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1 Ocak 2014, Birgün
Dubai Kuleleri’ne dava yolu
İstanbul Şişli’de İETT garajı arazisine yapılması 
planlanan Dubai Kuleleri projesinin iptali için 
TMMOB Mimarlar Odası’nın açtığı ve İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın açtığı davayı Danıştay 
İdari Dava Daireleri kabul etti.

1 Ocak 2014, Cumhuriyet
Gökdelen projesi iptal
“Endüstriyel miras” kapsamında tescilli olan 
ve yıkılan Şişli Likör Fabrikası’nın yerine inşa 
edilen gökdelenlerin altlığını oluşturan imar 
planları iptal edildi. Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na parselle ilgili 1/5000 
ölçekli imar planı tadilatının iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemi ile dava açtı.

1 Ocak 2014, Hürriyet
Likör arazisinde plan tartışması
Şişli’deki tarihi Likör Fabrikası yerine inşa edilen 
rezidans ve otel projesi mahkeme kararıyla 
iptal edildi. Emlak GYO, iptalin eski planla ilgili 
olduğunu söyledi. Şişli Belediyesi ise ‘karar 
çıkarsa gereğini yaparız’ dedi.

1 Ocak 2014, Radikal
Likör Fabrikası Kararı: Yeni İmar Planı 
gökdelenleri kurtaracak mı?
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin 
açtığı bu dava sonucunda gökdelenleri mümkün 
kılan imar planı değişikliklerinin, kamu yararı ve 
şehir planlama ilkelerine aykırı olduğu, tescilli 
eserlere zarar verildiği...

1 Ocak 2014, Yurt
Likör Fabrikası planı da iptal
6. İdare Mahkemesi, TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Şubesi’nin başvurusu üzerine, yıkılan 
Likör Fabrikası’nın yerine inşa edilecek Quasar 
gökdelenleri için yapılan imar değişikliklerini 
kamu yararına aykırı bularak iptal etti.

2 Ocak 2014, Yurt
Likör arazisinde plan tartışması
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Sekreteri Sami Yılmaztürk, yargı 
kararının net olduğunu ve ilçe belediyesinin 
projeyi mühürlemesi gerektiğini belirtmişti.

4 Ocak 2014, Taraf
Kalamış sahili için yapılan itiraza ret
Kalamış sahilinin Fenerbahçe antrenman sahası 
ile Fenerbahçe Orduevi arasında kalan kısmını 
kapsayan özelleştirme kararına birçok kent 
hareketi ve TMMOB Mimarlar Odası itiraz etmişti. 
Ancak ÖYK yapılan itirazları kabul etmedi.

15.	 Basında	Mimarlar	Odası
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8 Ocak 2014, Birgün
Maltepe’de AVM komşuluğu
İstanbul Maltepe’de İller Bankası’nın yaklaşık 42 
dönümlük arazisine AVM, iş merkezi ve konut 
projesi yapılacak. Arazinin hemen yanı başında 
Maltepe Park AVM’nin bulunduğuna dikkat çeken 
TMMOB Mimarlar Odası Kartal Bölge Temsilciliği 
Başkanı Aysel Durgun, projeyle bölgede ciddi 
yoğunluk artışı olacağını belirtti.

10 Ocak 2014, Sol
Topçu Kışlası: Mimarlar Odası dava açmaya 
yetkili
Topçu Kışlası konusunda Mimarlar Odası’nın 
yetkisiz olduğuna hükmeden mahkemenin 
kararı Danıştay tarafından bozuldu. Danıştay, 
kamu yararının söz konusu olduğunu ifade etti. 
Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, kararın 
önemini vurguladı.

1	Mart	2014,	Sol
Anayasa Mahkemesi (AYM) rant düzenlemesini 
iptal etti
AYM, kentsel dönüşüm kapsamındaki idari 
işlemlere karşı yürütmenin durdurulmasını 
engelleyen düzenlemeyi iptal etti. …Konuyu 
soL’a değerlendiren Mimarlar Odası avukatı 
Can Atalay, özellikle 6306 sayılı yasanın İmar 
Kanunu, koruma ya da Çevre Kanunu ile çelişen 
ve bu kanunların uygulanmayacağına dair 
hükmüyle, yürütmenin durdurulmasına karar 
verilemeyeceğine dair hükmün iptal edilmiş 
olmasının önemli olduğunu kaydetti.

3	Mart	2014,	Radikal
Trakya bağları Karaköy’de
Trakya Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle 
gastronomi destinasyonu olarak dikkat çekmek 
için oluşturulan ‘Trakya Bağ Rotası Sergisi’ 
9 Mart’a kadar Karaköy Mimarlar Odası’nda 
seyahat ve gastronomi meraklılarıyla buluşuyor.

3	Mart	2014,	Sol
İstanbul Kartal’da kent hırsızlarına karşı eylem
Eylemde konuşma yapan TMMOB Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED raportörü 
Yüksek Mimar Mücella Yapıcı şunları kaydetti. 
‘Bu hırsızlar, yağmacılar kendi çocuklarının, 
yakınlarının yolsuzluğu gündeme gelince hepsini 
dışarı çıkardılar…’ 

3	Mart	2014,	Sol
Polonezköy’de kuzey ormanları için forum
Polonezköy’ün imara açılması ve bölgede 
yaşayanların sorunlarına dair Mimarlar Odası ve 
Çevre Mühendisleri Odası’nın da katılımıyla dün 
bir panel-forum düzenlendi.

4	Mart	2014,	Aydınlık
TMMOB’den Emek Sineması için suç duyurusu: 
Yıkımı durdurun
TMMOB İstanbul Mimarlar Odası, Emek 
Sineması inşaatının kazı uygulamaları sırasında 
gerekli tedbirlerin alınmayarak çevredeki tarihi 
binalara zarar verildiği gerekçesiyle yetkililer 
hakkında suç duyurusunda bulundu.
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4	Mart	2014,	Birgün
Emek’te derin tahribat
Mimarlar Odası, geçen cuma günü Beyoğlu 
Belediyesi ve Kamer İnşaat hakkında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulundu.

4	Mart	2014,	Cumhuriyet
Kendi projelerine bile aykırı
Mimarlar Odası’ndan, Emek Sineması’nın da 
bulunduğu yapının inşaatının durdurulması için 
suç duyurusu.

4	Mart	2014,	Karşı
Emek’in yıkımı mahkemeye taşınıyor
TMMOB, Emek Sineması’nda planlara uygun 
yıkım yapılmadığı ve çevredeki binalara 
zarar verildiği gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulunacaklarını açıkladı.

4	Mart	2014,	Sol
Emek’i katledenlere suç duyurusu
TMMOB adına açıklamayı yapan Mücella Yapıcı, 
“Emek Sineması İstanbul’daki hukuksuzluk ve 
yağma çılgınlığının aracı olarak 5366 sayılı 
yasanın kurbanları arasına girmiş ve hepimizin 
gözleri önünde bir tarih, kültür ve hukuk katliamı 
sonucunda yıkılmıştır.

7	Mart	2014,	Birgün
Selimiye Camii Silueti davalık etti
Selimiye Camii’nin siluetini engelleyecek 
ayrıcalıklı imar yapımına izin verildiğini iddia 
eden TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Edirne Temsilciliği, yargı yoluna gitti.

7	Mart	2014,	Radikal
‘İltifat etmişler, bu onuru hak etmedik’
TMMOB Mimarlar Odası Çevre Etki 
Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Ayşe Mücella 
Yapıcı “Eğer Taksim Dayanışması bir suç 
örgütüyse, o örgütün lideri olarak da sanıyorum 
bizi seçmişler, iltifat etmişler” dedi.

8	Mart	2014,	Hürriyet
Devlet eliyle kültür varlığı yok edildi
İstanbul Mimarlar Odası, Devlet Konukevi’ne 
dönüştürme çalışmaları süren İstanbul 
Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nü takibe aldı. 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk, 
“Orada devlet eliyle hukuka aykırı olarak yürüyen 
işlemler var. Çok sayıda ağaç kesilmiş ve 1’inci 
grup tescilli bir kültür varlığı temelli yok edilmiş 
durumda” dedi.

12	Mart	2014,	Radikal
‘Topçu Kışlası onayı uygundur’
‘İmar planlarının iptali Danıştay’dan dönerse 
tehlikeli’
Projeye dayanarak imar planları iptal edildiği 
için şu anda Topçu Kışlası’nın yapılmasının 
hukuken mümkün olmadığını belirten Can Atalay, 
“Danıştay’dan planların iptal kararı geri çevrilirse 
kışla yapılabilir mi?” sorusuna cevaben “Uzun 
vadede Gezi Parkı’nı herhangi bir mahkeme 
kararı korumuyor, haziranda ayağa kalkan 
insanlar ve bugün 7 arkadaşımızın yanına 
eklenen Berkin koruyor. Bütün bu davaları 
dikkatle takip etmek boynumuz borcu” dedi.
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12	Mart	2014,	Sol
İstanbullu 3. Köprüyü tanımıyor
“İstanbul’da Yaşam, Ulaşım Koşulları ve 3. 
Köprü” isimli anket çalışması tamamlandı. 
Sosyolog Güven Dağıstan, Doç. Dr. Haluk 
Levent ve TMMOB Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Çare 
Olgun Çalışkan, araştırmayla ilgili verileri ve 
sonuçları dün TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nde gerçekleşen toplantıda 
basın mensuplarına ve kamuoyuna aktardı.

18	Mart	2014,	Birgün
Tank fabrikası arazisi yargıda
Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası, 
ayrıcalıklı imar hakkıyla araziye yoğun yapılaşma 
getireceği ve İstanbul’un siluetinde onarılmaz bir 
tahribata neden olacağı gerekçesiyle planların 
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 
İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

20	Mart	2014,	Birgün
Ataköy’de o ruhsata yargı ‘dur’ dedi
Tescilli Baruthane yapılarının olduğu araziye 
Koruma Kurulu onayı olmadan verilen 
inşaat ruhsatına yargı freni geldi. 9. İdare 
Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Mimarlar Odası, sahildeki 160 parsel ile 174 ve 
182 parsellere verilen yapı ruhsatlarının inşaat 
sahası içinde tescilli eski eser ve tescilli ağaçlar 
bulunduğu, yapı izni için Koruma Kurulu’nun 
görüşünün alınmadığı, inşaat faaliyetleri 
sırasında ağaçların sökülerek doğal dokuya 
zarar verildiği gerekçesiyle yargıya başvurdu.

