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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu'nun (İKK) da bileşeni olduğu 
Kültürpark Platformu, 6 Aralık 2017 
tarihinde Basmane çukuru olarak 
bilinen bölgede Folkart tarafından 
İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet 
binasını da içerecek gökdelen yapıl-
masını mümkün kılan imar planı de-
ğişikliğinin iptaline ilişkin bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. 

Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde 
gerçekleştirilen açıklamada konuşan 
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol 
Kocaer, 1/1000 ölçekli planın iptal 
edilmesine rağmen parselin çevresi-
nin firmanın reklamlarıyla çevrildiğini 

belirterek, İzmir’in geleceğinin ser-
mayenin talepleri ile şekillendirile-
meyeceğine vurgu yaptı. İzmir’in eski 
ESHOT Otobüs Garajı olan alana 260 
metre yüksekliğinde yüzde 70’i turizm 
ve ticaret alanı, yüzde 30’u Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet Binası olarak kulla-
nılacak bir gökdelen projesi hazırlan-
dığını hatırlatan Kocaer, gökdelende 
belediye hizmet binası bulunacak ol-
masının alanının kamusal nitelik taşı-
yacağı anlamına gelmediğini vurgula-
dı. Fuar alanından sonra bölgenin en 
büyük parseli olan alanın nasıl payla-
şılacağının tartışma konusu olduğunu 
ifade eden Kocaer, şu çağrıda bulundu:  

"Bu aşamadan sonra halkına ve 
kentine karşı sorumluluğu gereği il-

gili belediye yetkililerinin bir an önce 

parsele ilişkin imar planının mahkeme 

kararı ile iptal edilmesini kamu yararı 

nezdinde fırsata çevirerek; koruma-

kullanma dengesini gözeten, kamu 

yararını önceleyen, doğal ve tarihi sit 

statüsünde olan Kültürpark’ın doğası 

ve tarihi dokusu ile uyumlu, Basmane 

ve Kemeraltı bölgesinin dokusu ve 

yaşam biçimine uygun, bilimden ve 

adaletten yana, şehircilik ilke ve esas-

larına uygun, demokratik katılımcı ve 

şeffaf bir anlayışla imar planı çalışma-

sına başlanmalıdır. Ve Kamuya ait olan 

bu alanın nasıl kamudan alındıysa o 

şekilde tekrar kamuya geçmesini sağ-

lamalıdır."

İmar Planı Çalışması Katılımcı ve Şeffaf Bir Anlayışla Yürütülmeli...
BASMANE ÇUKURU KAMU KULLANIMINA AÇILMALI

TMMOB'dan KHK Uyarısı...
TÜRKİYE KARANLIĞA SÜRÜKLENİYOR

TMMOB, 24 Aralık 2017 tarihinde 
yayınlanan 695 ve 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelere (KHK) 
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz imzasıyla 
25 Aralık 2017 tarihinde "OHAL ve 
KHK Düzeni Türkiye’yi Karanlığa 
Sürüklüyor" başlıklı basın açıklama-
sı gerçekleştirdi. 

Olağanüstü Hal'in 15 Temmuz 
darbe girişimine karışanların bertaraf 
etme gerekçesiyle 3 ay süreyle başla-
tılmasından bu yana 17 ay geçtiğinin 
belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:  

"Olağanüstü Hal Rejimi boyunca 
parlamentonun yetkileri gasp edile-
rek çıkartılan toplam 30 KHK ile ya-
pılan düzenlemeler, Türkiye’yi hızla 
karanlığa doğru sürüklüyor. 24 Aralık 
sabahı yayınlanan 695 ve 696 Sayılı 
KHK’larda yapılan düzenlemeler, içine 

sürüklendiğimiz bu karanlığın en açık 
göstergesidir.

2756 kamu emekçisinin daha 
hukuksuz biçimde ihraç edildiği bu 
KHK’larla, tutuklu sanıklara tek tip el-
bise uygulamasından Yargıtay’a yeni 
üyeler atanmasına, taşeron işçilerden 
Varlık Fonu’na dış borç yetkisine kadar 
çok sayıda yeni düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin en korkutucu 
olanlarından birisi, 696 Sayılı KHK’nın 
121. Maddesi ile herhangi bir kamu 
görevi taşımayan sivillerin 'terör ey-
lemleri ile bunların devamı niteliğin-
deki eylemlerin bastırılması kapsa-
mında hareket eden kişiler hakkında' 
hukuki sorumsuzluk getirilmesidir. 
Şiddeti özendiren, toplumsal çatış-
mayı körükleyen, hukukun üstünlüğü 
ilkesini yok sayan bu cezasızlık sistemi 
asla kabul edilemez!"

İktidarı bir kez daha uyarıyoruz! 
Hükümet, kendi siyasal istikbali için 
ülkenin geleceğini karanlığa sürükle-
meyi bırakmalıdır. Ülke olarak ihtiya-
cımız olan şey, toplumsal çatışmaların 
körüklenmesi değil, barış ve huzur 
dolu bir Türkiye’dir."

Siyasi iktidarın OHAL’i darbe gi-
rişiminde bulunanlarla hesaplaşmak 
için değil, kendi siyasal ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullandığının herkes 
tarafından anlaşıldığına vurgu yapılan 
açıklamada, şöyle denildi:   

"Hukuk düzenini ve toplumsal ba-
rışı tehdit eden bu gidişata artık bir 
son verilmelidir. Daha da geç olmadan, 
halk iradesini görmezden gelen, güç-
ler ayrılığı ilkesini tanımayan, parla-
mentonun yasama yetkisini gasp eden 
bu düzenlemeler geri alınmalı, OHAL 
Rejimine derhal son verilmelidir."
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