
jik çeşitliliğini göz ardı eden, doğal sit alanlarının
korunması ilkesini gözetmeyen, tarım alanlarını
dikkate almayan, kent peyzajına önem vermeyen
ve yerleşilebilirlik kriterlerini önemsemeyen bir an-
layışla yapılan planlama çalışmaları; kuşkusuz ki

turizm olgusu ve koruma-kullanma dengesi açı-
sından da kendi kaynağını tüketmesi sonucunu ya-
ratacaktır.

Doğadan kopmuş, yapay bir çevreden ibaret, site-
ler, yollar ve AVM’lerle kurgulanmış bir kentin, in-
sanı yabancılaştıracağı, kimliksizleştireceği her
türlü mekansal plan kararının sosyal ve ekonomik
anlamda topluma ne kazandıracağının muhasebesi
yapılmalı, doğal yapı ve ekosistemlerin sürdürüle-
bilirliği riske atılmamalıdır. Kente ne getireceği be-
lirsiz olan EXPO bahanesi ile bölgede yapılması
planlanan Turizm Tesisleri ve AVM alanları ile bu-
güne kadar doğal özelliği korunmaya çalışılan bu
alanın kaybedilmesine neden olmak, İzmir için son
yılların en büyük kentsel müdahale girişimidir.
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1 MAYIS 
İŞÇİ BAYRAMINI
KUTLADIK

Üyelerimiz ve Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri
ile Pasaportta yapılan kahvaltıdan sonra 1 Mayıs
için dövizler hazırlandı. 

Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin
baskı ve şiddet ile durdurulmak istendiği, kentsel
dönüşüm adı altında kentlerimizin yağmalandığı,
rant uğruna çevrenin talan edildiği, sağlık ve eği-
tim alanın ticarileştiği, kadın cinayetlerini artıran
anlayışın yayıldığı, gazetecilerin, sendikacıların se-
çilmiş siyasetçilerin tutuklandığı, zorun ve baskı-
nın hâkim olduğu, ülkenin Kanun Hükmünde
Kararnamelerle yönetildiği bir devlet yönetiminin
izlerini hissettiğimiz bu dönemde, tüm bunlara
karşı itirazlarımızı ve taleplerimizi ortaya koymak,
emek ve demokrasi mücadelenin sesini yükseltmek
için, İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma
Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda TMMOB ça-
tısı altında toplanarak, Şehir Plancıları Odası İzmir
Şubesi pankartı altında meslektaşlarımızla Gün-
doğdu Meydanı'na yürüdük.

ULAŞIM 
SEMPOZYUMU 
DÜZENLEDİK

Şubemiz tarafından ulaşım planlaması konusunda
planlamanın rolünün belirginleştirilmesi, meslek
alanımızda ulaşım planlaması konusundaki bilin-
cin arttırılması, çağdaş ulaşım politikalarının ortaya
çıkma gerekçelerini, bu politikaların özelliklerini ve
dünyadaki uygulama örneklerinin değerlendiril-
mesi amacıyla 10 Mayıs 2013 Cuma günü Ahmet
Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Toplantı Salo-
nu’nda Ulaşım Sempozyumu düzenlendi.

Bu amaç doğrultusunda ulaşım planlaması; “Plan-
lama ve Ulaşım”, “Kentlerde Ulaşım Planlama De-
neyimleri”, “İzmir’de Ulaşım Planlaması, Mevcut
Ulaşım Politika ve Projelerinin Kente Etkisi” baş-
lıkları altında ele alındı.

GEZİ PARKI’NA 
TAM DESTEK

Gezi Parkı`na destek amacıyla Mayıs sonunda baş-
layan Gezi Parkı Direnişini destekleyen ve ülke ge-
nelinde dayanışmayı amaçlayan yürüyüş ve
eylemler, KESK, DİSK, TÜRK-İŞ, TMMOB, İzmir
Barosu ve İzmir Tabip Odası`nın aldığı karar çerçe-
vesinde de 3-4-5 Haziran tarihlerinde Gündoğdu
Meydanı`nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 3 Hazi-
ran Pazartesi ilk olarak kurulan sahneden sendika
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ve meslek örgütlerini temsilen Gezi Parkı direnişini
destekleyen konuşmalar yapılırken, etkinliğe katı-
lan on binlerce kişi de sloganlarla İzmir`den daya-
nışma duygularını ifade etti.