29	Mart	2014,	Cumhuriyet
Kente ve ülkeye ihanet
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Başkanı Sami Yılmaztürk, iktidarın kent suçlarını 
anlattı
“İstanbul’u sattılar. İnşaat yapılamaz hükmü 
olması gereken alanların hepsi inşaat alanı 
olarak kullanılıyor, çünkü AKP’nin varlık nedeni 
bu. Bugün kutulardan çıkan paralar, bir türlü 
sıfırlanmayan o paraların hepsi emlakten 
sağlanan kara paralar. Kamu arazilerinin özel 
mülkiyete dönüştürülmesinden kazanılan 
paralar...”

14	Nisan	2014,	Karşı
Farkındalık projesi ödül kazandırdı
Mimarlar Odası’nın iki yılda bir düzenlediği 
ve bu yıl 14’ncüsü gerçekleştirilen Ulusal 
Mimarlık Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada, 
Konya Selçuklu Belediyesi’nin Otizm ve Down 
Sendromu Yaşam Merkezi mimari projesiyle en 
iyi proje ödülünü kazandı.

18	Mart	2014,	Yurt
TMMOB’de belgesel gösterimi
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’ne 
(TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Belgesel Sinema 
Kulübü’nün bu haftaki etkinliğinde bugün saat 
19.00’da Karaköy’de bulunan Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi’nde “Kutsal: New 
York’un Küçük Suriye’si” ve “Sokakta Nefes 
Almak” adlı belgesel filmler gösterilecektir.
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19	Nisan	2014,	Yeni Gün
Taksim Dayanışması’ndan 1 Mayıs açıklaması
Gezi parkı olayları sırasında ön plana çıkan 
Taksim Dayanışması, 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü kutlamalarıyla ilgili açıklama 
yaptı.
Açıklamaya KESK adına Erdal Güzel, TMMOB 
adına Süleyman Solmaz, DİSK adına Önder 
Atay, Mimarlar Odası adına Ali Hacıalioğlu ve 
Türk Tabipler Birliği adına Hüseyin Demirdizen 
katıldı.

19	Nisan	2014,	Yurt
Dayanışma 1 Mayıs’ta Taksim’de
Taksim Dayanışması, 1 Mayıs’ta yüz binlerle 
birlikte Taksim’de olacaklarını açıkladı. Başka yer 
gösterilmesi için de, “İnananların hac ibadetini 
başka bir yerde yerine getirmelerini istemek gibi 
bir şey” denildi.

20	Nisan	2014,	Bizim Anadolu
Taksim Dayanışması: 1 Mayıs’ta meydandayız
Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum 
kuruluşlarından oluşan Taksim Dayanışması 
dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 
kutlamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nda yapılan 
açıklamaya KESK adına Erdal Güzel, TMMOB 
adına Süleyman Solmaz, DİSK adına Önder 
Atay, Mimarlar Odası adına Ali Hacıalioğlu ve 
Türk Tabipler Birliği adına Hüseyin Demirdizen 
de katıldı.

21	Nisan	2014,	Birgün
Avrasya Tüneli projesi tarihi yarımadaya hançer
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk, tarihi yarımadada trafik yoğunluğunu 
artıracak projenin evrensel koruma ve planlama 
ilkelerine aykırı olduğunu söyledi. Tarihi 
yarımadayla ilgili bugüne kadar hazırlanmış 
tüm planlarda bölgedeki trafik yoğunluğunun 
azaltılmasının en temel planlama ilkesi olarak 
kabul edildiğini belirten Yılmaztürk, “Tarihi ve 
arkeolojik sit alanı olan UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde yer almış bir bölgeye böylesi yoğun 
bir trafiğin sokulması kabul edilemez.”

23	Nisan	2014,	Aydınlık 
Heybeliada ranta açılıyor
Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, 
Aydınlık’a yaptığı açıklamada, hükümetin 
Sivriada ve Yassıada’dan sonra diğer adaları da 
imara açmak istediğini belirtti.

1	Mayıs	2014,	Sol
Polis üssüne çevrilen AKM için suç duyurusu
Mimarlar Odası çürümeye terk edilen 
AKM’nin hazirandan bu yana karakol olarak 
kullanılmasına tepki gösterdi. TMMOB Mimarlar 
Odası yaptığı açıklamada AKM’nin “polis 
üssüne” çevrildiğini belirterek Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer 
Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu 
kaydetti.
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1	Mayıs	2014,	Yapı
3. Köprü inşaatında göçük meydana geldi
Kazalarla ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası 
Büyükkent Şubesi’nden yapılan açıklamada: 
“Sorumlular hesap vermedikçe iş kazaları 
artarak devam edecektir. Meslek Odalarının 
ve ilgili sendikaların öneri ve uyarılarını dikkate 
almayan hükümet, iş kazaları öncesinde olduğu 
gibi sonrasında da sorumluluklarını yerine 
getirmeyerek taşeronlaşmanın da katkısı ile 
teknik kurallardan uzak, çalışanların güvenliğini 
önemsemeyen bir ortamının yaratıcısı olmuştur” 
denildi.

1	Mayıs	2014,	Yapı
Çılgın kararların alındığı bir ortamda Sinan’ı 
anmak
TMMOB Mimarlar Odası, “Büyük Usta’nın, 
mimarlık ve şehircilik açısından ‘çılgın’ kararların 
alındığı bir ortamda anılması, tarih boyunca bu 
topraklarda yaratılan birikim ve değerlerle ona 
saygısızlık anlamına gelmektedir” dedi.

7	Mayıs	2014,	Milliyet
Taksim yayalaştırma projesine iptal
Daire, İstanbul Mimarlar Odası’nın açtığı davada 
oy çokluğu ile verdiği kararla mahkemenin 
projenin iptaline ilişkin kararını onadı. Böylece 
projenin iptaline ilişkin karar kesinleşmiş oldu.

7	Mayıs	2014,	Radikal
Taksim’de son nokta: Plan iptali onaylandı
Davayı açan TMMOB Mimarlar Odası’nın 

avukatı Can Atalay, Hürriyet’e “Karar onama 
kararıdır. Ama henüz bize tebliğ edilmedi” dedi.

8	Mayıs	2014,	Birgün
Bizans’a gökdelen gölgesi
Bakırköy sahil şeridinde Bizans kalıntılarının 
bulunduğu eski Sümerbank arazisine 22 
kat yüksekliğinde 10 kulenin yer alacağı bir 
yapılaşma getirildi. 16:9 kulelerinin hemen 
yakınında yapılan inşaat silueti olumsuz 
etkileyecek. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 
Genel Sekreteri Ali Hacıalioğlu. “16:9 kulelerinin 
siluete olan olumsuz etkisinden hiç ders 
çıkarılmadı, sahile beton duvar örülüyor” 
dedi. Hacıalioğlu, araziye verilen yapılaşma 
koşullarının arazide yer alan Bizans kalıntılarını 
da tehdit ettiğini belirtti.

10	Mayıs	2014,	Bursa Kent
Başbakan yine kırılacak
İstanbul’un siluetini bozduğu için Başbakan 
Erdoğan’ın tepkisini çeken ve yıkım kararı verilen 
kulelerin bulunduğu sahile 67 metre yüksekliğinde 
10 adet yüksek bina daha geliyor. 16:9 kulelerinin 
bulunduğu sahil şeridinde yer alan Pruva 34 
projesinin aynı olumsuz etkiyi göstereceğini 
söyleyen Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel 
Sekreteri Ali Hacıalioğlu, “Bu tartışmalardan 
adete hiç ders çıkarılmamış gibi çok yakınında 
yeni imar kararlarının da bu şekilde verilmesi 
samimiyetsizliği gösteriyor” dedi.
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14	Temmuz	2014,	Bugün
Sukemerinin dibine mescit!
Saraçhane’deki Fatih Parkı’na Firuz Ağa 
Mescidi yeniden inşa ediliyor. Tarihi Bozdoğan 
Sukemeri’nin bitişiğine yapılacak inşaata 
uzmanlardan tepki var: Taklit ve betonarme 
bir yapı su kemerlerinin tarihi dokusunu bozar. 
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk: “Menderes döneminde imar 
çalışmalarında birçok cami ve mescit yok oldu. 
Bu camilerin ihya kararı için koruma mevzuatı 
uyarınca belge ve bilgi gerekiyor. Bundan da 
öte bu yapıların, korunmaya esas özgünlüğünün 
olması gerekli…”

3	Ağustos	2014,	Birgün
TMMOB: Moda Bostanı otopark alanı olamaz
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Moda’da Gezi 
Direnişi’nin ardından ‘bostan’ olarak kullanılmaya 
başlanan yeşil alanın otoparka dönüştürülmesi 
için verilen ruhsatın iptalini istedi.

3	Ağustos	2014,	Sözcü
AKP’nin çılgın projeleri İstanbul’u mahvediyor
Amerikan Newsweek dergisi, Başbakan 
Erdoğan’ın İstanbul’u ‘rüya kenti’ne dönüştürme 
teşebbüsünün şehrin tarihi dokusunu tehdit 
ettiğini ileri sürdü. Mimarlar Odası Şubesi Genel 
Sekreteri Mücella Yapıcı, “Bu, modernizasyon 
adına yapılıyor. Ama gerçek şu ki İstanbul’un 
tarihi ve hatta geleceği yok ediliyor. Bu, öyle bir 
tempoda yapılıyor ki, şehrin direnmesi olanaksız” 
dedi.

6	Ağustos	2014,	Kent Yaşam
TMMOB: İBB, Moda Bostanını otopark yapamaz
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi, yazılı bir basın açıklaması yaparak 
otopark yapılmak istenen Moda Bostanı alanında 
direnen Kadıköylülere destek verdiğini açıkladı.

15	Ağustos	2014,	Cumhuriyet
Artık her yer otopark
Bakanlığın otopark Yönetmeliği’nde yapmak 
istediği değişiklikle yol, meydan, yeşil alan, 
park, kamu kuruluşlarına ait her yer otopark 
olabilecek.
Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Ali Hacıalioğlu, “Bu taslak kabul edilemez 
bir taslak. Bu taslakla otopark sorunu bile 
ticarileştirilmiş olacak. Otopark alanlarının 
satışını öngören bu tasarının kabul edilmesi 
kamusal alanın pazarlanması anlamına 
geliyor…” diye konuştu.

