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GİRİŞ: 

İzmir Barosu, 20 yılı aşkın bir süreden bu yana çevre ve kent koruma mücadelesinde 

yer alan bir hukuk örgütüdür. Bu dönem boyunca, mühendis ve mimar odalarıyla, kent korumacı 

kurum ve kişilerle birlikte hukuk mücadelesi verilmemiş olsaydı; Bugün Kordon'da otururken 

denizi değil, önümüzden geçecek olan altı şeritli  Kordon Otoyolu’nda yarış yapan arabaları 

izleyecek, egzoz atıkları ve gürültü içinde boğulacaktık.  Konak Meydanında tarihi Saat Kulesi’nin 

hemen yanında yükselecek Galleria isimli 4 katlı alışveriş merkezinin vitrinlerine bakacak, 

Basmane’ye yürürken kafalarımızın üstünden uçup giden metro vagonlarını seyrediyor olacaktık.  

 

Yine hukukun üstünlüğü ilkesine ve korumacılığa dayalı bu sivil toplum mücadelesi 

yapılmasaydı; Cumhuriyetin ilk döneminin tarihi yapılarından olan Gazi İlkokulu’nun ve bugün 

Kent Arşivi ve Müzesi olarak kullanılan tarihi İtfaiye Binası’nın yerinde alışveriş merkezleri 

olacaktı.  

 

Öte yandan dünyanın en güzel kıyılarını, biyolojik zenginliklerini, tarım alanlarını, 

kültür ve tabiat varlıklarını bünyesinde taşıyan Çeşme/Karaburun Yarımadası’nda ve Foça’da 

kısa dönemli rant taleplerine dayalı kitle turizmi ve emlak hareketi ile betonlaşma süreci 

hızlanarak artacaktı.   

 

Durum böyle iken, İzmir’in toprağından, havasından ve suyundan yaşam değil rant 

devşirmeye meraklı bir takım çevreler, bu mücadeleye karşı sürekli olarak şu argümanı ileri 

sürmektedir : "Her projeye dava açılıyor."  

 

Hayır ! İzmir Barosu ve birlikte mücadele verdiği kurumlar, İzmir'le ilgili her projeye 

dava açmıyor. Öncelikle kamu yararını gözetmeyen, hukuka uygun olarak yapılmayan, kamu 

alanlarını rant sahiplerine peşkeş çeken projelere karşı dava açıyor.  

Bu tavrımız, elbette Belediye arsalarına işhanları yapmak, halka ait yeşil alanlara 

alışveriş merkezleri kondurmak isteyen birilerinin hoşuna gitmediğinden, bizleri her projeye karşı 

çıkanlar, İzmir'in gelişmesini istemeyenler olarak göstermeye çalışıyorlar.  

 

Ne var ki İzmir için yapılacaklardan hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğuna karar 

vermek, sadece merkezi hükümetin, iş adamlarının ve yine bir kısım işadamının sahibi olduğu 
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gazete ve onların köşe yazarlarına ait değildir. Şehrin geleceği ile ilgili olarak başta seçimle gelen 

yerel yönetimler olmak üzere tüm yerel kurum ve örgütlerle, bütün şehirlilerin söz söylemeye 

hakkı vardır. İzmir Barosu da bu kurumlardan biri olup, doğru bildiği sözünü söylemekten 

çekinmeyecek ve gerektiğinde anayasal hak arama özgürlüğü çerçevesinde verdiği hukuk 

mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. 

 

KONAK TÜNELLERİ: 

 

12 Haziran 2011 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde, Başbakan ve iktidar partisi İzmir 

milletvekili adayları tarafından kentimizle ilgili olarak " 35 İzmir - 35 Proje " adlı bir seçim 

propaganda metni kamuoyuna açıklanmıştır. 