4 Haziran Salı günü ise yine kurulan kürsünde
marşlar ve şarkılar çalınırken, her yaştan ve farklı
politik görüşlerden binlerce kişi hep birlikte halay-
lar çekti, sloganlar attı.

KESK`in grev kararı aldığı 5 Haziran Çarşamba
günü de DİSK ve TMMOB ile Belediye-İş sendikası
greve destek verdi. 

Şubemizin de katıldığı grev sabah saatlerinde iş-
yerleri önünde başladı. Hastane girişlerinde emek-
çiler, hasta ve hasta yakınlarına grev gerekçelerini
anlatırken, anlayış ve destek istediler. Okullarda ise
öğretmenler öğrencilere ve velilere grev gerekçele-
rini anlattılar, öğrenciler de grevi sloganlarla des-
tekledi. Belediye birimleri işbaşı yapmazken,
otobüsler ve toplu ulaşım araçları çalışmayınca du-
raklarda bekleyenler grevi destekleyen sloganlar at-
tılar. 

İzmir`de diğer buluşmaların olduğu gibi grevin de
merkezi Gündoğdu Meydanı oldu. Öğle saatlerin-
den itibaren meydanda binlerce kişi toplanırken,
akşam olduğunda meydanda kurulan sahneye ilk
olarak eylemlerin ilk gününden beri sokakta olan
kadınlar çıktı. Konuşmalar sonrasında Grup Yelde-
ğirmeni sahne aldı. Söylediği türkülerle yaklaşık 1
saat sahnede kalan grubun ardından Entu grubu
sahne aldı. Entu da seslendirdiği Karadeniz türkü-
leriyle alanda yer alanları coşturdu. Etkinlikler
Entu`nun konseri ile sona erdi. 

Ayrıca, İzmir'de gezi parkı direnişine destek veren
oluşum olan Gündoğdu Dayanışma Platformu’nun
belirlediği 22 Haziran ve 19 Haziran tarihlerindede
gezi yürüyüşlerine ve etkinliklerine katıldık.

İNCİRALTI
DEĞERLENDİRME
RAPORU ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR…
İnciraltı Bölgesinin yıllar içindeki planlı, plansız ge-
lişimi, tartışmalar, beklentiler, vaatler üzerinden
bugüne getirilen süreci özetlenmeye çalışılarak tüm
İzmir basın ve kamuoyu tarafından daha iyi algı-
lanmasını sağlamak, bir farkındalık ve çözüme yö-
nelik daha sağlıklı bir bilinç oluşması amacıyla
Şubemiz Yönetim Kurulu kararıyla Ezgi Yekbun
Cengiz editörlüğünde başlatılan İnciraltı Değerlen-
dirme Raporu çalışmaları için Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Nehir Yüksel, Şube Yönetim
Kurulu Sekreterimiz Özlem Şenyol Kocaer ve Şube
Yönetim Kurulu
Yedek Üyemiz Gül-
nur Çevikayak’tan
oluşan çalışma grubu
aralıklarla bir araya
gelerek rapor içeriği,
kitapçık başlığı gibi
konuları karara bağ-
ladı.

Değerlendirme rapo-
rumuz baskıdan
önce katkı ve öneriler
için 26 Haziran 2013
tarihinde Üyeleri-
mizle resmi internet
sitemiz üzerinden
paylaşıldı.
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Narlıdere ilçesi 6533 ada, 6 nolu parsel nazım
imar planı davasında Danıştay Kararı 

Narlıdere ilçesi 6533 ada, 6 nolu parselin Konut
Alanı olarak belirlenmesine yönelik İzmir Büyük-
şehir Belediye Meclisinin 11.05.2009 tarih ve 01.419
sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planını iptali istemiyle açtığımız davada, dava
hakkında karar verilemesine yer olmadığı yolunda
İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 22/09/2010
tarihli, E:2009/1806, K:2010/1208 sayılı kararın
usul ve hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin temyiz istemi, Danıştay
6. Dairesi tarafından reddilerek anılan kararın
onanmasına karar verildi. 