20	Ağustos	2014,	Cumhuriyet
TOMA’lı ÇED toplantısı
Kültür varlığı olarak tescilli 5 binanın otel ve 
restorana dönüştürüleceği Galataport Projesi’nin 
ÇED toplantısı halkın yoğun tepkisi üzerine 
başlamadan bitti.
Mimarlar Odası’nın avukatı Can Atalay, “Tek 
bir yurttaşa, esnafa, kapı komşunuz Mimarlar 
Odası’na haber vermediniz. Yurttaş katılımı bir 
kukla tiyatrosu değildir. Bu kukla tiyatrosuna izin 
vermeyeceğiz” diyerek tepkisini gösterdi.
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20	Ağustos	2014,	Dünya
Galataport’un ÇED toplantısı protesto edildi
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk, “Sahilin 1 kilometreden uzun bir 
kısmını halka kapatacak, bölgeyi soylulaştırarak 
esnafı yerinden edecek, bölgedeki yapılaşmayı 
kat kat artırarak trafik sıkışıklığı gibi birçok sorun 
yaratacak Galataport Projesi hukuksuzdur” diye 
konuştu.

27	Ağustos	2014,	Cumhuriyet
O eski halinden eser yok şimdi
Vahdettin Köşkü’nde restorasyon değil ‘tarih 
katliamı’ yapıldı
Mimarlar Odası Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, 
köşklerin büyütülerek yeniden ve aslına bağlı 
kalınmadan yapıldığını söyledi. Hafriyatla 
topografik yapının köklü bir şekilde değiştirildiğini 
vurguladı. “Sözde restorasyonda yapının aslına 
bağlı kalınmadığı gibi köşkün karakteristik 
özelliklerinden biri olan soğanlı çatı yok edildi. 
Bu bir suçtur” dedi.

5	Eylül	2014,	Cumhuriyet
Restorasyon bahane
Çatısı 2010 yılında yanan Haydarpaşa Garı 
için hazırlanan ve Anıtlar Kurulu tarafından 
onaylanan restorasyon projesine tepkiler 
büyüyor. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella 
Yapıcı, Haydarpaşa Gar binası çatısının 
yangından sonra kullanılamaz hale geldiğini 
anımsattı.

1	Ekim	2014,	Yapı 
Haydarpaşa Garı projesine ruhsat verilmeyecek mi?
Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2012 tarihli Haydarpaşa Garı’nı 
otele dönüştüren, çevresindeki 1 milyon 
metrekarelik bölgeyi ise ticaret ve turizm alanı 
olarak gösteren plana karşı iptal davası açmıştı. 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED 
Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı “Önce 
çatının aslına uygun restore edilmesi gerek. 
Binanın güçlendirilmesi lazım. 1. dereceden 
tarihi eserdir” dedi.

1	Ekim	2014,	Yapı 
Yeni Taksim Meydanı projesi
Projeye göre meydanın çeşitli yerlerine ağaçlar 
dikilecek, süs havuzları ve oturma grupları 
yapılacak. Projenin görsellerinde Cumhuriyet 
Caddesi boyunca, AKM önünde, Gezi Parkı’yla 
Marmara Oteli arasında ve Tarlabaşı yönünde 
ağaçlı yeşil adalar gözüküyor. “… Mimarlar 
Odası olarak projenin iptal edilmesi için 
üzerimize düşeni yapacağız”

5	Ekim	2014,	Evrensel
Kent filmleri bu yıl Gezi’de yitirdiklerimize 
adanıyor
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği 
“İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent 
Filmleri Festivali! Program dahilindeki film 
gösterimleri 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında 
gerçekleşecek. 
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13	Ekim	2014,	Habertürk
Kuşaktan kuşağa mimarlar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
tarafından düzenlenen, farklı kuşakların bir araya 
geldiği ve meslekte 30, 40, 50, 60, 70 yılını 
dolduran mimarların plaket aldıkları törende farklı 
yıllarda mezun olan öğrenciler bir araya geldi.

15	Ekim	2014,	Birgün
Tarihi avlu betonlaşıyor
Fatih Camii’nin avlusunun Akdeniz Medresesi’ne 
bakan bölümündeki ağaçlar sökülürken tarihi 
avlu granit döşenerek betonlaştırılıyor. Mimarlar 
Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, 
“Fatih Camii’ne ağaçların zarar verdiği tespiti 
söz konusu ise tedbir alınması kaçınılmazdır. 
Bu konuda uzmanlar gözetiminde alınabilecek 
tedbirler vardır. Ağaç kesilmeden de tedbir almak 
mümkün olabilir” dedi.

17	Ekim	2014,	Cumhuriyet
Mimarlar Odası’nda Ekinci’yi anma töreni
‘Umutla mücadele etmeyi öğretti’
Karaköy’deki Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nde gerçekleşen anma töreni Oktay 
Ekinci’nin yaşamını konu alan belgeselle başladı.

19	Ekim	2014,	Birgün
Validebağ’da direniş sürüyor
İstanbul Altunizade Mahallesi’ndeki Validebağ 
Korusu’nun bitişiğinde 1000 metrekarelik alana 

yapılmak istenen ruhsatsız cami inşaatına engel 
olan yurttaşlar dün bir şenlik düzenledi, insan 
zinciri oluşturdu. Mimarlar Odası Büyükkent 
Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk ise Üsküdar 
Belediyesi’nin verdiği ruhsatın hukuka aykırı 
olduğunu savunarak “1/1000’lik plan dahi 
yapılmadan buraya ruhsat verilmesi suçtur, imar 
kanununa aykırıdır” dedi.

21	Ekim	2014,	Evrensel
Taksim Dayanışması davası bugün
Taksim Dayanışması üyelerinin yargılandığı 
davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. 
Toplam 26 kişinin yargılandığı davada, Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Yüksek 
Mimar Mücella Yapıcı, Elektrik Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin… 
‘örgüt kurmak ve yönetmekle’ suçlanıyor.

22	Ekim	2014,	Aydınlık
Taksim Dayanışması’nın Gezi davası ertelendi
Aralarında Mimarlar Odası Çevre Etki 
Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı 
ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali 
Çerkezoğlu’nun da bulunduğu sanıklar ikinci kez 
hâkim karşısına çıktı.

22	Ekim	2014,	Birgün
Suç yok ama yargılama var!
Taksim Dayanışması üye ve bileşeni 26 
kişinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak 
ve yönetmek”, “örgüt üyesi olmak” gibi garip 
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suçlamalarla yargılandığı davada mahkeme, 
avukatların beraat talebini reddetti. İstanbul 33. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 20 Ocak 
2015 tarihine ertelendi.

22	Ekim	2014,	Birgün
Suç yok, yargılama var!
Taksim Dayanışması davasında avukatların “Suç 
yok. Sanıklar beraat etmeli” talebi reddedildi. 
Avukat Kazan, “Örgüt tartışması iktidarın keyfine 
göre değerlendirilemez” diye konuştu.

22	Ekim	2014,	Milliyet
Taksim Dayanışması ikinci kez hâkim karşısına 
çıktı
Taksim Dayanışması üyesi 26 kişinin suç 
işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, 
örgüt üyesi olmak suçlamasıyla yargılandığı 
davada mahkeme, avukatların derhal beraat 
talebini reddetti.

22	Ekim	2014,	Posta
Taksim Dayanışması Davası’nda ikinci duruşma
Örgüt üyeliği ile suçlanan Mimarlar Odası’ndan 
Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel 
Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun da aralarında 
olduğu 26 sanık dün ikinci kez hâkim karşısına 
çıktı.

22	Ekim	2014,	Vatan
Gezi davasına 2015’te devam!
Gezi Parkı’nın Hüseyin Avni Mutlu tarafından 

yaşanan eylemlerden sonra yeniden açıldığı 
8 Temmuz 2013’de meydana gelen olaylarda 
gözaltına alınan Mimarlar Odası Çevre Etki 
Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Mücella 
Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri 
Ali Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 26 
sanık ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

22	Ekim	2014,	Yurt 
Gezi davasında ‘derhal beraat’a ret
Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama 
yapan Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme 
Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Türkiye’de 
adaletin olmadığı ve hukukun altüst olduğu bir 
dönemde yargılandıklarını belirterek…

25	Ekim	2014,	Birgün
Validebağ’da inşaat da şiddet de devam ediyor
Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma 
kararına karşın inşaata, polis nezaretinde tekrar 
başlandı. Polis bir kişiyi yaralarken; Can Atalay 
gözaltına alındığı sırada polislerin “Sıkarım 
kafana” dediklerini söyledi.

26	Ekim	2014,	Sol
Bu dava utanç vesilesidir
Gezi Parkı’nın açıldığı 8 Temmuz 2013’te parka 
girmek istedikleri sırada gözaltına alınan 26 
kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması 
görüldü. Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı, 
böyle bir duruşmadan sonra konuşmanın utanç 
vesilesi olduğunu belirtti.
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13	Kasım	2014,	Evrensel
Tarihi bostana süs havuzu durdu
Tarihi İstanbul surlarının dibinde yer alan Fatih 
Yedikule bostanlarına yapılması planlanan park 
projesi içindeki süs havuzu inşaatı kazı izni ve 
müze arkeologu olmadan yapıldığı için durduruldu. 
Sami Yılmaztürk, kara surlarının tarihi yarımadanın 
dünya mirasına alınma gerekçelerinden biri 
olduğunun altını çizerek, “Bu surlar sadece bir 
duvar değil, surların her iki yakasının da bütün 
olarak korunması gerekir” dedi.

18	Kasım	2014,	Evrensel
Bir yıkmadıkları kaldı
Selçuklular tarafından 700 yıl önce yaptırılan 
tarihi Halima Hatun Kümbeti’ne neredeyse 
bitişik inşa edilen yurt binasıyla ilgili Koruma 
Kurulu’nun ‘Silueti fazla etkilemiyor’ dediği ortaya 
çıktı. Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı 
Sami Yılmaztürk, “Fazla etkilememek” diye bir 
kavram olmadığını söyledi. “Bu ifade, dosyayı 
kapatmak için kullanılan bir kitabına uydurma 
ifadesidir. Hangi açıdan bakarsanız bakın, 
kümbet ve yurdu aynı açıda görüyorsunuz” diyen 
Sami Yılmaztürk, bu durumun kabul edilemez 
olduğuna dikkat çekti.