 

Bu metinde ikinci sırada yer alan  " Konak Tüneli projesi" " Kentin Güzelbahçe, 

Narlıdere, Balçova,Çeşme gibi batı yerleşimlerinden, sahil yolunu kullanarak gelen ve doğuda 

Bornova, Manisa,Kemalpaşa, kuzeyde Karşıyaka, Çiğli, Çanakkale yönüne giden taşıtlar hiçbir 

gereksinimleri olmadan mecburen kent merkezine girmekte, kent içi yollarını kullanmakta, kentin 

kilit noktaları olan Basmane ve Alsancak geçişlerini kullanmaktadır. İzmir'in uzun yıllardır kent 

içi trafiğinin can damarlarından olan, pek çok insanın artık yoğunluk sorununun çözülmesinin 

gerekliliğine inandığı Mürselpaşa Bulvarı üstünden Mustafa Kemal Paşa Bulvarına bağlanan 

trafik, tünel geçişi ile sağlanacaktır. Tünel Toplam uzunluğu yaklaşık 2 x 2,5 km olacaktır. Çift tüp 

delme tünel olarak inşa edilecektir. Proje ile Kordon, Alsancak, Konak ve Çankaya'daki trafik 

yükü azaltılacak, böylece bu bölgelerde İzmirliler için daha fazla yaşam alanı oluşturulacaktır"  

sözleriyle tanıtılmıştır. ( 35 İzmir - 35 proje adlı seçim broşürü ). 

 

İktidar partisinin seçim bildirgesinde Konak tünellerinin güzergahı Mürselpaşa 

Caddesi - Konak olarak açıklanmışken, daha sonra güzergah Yeşildere (Mehmetçik Parkı) - Konak 

olarak değiştirilmiştir.  

Bu kadar kısa bir süre içerisinde yapılan bu güzergâh değişikliği bile bu tür projelerin 

kamuoyunda ve ilgili kurumlarda önceden tartışılması gerektiğini göstermektedir. Bu tüneller 

kamuya 130 milyon TL'ye mal olacaktır. Proje iktidar partisinin olabilir ama projenin bedeli kamu 

kaynaklarından, bir başka deyişle yurttaşların ödediği vergilerden karşılanacağından, kamuoyu ne 

yapılmak istendiğini bilmek, araştırmak ve tartışmak zorundadır.  
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Konak Tüneli Projesi’nin, İzmir'in trafik sorununun çözümüne katkısı, İzmir kenti ile 

ilgili planlarla uyumu sorgulanmaksızın, projeyi eleştirmeye kalkacak olanlar ise iktidar yanlısı 

medya organları ve bir kısım iş çevrelerince, daha baştan İzmir'in gelişmesini istemeyen 

"istemezükçü"  çevreler olarak ilan edilerek, üzerlerinde baskı ve tehdit oluşturularak, kısacası 

oldu-bittiye getirilerek,  temeli atılmış ve inşa edilmeye başlanmıştır. 

 

Yaratılan bu havaya rağmen İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, mühendislik 

ve trafik bakımından Konak Tüneli ile ilgili kaygılarını kamuoyuna duyurmuş, İzmir Barosu da 

Konak Tüneli projesinin hukuksallığını, çevre ve kent koruma ile ilgili yasalara uygun olup 

olmadığını, devlet ihale mevzuatı açısından usulüne uygun olup olmadığını, Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu çerçevesinde ilgili kamu kuruluşlarından sorup öğrenmeye ve öğrendiklerini İzmirlilerle 

paylaşmaya karar vermiştir. 

 

İzmir Barosu da, kent ve çevre koruma mücadelesindeki duruş ve hassasiyetine uygun 

olarak, kamuoyunda “Konak Tünelleri” olarak bilinen,  Konak-Yeşildere Bağlantı Yolu Projesi 

ile ilgili olarak da başta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmak üzere İzmir Valiliği, 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlardan, Konak Tüneli Projesi'nin hangi 

güzergahı takip edeceği, geçeceği güzergahın zemin etüdünün tamamlanıp tamamlanmadığı, 

1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa-Kütahya Çevre Planı ile 1/25.000 ölçekli İzmir Kent 

Planı’nda yer alıp almadığı, İzmir Ulaşım Master Planı’nda mevcut olup olmadığı, bu konularda 

Belediyelerle mutabakat sağlanıp sağlanamadığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili belediyeler, 

sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının, görüş ve önerilerinin alınıp alınmadığı, İzmirlilerin 

demokratik katılımının sağlanması amacıyla halka açık bilgilendirme toplantılarının yapılıp 

yapılmadığı, çevresel etki değerlendirme sürecinin başlatılıp başlatılmadığı, proje ile ilgili ihale 

açılıp açılmadığı hususlarında yazılı olarak bilgi edinme başvurularında bulunmuştur. 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, başvurularımıza verdiği cevaplarda, Konak Tüneli ile 

ilgili olarak Belediye Başkanlığı'na herhangi bir müracaat yapılmadığını, İzmir Valiliği de -Konak 

Tüneli ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından projeyle ilgili ÇED 

Yönetmeliği kapsam dışı olduğu değerlendirmesi yapmış olmasına rağmen- kendilerinde 

herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığını belirtmişlerdir. Söz konusu cevaplardan Konak 
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Tüneli'nin İzmir'deki yerel yönetim ve İzmir Valiliği'nin bilgisi dışında yapılmakta olduğu 

öğrenilmiştir. 