Mavişehir Bölgesinin Toplu konut alanı olarak
belirlenmesine ilişkin 1/25.000 İKBNİPR,
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 öl-
çekli Uygulama İmar Planı Davasında Ara Karar 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
9. maddesi uyarınca tadilen re’sen Bakanlık Maka-
mının 17.05.2012 tarih ve 7748 sayılı Olur’ları ile
onaylanan Karşıyaka İlçesi, Bostanlı - Mavişehir
Mevkiinde, “Toplu Konut Alanı” ilan edilen alana
ilişkin 1/25.000 ölçekli Kentsel Bölge Nazım İmar
Planı Revizyonu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptali
istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin
E:2013/1103 sayılı esasına kayıtlı davamızda yü-
rütmenin durdurulması istemimiz reddedildi.

1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
BiLGILENDIRME TOPLANTISINA KATILDIK

17 Mayıs 2013 tarihinde Antalya Büyüksehir Belediyesi
Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’nda yapılan toplan-
tıya odamız adına Şube Başkanımız Haşim Dikencik,
Şube sekreteri Berrak Çiçekliyurt, Şube saymanı Serdar
Pallavuş ve Şube yönetim kurulu üyeleri Hakan Bilgi ve
Süleyman Kocabaş katılmıştır.

Toplantıda Büyüksehir Belediyesi tarafından yapılan
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu tartışılmış-
tır.

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ iLE
İLİGİLİ YAPILAN TOPLANTIYA KATILDIK

04 Haziran 2013 tarihinde Elektrik Mühendisleri Oda-
sı’nda yapılan toplantıya odamız adına Şube başkanımız
Haşim Dikencik katılmıştır. Toplantıda ilgili yönetme-
likte değisiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında
görüşülmüştür.

TRABZON KENT KONSEYİ İMAR VE KENTSEL
PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA
KATILDIK

27.05.2013 Pazartesi günü saat 18.00’de Trabzon Be-
lediyesi 4. kattaki toplantı salonunda düzenlenen
Trabzon Kent Konseyi İmar ve Kentsel Planlama
Çalışma Grubu toplantısına, Trabzon Kent Konseyi
İmar ve Kentsel Planlama Çalışma Grubu üyele-
rinden Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Sen ve
Şube Sekr. Yrd. ve MDG Aynur Turan katıldı. Trab-
zon sahilinde yapılacak yeni dolgu projesi ile ilgili
görüşüldü. 

KTÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
ÖGRENCİLERİNDEN
TRABZON KENT MERKEZİ İÇİNDE
ULAŞIM+OTOPARK KULLANIM ANALİZİ

KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencile-
rinden Sibel Çolak ve Kaan Aydın’ın “Trabzon Kent
Merkezi İçinde Ulasım+Otopark Kullanım Analizi”
adlı Şubemiz dosyası ile ilgili staj çalışması,
26.06.2013 Çarşamba günü Sibel Çolak’ın sunumu
ile Şubemizde gerçekleştirildi. Toplantıya; Şube Yö-
netim Kurulu Üyelerimizden H. Salih Hacısal-
hoğlu, Kadir Günay; Şube Sekr. Yrd. ve MDG
Aynur Turan; Odamız üyesi KTÜ Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr.
Aygün Erdoğan ve KTÜ Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü öğrencileri katıldılar.

Yargı Gündemi
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ANTALYA ŞUBE

TRABZON ŞUBE
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kent ve kültürkent ve kültür
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kent ve kültürkent ve kültür
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yarışma ve etkinlikleryarışma ve etkinlikler



yaşamak,
bir ağaç gibi

tek ve hur̈
ve bir orman gibi

kardeşçesine
Nazım Hikmet