20	Kasım	2014,	Birgün
Bostana imar meclisten geçti
Yedikule Bostanları’nı yapılaşmaya açan projeye 
ilişkin plan değişikliği İBB Meclisi’nde kabul 
edildi. Yedikule Bostanları’nda projenin geçen 
haftalarda inşaatı Arkeoloji Müzeleri’nin denetimi 

olmadığı için durdurulmuştu. Mimarlar Odası 
İstanbul Şubesi’nden Yüksek Mimar Mücella 
Yapıcı inşaatın yalnızca müze denetimi olmadığı 
için değil, kurul tarafından 2013’te onaylanan 
avan proje revizyonu planlara yeni işlendiği için 
de usulsüz olduğunu söyledi. Yapıcı, “Mimarlar 
Odası olarak avan projenin iptali için hukuki 
girişimde bulunacağız” dedi.

27	Kasım	2014,	Evrensel
Beyoğlu’nun kalbi sadece beyaz bir leke
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim 
Meydanı ve Topçu Kışlası Projesi’ne bütçe 
ayırdığının ortaya çıkmasının ardından, İBB Şehir 
Planlama Müdürlüğü de hazırladığı taslakta Gezi 
Parkı ve Taksim Meydanı’nı 1/5000 ölçekli imar 
planı dışına çıkardı. … Mücella Yapıcı, plan notu 
ve plan raporu olmayan ‘ciddiyetsiz’ bir belge ile 
karşılaştıklarını söyleyerek “Skandal niteliğinde 
bir şey ile karşılaştık…”

27	Kasım	2014,	Posta
Beyoğlu’nun kalbi söküldü
Gezi Parkı ve Taksim Meydanı plan taslağına 
beyaz bir alan olarak işlendi. Mimarlar 
Odası eski Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, 
“Beyoğlu’nun kalbi olan Taksim Meydanı ve Gezi 
Parkı plan sınırları dışına çıkarılmıştır…”

28	Kasım	2014,	Evrensel
Haydarpaşa’dan binip Ankara’ya gideceğiz
Haydarpaşa Dayanışması adına konuşan 
Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri 
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Mücella Yapıcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
özelleştirme kapsamına alınacağını söylediği 
Haydarpaşa Garı ile ilgili 2005 yılından bu 
yana ‘Haydarpaşa görücüye çıkıyor’ söyleminin 
sürdürüldüğünü ifade etti.

28	Kasım	2014,	İstanbul
Haydarpaşa’nın geleceği konuşuldu
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve 
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, tarihi 
Haydarpaşa Garı’nın geleceği ile ilgili basın 
toplantısı düzenledi. TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı C. Sami Yılmaztürk moderatörlüğünde 
yapılan toplantı Mücella Yapıcı’nın sunumu, 
Tugay Kartal ve Mithat Ercan’ın anlatımıyla 
gerçekleşti.

28	Kasım	2014,	Posta
4 yıldır yanıyor
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nden Mücella 
Yapıcı şöyle konuştu: “Yangınla ilgili soruşturma 
dosyası kapatıldı, bina kaderine terk edildi. 1. 
derecede tarihi eser olan binaya aslına uygun 
olmayan projeler yapılmak isteniyor. Haydarpaşa 
4 yıldır yanıyor. Para hırsıyla tarih yok edilmek 
isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz.”

29	Kasım	2014,	Yurt
O ateş sönmedi
Birinci derece tarihi eser statüsündeki 
Haydarpaşa Garı’nı tehdit eden özelleştirme 
sürecine Mimarlar Odası ve Haydarpaşa 

Dayanışması’ndan tepki geldi: ‘Artık hukuk 
yangını başlamıştır!’ Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk “Çatıdaki 
yangının ardından 4 yıl geçti. Dava dosyası 
kapatıldı ancak bu kez hukuk yangını başladı. 
Bunların hepsi hukuk dışıdır” dedi.

3	Aralık	2014,	Bizim Gazete
Haydarpaşa Garı’nın mücadelesi 10 yaşında
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı 
Haydarpaşa mücadelesinin 10 yıllık tarihine 
ilişkin sunum yaptı.

3	Aralık	2014,	Cumhuriyet
Galataport çılgınlığı
‘ÇED’i bitirin, yargı kararlarını uygulayın’
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat 
Mühendisleri Odası dün ortak basın 
açıklamasında Galataport projesi için 
mahkemelerin verdiği yürütmeyi durdurma 
kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.

3	Aralık	2014,	Taraf
Hatipoğlu’nun oteline kuruldan izin yok
Nihat Hatipoğlu’nun Sultanahmet’teki Aya Sultan 
Oteli ve bitişiğindeki binasıyla ilgili Koruma Kurulu 
izni olmadığı ortaya çıktı. Otel, tarihi yarımadada 
olduğu için Koruma Kurulu kararı şart. Konuya 
ilişkin belgeler ışığında Taraf’a değerlendirmelerde 
bulunan Mimarlar Odası Sekreter Üyesi Ali 
Hacıalioğlu: “Orada çok net bir şekilde kaçak 
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imalat var. İmar planlarında belirtilen yüksekliğin 
üzerinde kat çıkılması, çıkılan katın kaçak olduğu 
anlamına gelir. Binalar arasındaki boşluklara 
yapılan arka kısımdaki ilavelerin ise prosedüre 
aykırı olduğu çok açık ortadadır” dedi. 

4	Aralık	2014,	Hürriyet
Yeni Sulukele Tokludede
Kamuoyunda Tokludede olarak bilinen mahalle, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi 
yarımadayı çevreleyen surların yanı başında 
yer alıyor. Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi 
Başkanı Sami Yılmaztürk, “Sulukule’de olduğu 
gibi, tarihi yarımadada 8500 yıllık tarihi hiçe 
sayan bir planlama anlayışı söz konusu” dedi.

4	Aralık	2014,	Sözcü
Tokludede’nin kaderi Sulukule’ye benzemesin
Mahallede yaklaşık 70 hane müteahhitle anlaştı, 2 
hane direniyor. Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi 
Başkanı Sami Yılmaztürk, “Sulukule’de olduğu 
gibi, tarihi yarımadada 8500 yıllık tarihi hiçe sayan 
bir planlama anlayışı söz konusu” dedi.

14	Aralık	2014,	Birgün
Cevizli Tekel’de yıkım
Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilen endüstri 
mirası Cevizli Tekel arazisinde tescilli tütün 
depolarının yıkımı başladı. Mimarlar Odası 
çağrı yapıyor: Proje derhal durdurulmalı. 
Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, 
“Bölgenin arkeolojik sit, doğal sit ve kamusal 
alan özelliklerinin mutlaka korunması gerekir. 

Cevizli Tekel kamusal alanın değerlerine zarar 
vermeden yapıların restore edilerek alanın halka 
açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bölgedeki 
yoğun yapılaşma nedeniyle halkın depremde 
toplanma alanına ihtiyacı var” dedi.

24	Aralık	2014,	Taraf
‘Ecdadın’ mirasına sahip çıkıyorlar
Kâğıthane’de yeni yapılan Osmanlı Arşivi binası 
dere yatağı üzerinde bulunması nedeniyle tepki 
çekti. Mimarlar Odası dava açmaya hazırlanıyor. 
Yılmaztürk “tarihçilerin yaptığı araştırmalar 
esnasında çektikleri fotoğraflar, arşivin dere 
yatağında bulunması, eldeki veriler ve dünya 
standartları düşünüldüğünde bina boşaltılmalı 
ve tarihi belgelerin başka bir yere taşınması 
gerekiyor” dedi.

24	Aralık	2014,	Zaman
Araştırmacılar, Osmanlı Arşivi’ne dava açıyor
Mimarlar Odası yetkilileri ile birlikte binanın her 
yerini görmek istediklerini İstanbul Valiliği ile 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’na iletmişlerdi. 
Süreci, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Sekreteri Ali Hacıalioğlu şöyle anlatıyor: 
“İstanbul Valiliği’ne ve Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazıp konuyla 
ilgili bilirkişi heyeti oluşturulması ve onların 
belirleyeceği tarihte, onların da istediği kişilerle 
birlikte arşivi ziyaret etmek istediğimizi söyledik…”
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1 Ocak 2015, Yapı 
Galataport Çığlığı
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 
Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri 
Odası ortak yaptıkları basıl açıklamasında 
Galataport projesi için mahkemelerin verdiği 
yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanması 
çağrısında bulundu.

14 Ocak 2015, Birgün
Emek’i yıkan projeye durdurma!
Emek Sineması’nın yerinde yükselen Kamer 
İnşaat’ın projesine yürütmeyi durdurma geldi: 
Proje yapının tarihi değerine ve kültür varlığı 
özelliğine aykırı. … Mücella Yapıcı, kararla 
birlikte Emek Sineması’nı yıkan projeye karşı 
sürdürülen hukuk mücadelesinde yeni bir sayfa 
açıldığını belirtti.

14 Ocak 2015, Bugün
Emek Sineması’nda ikinci kez durdurma
Danıştay karar verdi: Başkan Demircan’a 
soruşturma
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 
Türkiye’nin en eski sinema salonlarından biri 
olan Emek Sineması’nın yerinde yükselen 
projeyle ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 
yürütmeyi durdurma kararı verdiği açıklandı.

14 Ocak 2015, Habertürk
Emek için yeni karar
Yapıcı’nın açıklamasına göre Danıştay 1. Dairesi 

de, 2 Aralık 2014’te oybirliğiyle aldığı kararda, 
inşaat sırasında zarar gören Serkıldoryan, 
Melek ve İskenç apartmanlarıyla ilgili Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yaptığı 
suç duyurusunda sorumlulukları bulunan 
kamu görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığı’nın 
soruşturma izni vermemesi kararının 
kaldırılmasına hükmetti.

