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İstanbul'da yaşanan sel felaketi-
ne ilişkin açıklama yapan TMMOB, 
çarpık kentleşme ve alt yapı yeter-
sizliğine dikkat çekti. Yeşil alanla-
rın azalmasıyla suyun toprak ta-
rafından emilemediği ifade edilen 
açıklamada, yerleşim alanlarında 
yoğunlaşan sel felaketlerinin so-
rumluğun "asrın yağışı" söylemleriy-
le iklim değişikliğine yüklenemeye-
ceğine vurgu yapıldı. Betonlaşmayı 
artıran rant politikalarının terk 
edilmesi gerektiğine işaret edilen 
açıklamada, bilimin ve aklın sesine 
kulak verilmesi çağrısı yapıldı. 

TMMOB tarafından Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz imza-
sıyla, İstanbul ve çevresindeki iller-
de 27 Temmuz 2017 tarihinde ger-
çekleşen sel ve taşkınlara ilişkin 28 
Temmuz'da basın açıklaması yapıldı. 
Her yoğun yağıştan sonra tekrarlanan 
felaketlerin “asrın yağışı” söylemiy-
le sorumluların gizlendiğine dikkat 
çekilen açıklamada, "Doğa olaylarını 
felakete çeviren, merkezi ve yerel yö-
netimlerin yanlış politikaları ve uygu-
lamalarıdır. Giderek daha sık ve yakın 
aralıklarla yaşadığımız bu felaketler 
karşısında gerekli önlemler 
alınmadığı takdirde, çok daha 
acı sonuçlar doğuracaktır" de-
nildi. 

Yerleşim yerlerinde yaşa-
nan sel felaketlerinin temel 
nedeninin iklim değişikliğin-
den çok plansız kentleşme ve 
alt yapı yetersizliği olduğuna 
dikkat çekilen açıklamada, 
merkezi ve yerel yönetimle-
rin kentleri rant politikalarına 

teslim ettiği gerçeğine dikkat çekildi. 
Kent yapılaşmasının beton ve asfalt 
üzerine oluşturulduğuna değinilen 
açıklamada, "Yeşil alanların hızla ya-
pılaşmaya açılması, kent ormanlarının 
yok edilmesi şehirlerimizin doğal do-
kusunu ortadan kaldırmıştır. Doğayla 
barışık olmayan bu kentsel yapılaşma 
nedeniyle, yağış ve yüzey suları toprak 
tarafından emilememekte, hızla akışa 
geçerek şehrin daha alçak kesimle-
rinde ve alt geçitlerde sel, taşkınlara 
ve su baskınlarına neden olmaktadır" 
ifadelerine yer verildi. 

Yeşil alanların azalmasıyla suyun 
beton ve asfalt zeminde hızla akışa 
geçtiğine ve drenaj ve kanalizasyon 
sistemlerinin yetersiz olması nedeniy-
le tahliye edilmediğinin ifade edildiği 
açıklamada, şöyle denildi: 

"Son yıllarda birbiri ardına yapılan 
çok katlı binaların ve kentsel dönüşüm 
uygulamalarının yükünü kaldırmaya 
uygun altyapı yenilenmesi yapılma-
mıştır. Altyapı eksikliği, sadece taş-
kınlara yol açmamakta aynı zamanda 
metro, metrobüs, tramvay hatlarını da 
kullanılamaz hale getirmekte, yetersiz 
paratoner ve yangın önleme sistem-
leri yangınlara davetiye çıkarmaktadır. 

Kentleri teslim alan bu rant politikala-
rı, suların doğal akış yolları olan dere 
yataklarının ve taşkın alanlarının bile 
yapılaşmaya açılmasına neden olarak, 
felaketin boyutlarını daha da artır-
maktadır. Plansız ve çarpık kentleşme, 
tarım arazileri üzerine kurulan yerle-
şim yerleri, yok edilen orman alanları, 
bilinçsizce müdahale edilen dere ya-
takları ve kıyılar yaşadığımız felaket-
lerin temel nedenidir. Sorumlusu da 
yağmur suları değil, hükümet ve yerel 
yönetimlerdir."
"Doğayla Barışık Kentler İnşa 
Etmeliyiz"

Daha büyük felaketler yaşanma-
ması için bugüne kadar sürdürülen 
ranta dayalı kentleşme anlayışı sona 
verilmesi çağrısı yapılan açıklama-
da, "Yeterli altyapı ve doğayla barışık 
kentler inşa edilmelidir. Kent yöne-
timleri, belediye imkânlarını rant ve 
siyasi çıkarlar için değil, kentin ihti-
yaçları için kullanmalıdır" ifadelerine 
yer verildi. 

TMMOB ve bağlı Odaların kendi 
uzmanlık alanları konusunda hem 
merkezi hem de yerel yönetimleri 
uyararak, kamuoyunu bilgilendirdiği-
ne vurgu yapılan açıklamada, şöyle 

denildi:  
"Ne yazık ki bizlerin halk 

ve doğa yararına bu uyarıları 
gözlerini rant hırsı bürümüş 
yetkililer tarafından dikka-
te alınmamaktadır. Merkezi 
ve Yerel yöneticilerin bu rant 
hırsı, ülkeyi felaketlere sürük-
lemektedir. Daha büyük fela-
ketler yaşamamak için bir an 
önce bilimin ve aklın sesine 
kulak verilmelidir." 

TMMOB'den "Bilimin Sesine Kulak Verin" Çağrısı...
PLANSIZ KENTLEŞME VE ALTYAPI YETERSİZLİĞİ AFET 
YARATIYOR