 

Bilgi istenilen kurumlardan en son Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’ndan gelen cevap yazısından öğrendiğimiz bilgilere ve yaptığımız değerlendirmelere 

göre; 

 

 Konak Tüneli,  yepyeni bir proje gibi sunularak, kamuoyu yanlış 

bilgilendirilmiştir. Konak Tüneli projesi yeni bir proje olmayıp, 1988 yılında ihale 

edilen İzmir- Urla- Çeşme Otoyolu'nun mahkeme kararı sonucu yapılamayan 3 

km’lik Kordon yolu bölümüne alternatif olarak, 1988 tarihli projenin revizyonu 

olduğu iddia edilen bir projedir.  

 

İzmir Barosu ve İzmir Mimarlar Odası’nın, Kordonboyu’nda deniz dolgusu ile 

başlayan otoyol inşaatını ve kıyı katliamını önlemek amacıyla Danıştay 

6.Dairesi’nde açmış oldukları davada verilen  24.11.1998 gün ve 1997/3489 E. ve 

1998/5794 K. sayılı karar ile, “Konak-Alsancak arasındaki alanla ilgili olarak  

zaten tarihi SİT alanı olduğu için karar verilmesine yer olmadığı; 1/5000 ölçekli 

nazım imar planının Alsancak Limanı’ndan Halkapınar’a uzanan bölümünün 

iptali” kesinleşmiştir. Böylece “İzmir kıyısından otoyol geçirme inşaatı projesi’’, 

İzmir kentinin duyarlı meslek odaları ve sivil toplum kurumlarının politik ve 

hukuksal mücadelesi sayesinde, Yüksek Mahkeme kararı ile çöpe atılmıştır.  

 Konak Tüneli Projesi’nin ne olduğu konusunda da kamuoyuna yanlış bilgi 

verilmiştir. Proje, İzmir Kenti içinden geçmekle birlikte, kent içi bir yol projesi de 

değildir. Ulaştırma Bakanlığı karayolları ağına bağlı İzmir-Urla-Çeşme otobanının 

bağlantı yoludur.  

 

 İzlenen propaganda ve bürokratik yöntemler, yaklaşık 20 yıl önce gündeme gelen 

İzmir kıyısından otoyol geçirme projesi ile benzerlikler göstermektedir. Konak 

Tüneli projesi tasarlanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyelerden, 

sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmamıştır. Tek taraflı ve manipülasyona 

dayalı, propaganda amaçlı medya bilgilendirmesi dışında, yurttaşların demokratik 
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katılımının sağlanması amacıyla halka açık bilgilendirme toplantılarının yapılmamış 

olması, İzmirlilerin hayatını doğrudan etkileyecek bir projenin, onlardan gizli,  bir 

tür oldu-bittiye getirilerek yapıldığını göstermektedir.  

 

 Konak Tüneli projesi, İzmir Kent Planı’nda ve İzmir kenti Ulaşım Master 

Plan’ında yoktur. Planlama ile ilgili yasal zorunluluklar çerçevesinde 24 Eylül 

2011 gününde tünelin temelinin atılmasından sonra işlemlere başlanmış olması, 

başka bir deyişle planlama ile ilgili yasal zorunluluklar yerine getirilmeden tünelin 

yapımına başlanmış olması, açık bir hukuksuzluk halidir. Örnek vermek gerekirse, 

Baromuzun yapmış olduğu yazışmalarda, inşaat alanında zemin etüdünün 

yapılmadan temel atıldığı, ortaya çıkmıştır. Üstelik projeden sorumlu bakanın,  “bu 

alan ‘SİT'se de yapılır, SİT değilse de yapılır.” beyanatıyla açıkça “suç işlemeye ve 

kanunlara uymamaya tahrik” suçu işlenmiştir (Bkz. Kültür ve tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu Md.9 ve 65; Türk Ceza Kanunu Md.214,217)  

 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Valiliği İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü'nün Konak Tüneli projesini ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında tutarak, 

çevresel etki değerlendirmesi sürecini başlatmamış olması, Çevre Kanunu ve 

yönetmeliğine ve bu konudaki kökleşmiş Danıştay kararlarına aykırıdır. 