14 Ocak 2015, Hürriyet
Emek Sineması’na mahkeme sahip çıktı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 
Türkiye’nin en eski sinema salonlarından biri 
olan Emek Sineması’nın yerine yapılan projeyle 
ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 
yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

17 Ocak 2015, Taraf
Nâzım’dan “Hayal Ediyorum”
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği, Nâzım 
Hikmet’i doğumunun 113’üncü yıldönümünde, bu 
gün saat 16.00’da Bakırköy’deki binalarında M. 
Melih Güneş’in söyleşisi ve özel yayınla anıyor.

17	Ocak	2015,	Zaman
Emek’te durmak yok inşaata devam
Söz konusu inşaatın yıkılması gerektiğini belirten 
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Sami 
Yılmaztürk, “Yürütmeyi durdurma kararı bugüne 
kadar yapılan işlemin tüm aşamalarının aslında 
bir suç içerdiği ve hukukun katledildiğine ilişkin 
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çok açıklıkla hazırlanmış bir karar. Bu aşamada 
yapılan tüm işlemlerin durdurulması ve geldiği 
aşama itibarıyla mevcut betonarme inşaatın 
yıkılması ve Emek Sineması’nın rölöve ve 
restorasyon projelerine göre yeniden aynı yerde 
ve aynı şekilde yapılmasını emrediyor” şeklinde 
konuştu.

18 Ocak 2015, Hürriyet
İşte tartışma yaratan projenin son hali Emek 
2015
Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği 
iddia edilen Emek Sineması’nda inşaat devam 
ediyor. Kendilerine inşaatı durdurma il ilgili bir 
karar ulaşmadığını ifade eden şirket yetkilileri, 
Emek Sineması’nda yapılan çalışmalar ile ilgili 
bilgi verdi. Sivil toplum örgütleri projeye karşı 
çıktı, davalar açıldı. Son olarak 13 Ocak’ta 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne 
bağlı Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Emek 
Sineması’nın yerinde yükselen projeyle ilgili 
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi 
durdurma kararı verdiğini açıkladı.

14 Ocak 2015, Milliyet
Emek Sineması’nı yıkan inşaata protesto
‘O Emek’i yavaşça yere bırak’
Tarihi Emek Sineması’nı yıkan projenin 
durdurulma kararının ardından aralarında 
milletvekili ve ünlü sinemacıların da bulunduğu 
kalabalık İstiklal Caddesi’nde toplandı. Grup 
Emek Sineması’nın kapısı sokağa açılan haliyle 
yeniden yapılması talebini dile getirdi.

14 Ocak 2015, Posta
Emek isyanı
Mimarlar Odası avukatı Can Atalay “İnşaata 
devam edenler ve durdurmayan yetkililer suç 
işliyor. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar” dedi.

3	Şubat	2015,	Hürriyet
Kaderi 8 yıl önce çizilmiş
Emlak Konut’un Özelleştirme İdaresi’nden aldığı 
Emirgân Korusu’nun komşusu 158 bin metrekare 
arsa için tartışmalar büyüyor. Mimarlar Odası 
arsada daha fazla inşaat yapılabilmesi için plan 
değişikliğinin 2006 yılında yapıldığına dikkat 
çekiyor. Yeni planla inşaat izni bir anda 3 katına 
çıkartılmış.

6	Şubat	2015,	Evrensel
Mimarlar Odası Şube Yöneticisi Ali Hacıalioğlu, 
Emirgân Korusu’nun da dahil olduğu 6 parselin, 
5’inin inşaat alanı içinde kaldığını ifade 
ederek, “Parseller korunun devamı niteliğinde. 
İstanbul’un Boğaz manzarasında büyük bir 
öneme sahip olduğu için biz yapılması planlanan 
inşaatı doğru bulmuyoruz” dedi. 

11	Şubat	2015,	Yurt
Emek Sineması Madam Tussauds müzesi mi 
olacak?
Mimarlar Odası tarafından kamuoyu ile 
paylaşıldığı Mart 2010’dan beri İstanbullu 
sinemaseverler, yeni bir ticari merkezin tepesine 
“taşınacak” olan Emek Sineması için mücadele 
ediyor.
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13	Şubat	2015,	Cumhuriyet
10 işçiye mezar olan Torun Center ruhsatını aldı
Öldükleriyle kaldılar
Ali Sami Yen Stadı’nın yıkılarak yapılması 
planlanan rezidanslar için gerçekleştirilen imar 
planı değişiklikleri de mahkemelik olmuştu. 
2007 tarihli plan değişikliğine Mimarlar Odası 
İstanbul Şubesi 2008 yılının Mart ayında dava 
açtı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
Kararda yapılaşma yasağı bulunan ve afet 
sonrası bölgenin tek toplanma alanı olan parselin 
plan değişikliği ile inşaata açılması sakıncalı 
bulundu. Ancak plan değişikliğine gidilerek yargı 
kararı geçersiz hale getirildi. Yeni plana açılan 
dava da sürüyor.

16	Şubat	2015,	Birgün
Gökdelen değil ‘otelmiş’
Emirgân Korusu’nun yanındaki arsayı Emlak 
Konut GYO, tepkileri üzerine çekmeye 
devam ediyor. Sami Yılmaztürk ise projenin 
uygulanmasının mümkün olmayacağını söyledi. 
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk, imar planının hazırlığıyla ilgili, “Biz de 
sizler gibi durumu gazetelerden takip ettik ve AVM 
yapılacağını öğrendik, imar planının hazır olup 
olmadığıyla ilgili bir bilgimiz yok çünkü katılımcı 
bir süreç içinde hazırlanmıyor. Ancak yeni bir plan 
hazırlanmış olsaydı haberimiz olurdu.”

18	Şubat	2015,	Milliyet
Kadıköy sahiline ulu cami geliyor
Kadıköy sahilinde dolgu alanına “Ulu Cami” 
adında yeni bir cami yapılacak. Caminin altında 

kütüphane, sergi ve konferans salonları ile 
otopark olacak.
Cami inşaatı yapılmak istenen arazinin 
İstanbul’un kıyı şeridinde yer aldığını ve silueti 
doğrudan etkileyecek bir noktada olduğunun 
altını çizen Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu 
Sekreteri Mücella Yapıcı “Camileri politik simge 
haline getirmiş bir anlayışla karşı karşıyayız. 
Kentin ihtiyacından ziyade gündemi kaydırmak 
için yapılan bir girişim.”

18	Şubat	2015,	Posta
Kadıköy sahiline ulu cami yapılacak
Kadıköy’de deniz doldurularak oluşturulan arazi 
İstanbul Belediyesi’nin projelerinde yeşil alan 
olarak gözüküyor. Cami inşaatı yapılmak istenen 
arazinin İstanbul’un kıyı şeridinde yer aldığını 
ve silueti doğrudan etkileyecek bir noktada 
olduğunu belirten Mimarlar Odası’ndan Mücella 
yapıcı şunları söyledi: “İstanbul’da yeni bir simge 
yaratılmaya çalışılıyor. Camileri politik simge 
haline getirmiş bir anlayışla karşı karşıyayız. 
Deniz doldurularak oluşturulmuş o alanda 
toplumsal kullanıma açık bir tesis yapılması oraya 
giden herkesin can güvenliğini tehdit edecektir.”

21	Şubat	2015,	Birgün
Danıştay’dan Validebağ kararı
Mimarlar Odası ve Validebağ Gönüllüleri Derneği 
tarafından açılan davada imar planını koruma 
mevzuatına ve kamu yararına aykırı bulunan 3. 
İdare Mahkemesi 2011’de planı iptal etti. İdare 
Mahkemesi’nin imar planının Validebağ Korusu 
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ve çevresinin doğal değerlerinin korunması 
ile bağdaşmadığı gerekçesiyle verdiği karar 
Danıştay 6. Dairesi tarafından onadı.

21	Şubat	2015,	Yurt
Validebağlılar kazandı
Validebağlılar korunun 1/5000’lik Nazım İmar 
Planı’nın iptali için açtığı davada Danıştay, 
belediyenin itiraz ettiği kararı Validebağlılar 
lehine onadı. Danıştay, Validebağ Korusu’nun 
1/1000 ölçekli planlar atlatılarak 1/5000’lik Nazım 
İmar Planı kapsamına alınmasının iptaline karşı 
açılan temyiz davasında belediyenin itirazını 
reddederek mahkeme kararını onadı.

24	Şubat	2015,	Cumhuriyet
3. havalimanının olumlu raporlarına dava için 20 
bin lira ücret istendi
ÇED’e bilirkişi engeli
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 
Jeoloji Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri 
Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
ile Çevre Mühendisleri Odası’nın 3. Havalimanı 
için verilen ÇED olumlu raporuna açtığı davada 
mahkeme 20 bin lira bilirkişi ücreti istedi. 
Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, artan 
bilirkişi ücretleri nedeniyle hem dayanışma hem 
de masrafları paylaşmak için çok ortaklı davalar 
açmaya başladıklarını söyledi.

25	Şubat	2015,	Aydınlık
Validebağ’da çevre katliamı
Çevre Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası 

İstanbul Şubesi ile Validebağ Gönüllüleri Derneği, 
Validebağ Korusu’na kanalizasyon akıtılmasıyla 
ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Mimarlar 
Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, 
şunları söyledi: “Validebağ Korusu 1. derece 
doğal sit alanı. Koruda 15-400 yaş arası 7 bin 
123 ağaç ve 128 çeşit kuş türü bulunuyor…”

25	Şubat	2015,	Özgür Gündem
Validebağ’da ağaçlar kuruyor!
Tüm tepkilere karşın Validebağ Korusu’na dönük 
tehditler devam ederken konuya ilişkin mücadele 
eden STK’ler yaşanan tehlikeye bir kez daha 
dikkat çekti. Son incelemeler, korudaki dereye 
çimento ve agrega atıklarının karıştığını ve buna 
bağlı olarak ağaçların kuruduğunu ortaya koydu.

25	Şubat	2015,	Vatan
‘Dere bilinçli kirletiliyor’ iddiası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Validebağ 
Korusu’ndaki dereye bilinçli olarak lağım 
suyunun karıştırıldığını öne sürdü.

