
Türkiye’de ilk defa 1912 yılında sivil havayolu ulaşımının başlatıldığı Atatürk veya eski adıyla 
Yeşilköy Havalimanı, 1953 yılında uluslararası hava trafiğine de açılarak ülkemizin ulaşım tarihinde 
önemli bir yere sahip olmuştur. 1985 yılında ismi Atatürk Havalimanı olarak değiştirilerek yolcu 
karşılamaya devam etmiştir. Havacılık tarihinde hala önemli bir yere sahip olan Atatürk Havalimanı, 
ülkemizin havayolu ulaşımında senelerce büyük rol üstlenmiştir. 

KuzeyKuzey Ormanları bölgesini korumaya yönelik kararların alındığı 2009 onanlı İstanbul İl Çevre Düzeni 
Planı ilkeleri ve kararları ile bağdaşmayan, plana tamamen aykırı bir şekilde 2010 Ekim'inde şehrin 
kuzeyine 3. Havalimanının (İstanbul Havalimanı) yapılmasına ilişkin karar açıklanmıştır. Bu karar ile 
Kuzey Oormanları sahası tahribata açık bir hale getirilmiştir. İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın 
kararları ve hükümleri yok sayılarak, plandan tamamen bağımsız bir şekilde Kuzey Ormanları’nın 
olduğu alanda büyük tahribatlar gerçekleştirilerek yapılan İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018'de 
faaliyete geçmiştir. İstanbul Havalimanı’nın açılmasını takiben; Atatürk Havalimanı 7 Nisan 2019’da 
sivil uçuşlara ve 5 Şubat 2022 itibariyle de kargo uçuşlarına kapatılmıştır.sivil uçuşlara ve 5 Şubat 2022 itibariyle de kargo uçuşlarına kapatılmıştır.

Pandemi sırasında Atatürk Havalimanı’nın pistlerinden birisinin üzerine kalıcı hastane yapısı inşa 
edilerek sağlık alanında hizmet vermiş, vermeye de devam etmektedir. 2019 Nisan'ından itibaren 
Atatürk Havalimanı’nın yer aldığı alanın gelecek kullanımına ilişkin planların, stratejilerin ve 
süreçlerin ne olduğu hakkında sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları sürekli olarak bilgi talep 
etmiş ancak ilgili kamu kurumları tarafından yeterli bilgi akışı sağlanmamıştır.

Atatürk Havalimanı, Osmanlı Dönemi'nden bu yana havayolu ulaşımının önemli bir noktası haline 
gelmiş, dünyadaki önemli havalimanları arasında yer almıştır. Atatürk Havalimanı’nın akıbeti 
konusunda şeffaflıktan ve katılımcılıktan tamamen uzak, imar mevzuatını yok sayan bir süreç 
işletilmektedir. 

GelinenGelinen sürecin son aşamasında; plan kararlarında hiçbir ibare yer almamasına karşın 29 Nisan 
2022'de Atatürk Havalimanı’nın "Millet Bahçesi" yapılmasına ilişkin karar, basındaki açıklamalar 
sonucunda öğrenilmiştir. Türkiye için yadsınamaz bir ekonomik getirisi olan Atatürk Havalimanı, 
bulunduğu konum itibariyle olası olumsuz hava koşulları durumunda bile kullanılabilir durumda ve 
İstanbul'un toplu ulaşım ağına entegre olması milyonlarca insanın ihtiyaçlarına cevap vermektedir.  
Buna karşın, Atatürk Havalimanı tamamen yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya olup, Millet Bahçesi 
projesini yapmaya yönelik kararlar uygulanmaya başlanmıştır. 
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İmar mevzuatında açıkça belirtildiği üzere; imar ile ilgili yönetmelik hükümlerine, her ölçekteki 
plan ilke ve kararlarına, plan hiyerarşisine aykırı kararlar alınamaz. Atatürk Havalimanı’na 
yapılacak olan Millet Bahçesi’ne ilişkin ise Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları 
bulunmamakta, plan kararları yer almamaktadır.

Herhangi bir plan/proje ile yasal dayanağı olmayan bu projenin içeriğine dair net bir bilginin 
paylaşılmaması kamuoyunda büyük bir endişe oluşturmaktadır. 

MilletMillet Bahçesi projesinin yapılması ihtimali, İstanbul’un geleceğinde geri dönüşü olmayan 
tahribatlar yaratacak olan  Kanal İstanbul gibi mega projelere yol açan adımları 
hızlandırmaktadır. 

İstanbulİstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’nın gelecekte ihtiyacı karşılayamaması (yeni bir 
havalimanına ihtiyaç duyulması) gibi bir durumda; mevcut altyapısı ve tesisleri ile faaliyet 
gösterebilecek duruma ve ekonomik açıdan kayda bir değere sahip olan Atatürk Havalimanı’nın 
işlevini kaybetmesi kamu bütçesinin heba edilmesi ve kamu kaynaklarının zarara uğratılması 
demektir. Yeni yeşil alanlar İstanbul'un önemli ve öncelikli bir ihtiyacıdır. Fakat bunun yolu, 
mevcut havalimanını yıkmak olmamalıdır. Havalimanının yerine yapılacak olan yeşil alanın, 
ilerleyen dönemlerde yeni bir havalimanı ihtiyacıyla başka bir yeşil alanı yok etmesi ihtimali, 
düşünülmesi gereken bir konudur. düşünülmesi gereken bir konudur. 

Ekonomik kriz, kent yoksulluğu, işsizlik gibi sosyo-ekonomik sorunların derinleştiği bu 
günlerde, kamu kaynaklarının yerel halkın menfaatlerine ve ihtiyaçlarına yönelik kullanılması ve 
planlanması gerekmektedir; bu da ancak halkın katılımı ve yerel demokrasinin işletilmesi 
yoluyla hayata geçirilebilecektir.

1912 yılından beri hizmet veren, İstanbullular ve tüm ülke yaşayanları için önemli bir miras olan 
Atatürk Havalimanı için alınacak her türlü kararın, karardan etkilenecek olan her bir kentliye, 
sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere, meslek odalarına, ilgili kamu kurumlarına 
sunulmaksızın görüş alınmadan uygulamaya girişilmesi, toplumun kamu kurumlarına güvenini, 
idarenin kararlarında ve uygulamalarında şeffaflık ve katılımcılık ilkesini zedelemektedir.

BuBu gerekçelerle, İstanbul Kent Konseyi olarak, planlama ilkeleri ve mevzuatı  yok sayılarak, 
şeffaflık, katılımcılık ve yerel demokrasi ilkelerinden uzak bir şekilde alınan bu yıkım kararının doğru 
olmadığına inanıyor ve alınan bu karardan acilen vazgeçilmesi, katılımcı bir süreçle daha 
sürdürülebilir alternatif çözümlerin üretilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine ve takdirine 
sunuyoruz.
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