 

 130 milyon TL harcama yapılacağı söylenen Konak tüneli ile ilgili ihale 

yapılmamış olması, “ihalelerde şeffaflık ve rekabetin eşitliği ilkesi’’ ne aykırıdır ve 

bu açıdan Kamu İhale Kurumu tarafından denetlenmelidir.   

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5.maddesine göre; “İdareler, bu Kanuna 

göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, 

gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 

karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.’’ 

 

1988 yılında İzmir-Urla-Çeşme otoyol ihale sözleşmesinde yer alan ve daha sonra 

mahkeme kararıyla imkânsız hale gelen Kordonyolu geçişi yerine, 1988 yılındaki 

sözleşmeye dayanarak, bambaşka bir güzergâhta tünel yapılması ve bu tünel 
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yapısının eski sözleşme kapsamında değerlendirilmesi, sonrasında da eski 

müteahhidin sözleşmeden doğan haklarını başka bir müteahhide devretmesi de 

Kamu İhale Kanunu'na karşı muvazaalı işlemlerdir. 

 

SONUÇ: 

Sonuç olarak, Konak tüneli ile ilgili, yukarıda belirttiğimiz hukuksal eksiklikler 

giderilmeli, tünelin İzmir trafiğine olumlu ve olumsuz etkileri, tüm sivil toplum kurumlarının, 

yerel yönetimlerin, akademi dünyasının ve meslek odalarının görüşlerinin alınacağı ciddi bir 

platformda yeterince tartışılmalı, olumlu bir katkısı olmayacaksa,  kamuya ait 130 milyon TL  

tutarındaki bu kaynak, kent için “körfez ve raylı sistem ağırlıklı” toplu taşıma ile ilgili başka 

projelerde kullanılmalıdır. 

 

İzmir için yapılacaklardan hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğuna karar vermek, 

sadece merkezi hükümetin, iş adamlarının ve yine bir kısım işadamının sahibi olduğu gazete ve 

onların köşe yazarlarına ait değildir. Şehrin geleceği ile ilgili olarak başta seçimle gelen yerel 

yönetimler olmak üzere tüm yerel kurum ve örgütlerle, bütün şehirlilerin söz söylemeye hakkı 

vardır. İzmir Barosu da bu kurumlardan biri olup, doğru bildiği sözünü söylemekten 

çekinmeyecek ve gerektiğinde anayasal hak arama özgürlüğü çerçevesinde verdiği hukuk 

mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. 

Saygılarımızla 

İZMİR BAROSU KENT ve ÇEVRE KOMİSYONU 

 

 

 

 

EKLER  : 

1- İzmir Barosu Başkanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 06.10.2012 

tarih ve 13425 sayılı bilgi edinme başvuru dilekçesi 

2- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 27.10.2011, 02.11.2011 ve 02.12.2011 tarihli 

cevap yazıları 

3- İzmir Barosu Başkanlığı tarafından Maden Tetkik Arama (MTA) İzmir Bölge 

Müdürlüğü’ne gönderilen 06.10.2012 tarih ve 13429 sayılı bilgi edinme başvuru dilekçesi 
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4- MTA Ege Bölge Müdürlüğü’nün 17.10.2011 tarihli cevabı 

5- İzmir Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 17.10.2011 tarihli cevabı 

6- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 23.12.2011 tarihli cevabı ve eki 

30.11.2011 tarihli bilgi edinme notu 

7- İzmir Barosu Başkanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 02.12.2011 

tarih ve 022/15928 sayılı bilgi edinme başvuru dilekçesi 

8-  İzmir Barosu Başkanlığı tarafından İzmir Valiliği’ne gönderilen 13.01.2012 tarih ve 

070/786 sayılı bilgi edinme başvuru dilekçesi 

9-  İzmir Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 20.03.2012 tarihli cevabı ve cevap ekinde 

yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.03.2012 tarih ve 674/4045 sayılı ve 

16.08.2011 tarih ve 68/5906 sayılı yazıları, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge 

Müdürlüğü’nün  29.07.2011 tarih ve 665 sayılı yazısı ve ekindeki 1/25000 ölçekli kılavuz 

plan ve yatırım programı 

 