25	Şubat	2015,	Yurt
‘Validebağ Korusu’nda suç işleniyor
Validebağ Korusu’ndan geçen dereyle ilgili 
incelemeleri içeren raporda, kanalizasyon 
atıklarının koruyu yok ettiği iddia edildi. Konuyla 
ilgili olarak TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 
Mimarlar Odası ve Validebağ Gönüllüleri 
Validebağ Korusu’nun içinden geçen derenin 
İSKİ ve İBB tarafından tahrip edildiği iddiasıyla 
suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
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27	Şubat	2015,	Birgün
Koruma Kurulu’ndan Beyazıt Meydanı için suç 
duyurusu: Ne plan var ne proje
Beyazıt Meydanı’ndaki altgeçit inşaatı hakkında 
1 No’lu Yenileme Kurulu suç duyurusunda 
bulundu. Sit alanı olan meydan, kuruldan onaylı 
bir imar planı ve proje olmadan alt üst edildi.
Mimarlar Odası: Proje geri çekilmeli
Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri 
Mücella Yapıcı, Koruma Kurulu’nun suç 
duyurusuna rağmen onaylı bir proje ve plan 
tadilatı olmadan inşaatın devam etmesinin suç 
olduğunu belirtti.

28	Şubat	2015,	Evrensel
Mega Talan
İstanbul’un yeni bir “mega proje”si daha oldu: 
Üç katlı büyük İstanbul tüneli. Uzmanlar projenin 
amacının trafik sorununu çözmek değil, rant 
elde etmek olduğunu söyledi. TMMOB Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk: İktidarın ayakta durabilmesi için 
inşaata ihtiyacı var.

28	Şubat	2015,	Yurt 
Beyazıt Meydanı kazısı yargıya gidiyor
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk, projenin kimsenin onayı olmadan 
yapıldığını ve binlerce yıllık tarihi ve arkeolojik 
geçmişin yok edilmek istendiğini belirtti.

1	Mart	2015,	Yeni Asya
Mega projeler ekonomik krizi aşmak için 
kullanılıyor
Yüksek Mimar Mühendis Mücella Yapıcı, sık 
sık açıklanan ‘çılgın-mega’ projelerin, yabancı 
sermaye ve sıcak para akışı sağlamak için 
planlanan projeler olduğunu söyledi. “Bu projeler 
İstanbul coğrafyasını perişan edecek yeni 
yerleşim alanları oluşturarak, nüfusu artıracak, 
doğasını ve suyunu talan edecek demiştik, şimdi 
domuzlar kendilerine yaşam alanları bulmak için 
sitelere inmeye başladı” dedi.

3	Mart	2015,	Yurt
Beyazıt Meydanı’nı talan ettiler
Altgeçit inşaatı sırasında sarnıçlara beton 
dökülmesiyle gündeme gelen Beyazıt Meydanı 
resmen şantiye alanına döndü. İstanbul 1 No’lu 
Koruma Kurulu, izin almadan inşaat yapıldığı için 
suç duyurusunda bulundu.
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk de geçtiğimiz günlerde TMMOB 
olarak Beyazıt’ta yaşanan tahribata karşı yargıya 
gideceklerini açıkladı.

5	Mart	2015,	Hürriyet
Mimarlar Odası Bakırköy Belediyesi’ne sert çıktı: 
Rant peşindesiniz
Mimarlar Odası Bakırköy Belediyesi’nin açıkladığı 
kentsel dönüşüm planına ağır eleştiriler 
yöneltti. Oda Genel Sekreteri Yüksek Mimar Ali 
Hacıalioğlu, “Pazarlama dili kullanılarak, 25-30 
bin metrekare büyüklüğündeki imar adalarında 
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site yaşamı öngörülerek, dayatılarak, sürecin 
asıl sahibi Bakırköylülerden gizlenerek, siyaset 
ve sermaye çevreleriyle kotarma girişimi kabul 
edilemez” dedi.

5	Mart	2015,	Şok
Mimarlar Odası’nın Bakırköy isyanı!
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
ve Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği 
basın toplantısı düzenledi. Mimarlar Odası, 
Bakırköy’de yapılacak kentsel dönüşümün 
‘kiracı’ statüsündeki Bakırköylüleri ve yerel 
esnafı göz ardı edeceği uyarısında bulundu.

16	Mart	2015,	Cumhuriyet
Büyükada’da ya çarşı ya cami
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube 
Başkanı Sami Yılmaztürk, mimarlara “yarışmaya 
katılmayın” çağrısı yaparak, “Yeni düzenlemeye 
göre camilerin tütün ve alkol içilen mekânlara 
uzaklığı 150 metreden 100 metreye düştü. 
Çarşı içine cami yapmak ‘çarşı’nın buradan 
kaldırılması anlamına geliyor. Adalar turistik bir 
mekân. Bu değişiklik ile adanın sosyal ve kültürel 
yapısının değiştirilmesi amaçlanıyor” dedi.

20	Mart	2015,	Birgün
Beyoğlu’nun geçmişi yasalarla siliniyor
Kelebek Korse Mağazası, Lebon Pastanesi, 
Armada restoranı… Beyoğlu’nun belleğimizde 
yer eden dükkânları Borçlar Kanunu nedeniyle 
tahliye tehdidi altında. Mimarlar Odası’ndan 
Mücella Yapıcı Beyoğlu’ndaki dönüşümün 

Borçlar Kanunu ve ‘Afet Yasası’ ile daha vahşi 
bir boyut kazandığını söyledi.

20	Mart	2015,	Birgün
Büyükada’ya beşinci cami için kolları sıvadılar
Büyükada Çarşı Camii Derneği beşinci cami 
için kolları sıvadı. Dernek tarafından başlatılan 
yarışma için Mimarlar Odası “hukuki dayanaktan 
yoksun, sosyal hayatı değiştirecek bir adım” 
değerlendirmesinde bulundu.

20	Mart	2015,	Cumhuriyet
Cumhuriyetin iki haberi kuruluşları harekete 
geçirdi: AKM için suç duyurusu
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 
Kültür Sanat Sen ve Nâzım Hikmet Kültür 
Merkezi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunacak.

22	Mart	2015,	Taraf
Kapalıçarşı bile ranta açılacak
Beyoğlu’nda masa-sandalyeleri kaldıran AKP’li 
belediye, Fatih’te çatı katlarının işletme haline 
getirilmesinin yanında, bölgede kış bahçelerinin 
de önü açan yasayı onayladı. Kararın denetimsiz 
bir yapılaşmanın önünü açacağını belirten 
Hacıalioğlu: “Bu adeta gayriyasal kullanılan 
terasların da meşrulaştırılması anlamını taşır. 
Kaçak yapılaşmanın önünü açar. Kış bahçeleri 
kararı da benzerdir. O da aynı şekilde zemin 
katları imara açar...” dedi.
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23	Mart	2015,	Cumhuriyet
AKM’de işgal parsel parsel
Üstün Akmen, Atatürk Kültür Merkezi’ne 
ait alanın Gezi Pastanesi’nce işgal edildiği 
konusunda ısrarlı. Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi Sami Yılmaztürk, 21. yüzyıl 
Türkiye’sinde, yargı kararlarına rağmen kaçak 
saraylar dikildiğine dikkat çekti.

24	Mart	2015,	Aydınlık
Beyoğlu esnafını Borçlar Kanunu vurdu
Beyoğlu esnafı, 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 347. maddesinde yer alan “10 yılını 
dolduran kiracının tahliye edilebileceği” maddesi 
ile 6306 sayılı afet riski altındaki alanların 
dönüştürülmesi hakkındaki kanun gerekçe 
gösterilerek tahliye ediliyor. Mimarlar Odası ÇED 
Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı “Tüm 
kiracılar bunun muhatabıdır. Beyoğlu en çok 
uygulama bulduğu yerdir” dedi.

24	Mart	2015,	Cumhuriyet
Yeni borçlar kanunu kiradaki esnafı vurdu
Kirada 10 yılını dolduran yüzlerce esnaf 
işyerlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya.
DHA’ya konuşan Mimarlar Odası Çevre Etki 
Değerlendirme Danışma Kurulu Sekreteri 
Mücella Yapıcı “Şu anda Türkiye’nin her 
yerindeki esnaf bu yasalarla dükkânlarından 
tahliye edilebilirler” dedi.

26	Mart	2015,	Cumhuriyet
‘Kapattınız, işgal ettiniz, talan ettiniz’ diyen AKM 

gönülleri suç duyurusunda bulunacak
AKM’nin polis karakolu olmadan önce çekilen 
fotoğrafları da AKM’nin çürümeye terk edildiğini 
kanıtlıyor. Mimarlar bu fotoğraflara bakınca, 
AKM’nin doğa koşulları ve zamanın etkileri 
nedeniyle değil, yöneticilerin zihniyeti, iş 
bilmezlikleri nedeniyle bu hale geldiğini söylüyor. 
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri 
Mücella Yapıcı, iktidarın uzun yıllardan beri 
dönüştürmek istediği her alanı bilerek çöküntüye 
terk ettiğini, bakımsızlık halinin de yıkımın 
meşrulaştırılmasına neden olduğunu söylüyor, 
örnek olarak da Sulukule, Tarlabaşı’nı gösteriyor.

26	Mart	2015,	Zaman
Üçüncü havalimanından ilk havalanan leylekler 
oldu
Yumurtlamak için yoğun olarak İstanbul’un 
Kuzey Ormanları’nı kullanan leylekler, onlarca 
kilometre uzunluktaki 3. Köprü ve havaalanı 
inşaat çalışma sahaları engeliyle karşı karşıya. 
Mimarlar Odası Sekreteri Mücella Yapıcı, 
kuş göç yollarının dünyanın koruması altında 
olduğunu söylüyor.

27	Mart	2015,	Birgün
Kurtarmak için geç değil!
Odalar tarafından hazırlanan 3. Havalimanı 
araştırmalarını derleyip 100 sayfalık bir rapor 
hazırlayan KOS, ‘Ormanlar yok ediliyor, fakat 
kurtarmak için hâlâ geç değil’ diyor. “Yaşam, 
Doğa, Çevre, İnsan ve Hukuk Karşısında 
3. Havalimanı Projesi” adı verilen rapor dün 
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İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde 
Cihan Baysal, Prof. Dr. Zerrin Bayraktar, 
ekonomist Mustafa Sönmez ve Mimarlar 
Odası’ndan Mücella Yapıcı tarafından açıklandı.

