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TMMOB, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’un Kanal İstanbul 
Projesi’ne ilişkin meslek odaları-
na yönelik yapılan suçlamalarına, 
açıklamayla yanıt verdi. Projenin 
bilimi ve aklın gereklerine, doğan 
ve insanlığın sağlığına, mevzuata ve 
kamu çıkarına aykırı olduğuna vur-
gu yapılan açıklamada, projeye karşı 
mücadelenin sürdürüleceğine vurgu 
yapıldı. 

TMMOB’dan Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz imzasıyla 5 
Nisan 2021 tarihinde yapılan basın 
açıklamasında, İktidar tarafından 
“beka” meselesine dönüştürülmek is-
tenen Kanal İstanbul Projesi’nin baş-
ta İstanbullular olmak üzere halkın 
büyük çoğunluğunun karşı çıktığına 
vurgu yapılarak,  “Doğaya, ekolojik 
dengeye ve İstanbul’a geri dönüşü 
olmayan zararlar vere-
cek olan Kanal İstanbul 
Projesinin, siyasi iktidar 
tarafından bir ‘beka’ me-
selesine dönüştürülmek 
istenmesini hayret ve 
endişe ile izliyoruz” ifa-
delerine yer verildi. 

TMMOB’un projenin 
yaratacağı coğrafik, eko-
lojik, ekonomik, sosyo-
lojik, kentsel ve kültürel 

tahribatın boyutlarına bilimsel çalış-
malarla ortaya koyduğuna değinilen 
açıklamada, şöyle denidli: 

“Bu yıkım projesinin durdurula-
bilmesi için projenin her aşamasında 
kamuoyunu aydınlattık ve hukuki yol-
lara başvurduk. Siyasi iktidar ise en 
başından bu yana bilimsel olmayan 
yaklaşımlar öne sürerek, kamuoyunun 
ve bilim insanlarının görüşlerini yok 
sayarak, hukuku atlatmaya çalışarak 
bu projeyi oldubittiye getirmek iste-
mektedir.

Cumhurbaşkanı’nın, partisinin 
İstanbul İl Kongresi’nde kullandığı 
‘onlara rağmen inadına yapacağız’ 
ifadesi, siyasi iktidarın bu meseleye 
bakışının özeti niteliğindedir.

TMMOB olarak bizim defalarca 
dile getirdiğimiz endişe ve uyarıları-
mız hakkında hiçbir cevabı bulunma-
yan Çevre Bakanı, dün yayınladığı bil-

diri ile Birliğimizi ve bağlı odalarımızı 
‘projeye takoz olmakla’ suçlamıştır.

Anayasa’nın 135. Maddesi’nde 
belirtilen kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşlarından biri olan 
Birliğimizi hedef alan bu suçlama ve 
kullandığı yakışıksız ifadeler nedeniy-
le Çevre Bakanı Murat Kurum’u kını-
yoruz.

Buradan bir kez daha ifade edi-
yoruz: yandaş kesimlere ve uluslara-
rası sermayeye kentsel rant alanları 
yaratmayı amaçlayan Kanal İstanbul 
Projesi, büyük ölçekli bir tahribat ve 
yıkım projesidir.  Bu proje bilimin ve 
aklın gereklerine, doğanın ve insanlı-
ğın sağlığına, her türden hukuki mev-
zuata ve kamu çıkarına aykırıdır. 

TMMOB olarak Anayasa’dan al-
dığımız yetki ve mesleki-toplumsal 
sorumluluklarımız uyarınca, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 

ülkemizin geleceğini, 
halkımızın çıkarını ve 
doğanın yararını ko-
ruma doğrultusunda 
hareket etmeye de-
vam edeceğiz.

Kanal İstanbul 
gibi yıkım ve rant 
projelerine karşı mü-
cadelemizi hukuki ve 
meşru zeminlerde 
sürdüreceğiz.”

Kanal İstanbul’a Karşı 
Mücadeleye Devam 
Edeceğiz!