27	Mart	2015,	Hürriyet
3. Havalimanı inşaatına ‘karşı rapor’
Biz Mimarlar Odası olarak hem mahkemeye 
delil olarak sunacağız, ayrıca yeni aldığımız bir 
Yönetim Kurulu kararıyla da bütün dünyaya, 
burada paydaş olan bütün meslektaşlara, inşaat 
şirketlerine bir mektup eşliğinde yollayacağız.

28	Mart	2015,	Birgün
İlk modern kütüphane yıkılıyor
İÜ Merkez Kütüphanesi’ni yıkacak 4 No’lu 
Kurul’dan onay çıktı. Mimarlar Odası’nın binanın 
modern mimarlık mirası örneği olması nedeniyle 
yaptığı tescil başvurusu reddedildi.
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk, Merkez Kütüphane’nin yerine 
daha modern bir bina yapılacağı gerekçesiyle 
yıkılmasını ‘barbarlık’ olarak niteledi.

28	Mart	2015,	Yurt
‘Bırakın biz onarırız’
Sanatçılar, Kültür Sanat-Sen, Oyuncular 
Sendikası, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 
Birleşik Haziran Hareketi Beyoğlu, TMMOB 
Mimarlar Odası gibi bir dizi kurumun çağrısıyla 
bugün AKM’nin yıkımına karşı suç duyurusunda 
bulundu.

29	Mart	2015,	Yurt
Deprem riskine rağmen 440 kişilik okul
Başakşehir Göçmen Konutlarında altından 
Başakşehir-Kirazlı metro hattı geçen ve bir kısmı 
dolgu alan olduğu belirtilen araziye inşa edilecek 7 
bloktan oluşan bin 440 öğrenci kapasiteli okul için 
Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri 
Mücella Yapıcı, “Deprem beklenen İstanbul’da 
böyle riskli bir alana hem yerin altındaki hem 
üstündeki toplumu tehdit edecek kamu yapıları 
getirmek ciddi bir suçtur” diye konuştu.

10	Nisan	2015,	Birgün
Sulukule için çok geç
Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay “Sulukule’de 
yapılan esas işlemin iptali idare tarafından 
uygulanmıyor. Orada bütün ayrıntıları belli olan 
bir projenin iptali söz konusu. Bu iptal kararının 
gereğini yerine getiremeyen idare, hukuk 
tanımazlığını bir kere daha gösteriyor” dedi.

11	Nisan	2015,	Milliyet
Tarihi Emek Sineması’nı yıkan inşaat 
durdurulmalı!
Hukuku zorlamaya çalışıyorlar
Can Atalay: Muhatabımız inşaat şirketi değil, 
kamu idaresidir. Beyoğlu Belediyesi ve Kültür 
Bakanlığı’dır. Emek Sineması’na yapılan tüm 
uygulamalara esas yasa 566 sayılı kanundur. 
Bu kanundaki bütün uygulamaların esası avam 
projedir. An itibariyle projenin uygun olduğuna 
dair kurul kararının yürütmesi durmuş durumda. 
Dolayısıyla inşaatın durdurulması gerekiyor, bu 
çok açık.
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15	Nisan	2015,	Birgün
Büyükada’ya cami itirazı reddedildi
Büyükada çarşıya cami yapılmasına itirazlar 
İBB Meclisi’nde reddedildi. Adalar Belediyesi, 
Mimarlar Odası ve ada sakinleri sit alanında 
dokunun bozulacağı gerekçesiyle plan 
değişikliğine karşı çıkmıştı.

15	Nisan	2015,	Sözcü
1 Mayıs davası kararı, Taksim Dayanışma için 
emsal olsun
Avukat arzu Becerik sunduğu dilekçede, “1 
Mayıs’ta Taksim’de miting yapılması konusunda 
yapılan çağrı hakkında görülen davada beraat 
kararı verilmiştir. Çağrının barışçıl olduğu, ifade 
özgürlüğünden ibaret olduğu belirtilmiştir. Bu 
davada da aynı nitelikte çağrı söz konusudur” dedi.

16	Nisan	2015,	Yeni Şafak
Büyükada’da camiye üç koldan itiraz geldi
Büyükada’daki halkın ihtiyacı üzerine İstanbul 
Müftülüğünce talep edilen cami projesine CHP’li 
meclis üyeleri, Mimarlar Odası ve İstanbul 
Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Derneği’nden itiraz geldi.

16	Nisan	2015,	Yurt
İBB Büyükada’ya cami itirazını dinlemedi
Mimarlar Odası itirazında söz konusu parselin 
yerleşik halkın ve günübirlik ziyaretçilerin çok 
yoğun kullanımına sahip oldukları, alışveriş, 
yeme içme vb sosyal aktivitelerin de yoğun 
olduğu bir bölgede kaldığını, Adalar ilçesine özgü 

kentsel yerleşim dokusunun bozulma tehlikesi ile 
karşı karşıya kalacağını ve plan kararlarına da 
aykırı olacağına dikkat çekti.

20	Nisan	2015,	Taraf
Kapalıçarşı da otel oluyor
Fatih Belediyesi’nden bir rant atağı daha geldi. 
Belediye, 654 yıllık geçmişe sahip Kapalıçarşı 
hanlarının da bulunduğu 1734 binayı otele 
dönüştürecek.
Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu 
“İnsanlar yurtdışından buraya otel, AVM, restoran 
görmeye değil tarihe yakından tanıklık etmek 
için geliyorlar” sözleriyle projenin sadece kentsel 
dokuya zarar vermekle kalmayıp turist sayısında 
da ciddi bir azalmaya neden olacağını ifade etti.

21	Nisan	2015,	Habertürk
‘Han Modeli’ne hancı ne diyor
Eminönü Bölgesi Dönüşüm Modeli Projesi’yle 
bölgedeki hanlara otel olma yolu açıldı. 
Habertürk, han esnafıyla görüştü. Bazıları 
dönüşüm için çok geç kalındığını savunurken 
bazıları da projeye “Biz buradan gidersek 
ekonomi çöker” diyerek karşı çıkıyor.
Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Sekreteri 
Ali Hacıalioğlu, “Buralara ilişkin düşünülen 
tasarrufların nasıl, ne yönde yapılacağına ilişkin 
yasal bir argüman yok. Fatih’teki kentsel sit 
konumunda olan yarımadadaki restorasyon 
işlerinde mevcut geleneksel dokuyu korumak 
önemli. Henüz bu konuya ilişkin bir kurul kararı 
olmadığı yönünde bilgimiz var…” diye konuştu.
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23	Nisan	2015,	Evrensel
Hem esnafa hem tarihe zarar
Kapalıçarşı’daki Sandal Bedesteni’nde bulunan 
80 esnaf, polis eşliğinde dükkânlarını boşaltmak 
zorunda kaldı. Mimarlar Odası’ndan Mücella 
Yapıcı, “Bu tür işlemlerde Koruma Kurulu 
ve Kültür Bakanlığı’nın izni olması lazımdı. 
İnsanların ekmek paralarıyla oynanıyor” diyerek 
tepki gösterdi.

23	Nisan	2015,	Habertürk
Kapalıçarşı’da gergin tahliye
… hile ile haklarını ellerinden alındığını öne 
süren esnaf, “İşyerlerimizde işgalci durumuna 
düştük. Buranın onarıma ihtiyacı olmadığı halde 
onarım kapsamına alındı. Bu bedesten 80 
kişiden hile ile alınıp bir kişiye verildi. Mimarlar 
Odası’ndan yetkililer geldi ve inceliyorlar. Bu 
bedestenin öncelikli olarak onarıma ihtiyacı var 
mı diye. Bu ihaleyi alan firma bir tabela firması” 
diye konuştu.

30	Nisan	2015,	Birgün 
Dayanışmanın haklılığı kanıtlandı
Gezi Direnişi sırasında ‘örgüt kurmak’ iddiasıyla 
yargılanan 26 kişi hakkında beraat kararı çıktı.

30	Nisan	2015,	Birgün
Dayanışmaya beraat
Hâkim Özsaraç, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla 3 yıla kadar 
hapis cezasıyla yargılanan tüm sanıklar için 
beraat kararı verdi. Mahkeme’de Hâkim Onur 

Özsaraç tüm sanıklar hakkında beraat kararını 
açıkladıktan sonra, “Düşünce ve fikir özgürlüğü 
kapsamında değerlendiriyoruz” ifadelerinde 
bulundu.

30	Nisan	2015,	Cumhuriyet
Dayanışmaya beraat
Haklarında 13 yıla kadar hapis cezası istenen 
Taksim Dayanışması üyelerine ceza vermeyen 
yargıç, yapılan eylemleri ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirdi.

30	Nisan	2015,	Hürriyet
Taksim Dayanışması’na beraat
Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 
yargılanan Taksim Dayanışması üyesi 26 kişi 
beraat etti. Gerekçe ise üzerlerine atılı eylemlerin 
kanunda suç olarak tanımlanmamış olması.

30	Nisan	2015,	Korkusuz
Gezi davasının tüm sanıkları beraat etti
Gezi Parkı direnişine katıldıkları için ‘örgüt’ 
yaftası yediler. 13 yıl hapis cezasıyla yargılanan 
Taksim Dayanışması üyelerinin, 2 yılın ardından 
suçsuzlukları kanıtlandı…

30	Nisan	2015,	Meydan
Gezi davasında beraat
Gezi olaylarına ilişkin Taksim Dayanışması 
üyelerinin ‘örgüt kurmakla yargılandığı’ davada 
tüm sanıklar beraat etti.



432

30	Nisan	2015,	Millet
Gezi Parkı davasında tüm sanıklara beraat
İstanbul 33. Asliye Ceza mahkemesi tüm 
sanıkların beraatine karar verdi. Hâkim Onur 
Özsaraç kararını açıkladıktan sonra, “Bunu 
düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında 
değerlendiriyoruz” diye konuştu.

30	Nisan	2015,	Posta
Gezi beraat etti
Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 
2. Başkanı Ayşe Mücella Yapıcı ve İstanbul 
Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun 
da bulunduğu 26 kişi hakkında ‘örgüt kurmak’ 
suçlamasıyla 13’er yıl hapis istemiyle dava 
açılmıştı. Dava dün sonuçlandı ve sanıkların 
hepsi beraat etti.

30	Nisan	2015,	Yurt
Galataport diye bilinen Salıpazarı Kruvaziyer 
Liman Projesi için Çinili Han ve Paket Postanesi 
binalarının koruma grubu ikiden bire çıkarılarak, 
aslı gibi yapılması istendi. Mimarlar Odası, Şehir 
Plancıları Odası ve diğer çevreci kuruluşların 
tepki gösterdiği konulardan biri, proje sahası 
içinde kalan tarihi binaların yıkılıp otel yapılacak 
olmasıydı.

4	Mayıs	2015,	Yurt
Taksim metrosunda çatlak
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube 
başkanı Sami Yılmaztürk, bu durumun gerekli 
denetimlerin yeterince yapılmaması, AKP 

hükümetinin ve belediyelerin tüm projeleri 
kamusal hizmet değil rant önceliğiyle olması 
sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.

5	Mayıs	2015,	Sözcü
Katarköy
Bakırköy Belediyesi, Sea Pearl projesi için 
inşaat ruhsatlarını 1991 yılında çıkan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı onaylı Turizm Merkezi planına 
göre verdi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu, belediyenin 
ruhsat aşamasında suç işlediğine dikkat çekerek 
“2012 onaylı Nazım İmar Planı varken, 1991 
yılı planıyla ruhsat verilemez. Şu andaki inşaat 
ruhsatı yasa dışıdır” dedi.

6	Mayıs	2015,	Birgün
Likör arsası planına Danıştay’dan iptal 
Şişli Likör Fabrikası arazisinde yükselen Quasar 
gökdelenlerinin dayanağı olan plan değişikliğinin 
iptali Danıştay tarafından onandı. Mimarlar 
Odası, inşaatın derhal durdurulması çağrısı 
yapıyor.

6	Mayıs	2015,	Sonsöz
Guardian: Tarihi İstanbul, eğlence parkına mı 
dönüştürülüyor?
Gazeteye konuşan İstanbul Mimarlar Odası’ndan 
Mücella Yapıcı’nın Kapalıçarşı projesini “Çok dar 
görüşlü bir proje. Tamamen kâr odaklı” sözleriyle 
eleştirdiğine dikkat çekildi.
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9	Mayıs	2015,	Hürriyet
Ensar’a ‘Çevre’ farkı
Ensar Vakfı’na ait Başakşehir’deki 2031 
metrekarelik arazinin imar planı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından benzin istasyonu 
olarak değiştirildi. Mimarlar Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Hacıalioğlu 
plan değişikliğiyle ilgili şunları söyledi: “Bir kere 
bakanlığın burda ne işi var? Buna yerel belediye 
karar verir. Belediye bakar, ilgili kurum görüşlerini 
alır…”

12	Mayıs	2015,	Sözcü
Boğaz’a rezidanskondu
Çiftçi Towers için yapılan plan tadilatıyla 
şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu 
yararına aykırı olarak yapılaşma yoğunluğunun 
artırıldığını ifade eden Mimarlar Odası, plan 
bütünlüğünü bozucu bu değişikliğin telafisi güç 
zararlara yol açacağı ve yeni yapılacak projelere 
örnek teşkil edeceğini kaydetti.

13	Mayıs	2015,	Birgün
Galataport itirazı
Galataport davasında bilirkişi imar planlarını 
kamu yararına aykırı buldu: Kıyılar kamuya 
kapatıldı, Çevre Düzeni Planı yok sayıldı, 
sit alanı ‘koruma’ ilkelerine aykırı planlandı. 
Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın Danıştay 6. Dairesi’nde 
açtığı davada bilirkişi, planları kamu yararına 
aykırı buldu.

15	Mayıs	2015,	Agos
Kamp Armen kültürel mirastır
Mimarlar Odası avukatlarından Can Atalay 
da Kamp Armen’in kültürel miras değerinin 
tartışmasız olduğunu söyledi. Atalay, “Öncelikle, 
böyle bir yerde yıkımın neden başladığını 
açıklamaları gerekiyor. Kentsel değerler, sadece 
somut hallerinin korunmasından ibaret değil, söz 
konusu olan soyut bir şey de olabilir.”

15	Mayıs	2015,	Zaman
Yassıada’yı imara açtılar, otel ve restoran 
yapılacak
Adaya oteller, tek katlı ahşap evler, kafe ve 
restoran yapılacak. Rant uyarısı yapan Mimarlar 
Odası, kamuoyunu adanın doğal ve tarihi 
değerlerini korumaya çağırdı.

16	Mayıs	2015
Cumhuriyet
O eski Emek’ten eser yok şimdi
Mimarlar Odası, Emek’in projesine yürütmeyi 
durdurma kararı çıkmasına karşın inşaatın 
devam ettiğini vurgulamış ve bugünkü inşaatın 
hukuksuz olduğunu açıklamıştı.

23	Mayıs	2015,	Birgün
“Haydarpaşa’dan elinizi çekin”
Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, 
Haydarpaşa Garı’na otel işlevi vererek bölgeyi 
ticaret ve turizm alanına dönüştürecek projenin 
adım adım uygulanmaya çalışıldığını belirtti, 
mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini dile getirdi.
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23	Mayıs	2015,	Cumhuriyet
Haydarpaşa Garı yardıma çağırıyor
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk 
ise hükümet yetkililerinin 18 Haziran’da tarihi 
garda tren seferlerinin başlayacağını belirttiğini 
anımsatarak “Daha ray döşenmedi. Olmayacağı 
açık. Biz gene de gara gidip trenlerimizi 
bekleyeceğiz” dedi.

28	Mayıs	2015,	Birgün 
Her yerdeyiz
Gezi Direnişi’nin ikinci yılında Taksim 
Dayanışması, “Gezi’yi yaşadığımız ve 
anımsadığımız her yerdeyiz” dedi. 31 
Mayıs’ta Gezi Parkı’nda buluşulacak. Taksim 
Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı, Gezi 
Direnişi’nin tüm dünyaya mal olmuş bir direniş 
olduğunu ve Gezi sürecinin bitmediğini belirterek 
ilk günkü taleplerinden vazgeçmediklerini dile 
getirdi.

28	Mayıs	2015,	Birgün
Kentsel dönüşüm zorbalığı
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ‘Kentsel 
Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı’nda 
yurttaşların belediye görevlilerince darp edilmesi 
protesto edildi.  Eyleme Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi ÇED Danışman Kurulu 
Sekreteri Mücella Yapıcı, Avukat Can Atalay ve 
CHP’li Gaziosmanpaşa belediye meclis üyeleri 
de destek verdi.

28	Mayıs	2015,	Cumhuriyet
‘Her Yerdeyiz’
Gezi Direnişi’nin 2. Yıldönümünde bir araya 
gelen Taksim Dayanışması bileşenleri Gezi 
Direnişi’ndeki taleplerinden vazgeçmediklerini 
belirterek “Gezi süreci devam eden bir süreçtir. 
İkinci yıl buluşmasında bütün dünyaya ‘her 
yerdeyiz’ diye seslenmek istiyoruz.

28	Mayıs	2015,	Evrensel
Biz görmezden geldikleriniz her yerdeyiz
Gezi Parkı direnişi sürecindeki taleplerinden 
asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Mücella 
Yapıcı, “Mahkemeler ve cezasızlıklar devam 
ediyor. Sistem mağdurları suçlu, katilleri ise 
meşru göstermeye devam ediyor. Onun için 
ilk günkü taleplerimizin de yitirdiğimiz canların, 
kayıplarımızın da arkasındayız” dedi.

28	Mayıs	2015,	Habertürk
İngiliz aktivist: Gezi bulaşıcı ve eşsizdi
Basın toplantısına katılan dünyaca ünlü 
coğrafyacı, siyasal iktisatçı ve aktivist David 
Harvey de Gezi protestolarının küresel olarak 
gerçekleşen tüm protestolar arasında eşsiz 
olduğunu dile getirdi.

28	Mayıs	2015,	Sonsöz
Gezi süreci bitmedi
Taksim Dayanışması, Gezi Parkı olaylarının 
2. yıldönümü nedeniyle basın açıklaması 
düzenledi. Karaköy’deki TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Şubesi’ndeki basın açıklamasını Taksim 
Dayanışması adına Ali Çerkezoğlu ve Mücella 
Yapıcı Yaptı.
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29	Mayıs	2015,	Cumhuriyet
Topçu Kışlası inadı
Gezi Direnişi’nin ardından Topçu Kışlası 
sevdasından vazgeçilmedi. İnsansızlaştırılan 
Taksim’e kışla için yargı süreci bitmedi ama 
İBB’nin 2015 bütçesinden pay çoktan ayrıldı.
Meydana ağaçlar dikilerek süs havuzları 
yapılmasını öngören projeye itiraz eden Mimarlar 
Odası ve Şehir Plancıları Odası, “Taksim bu 
projeyle meydan özelliğini yitirir” diyerek alanın 
yarışmayla tasarlanması gerektiğini belirtti.

29	Mayıs	2015,	Posta
Gezi’nin resmi sergileniyor
Olaylarda yaşamını yitirenlerin portrelerinin yer 
aldığı 50 metrekarelik tablonun açılışı yarın 
Karaköy’deki TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nde yapılacak.

31	Mayıs	2015,	Hürriyet
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk ve oda yöneticilerinden Mücella 
Yapıcı’nın ailelerle birlikte açılışını yaptığı 
tablonun ressamı Haydar Özay, eseriyle ilgili 
“Gezi ruhuna keşif gezisi bu. O ruhu bir romancı 
bakışıyla resmettim” dedi.

31	Mayıs	2015,	Posta
Gezi ruhu bu tabloda
Haydar Özay’ın Gezi protestolarının ikinci yılına 
özel olarak Karaköy’deki İstanbul Mimarlar 
Odası binasının terasında yaptığı yağlıboya 
tabloda eylemlerde yaşamını yitiren çocuklar, 

anneleri, Çarşı, penguenler, kırmızılı kadın, 
Soma, Özgecan, TOMA kovalayan POMA gibi 
soyutlamalar var.

3	Haziran	2015,	Hürriyet
Ataköy yarımadasına tepki yağdı
Ataköy sahilini doldurarak 20 futbol sahası 
büyüklüğünde yeni inşaat alanı çıkarılması 
planına tepkiler çığ gibi büyüyor. Mimarlar Odası 
İstanbul Genel Sekreteri Ali Hacıalioğlu dava 
açmaya hazırlandıklarını söylerken…

5	Haziran	2015,	Hürriyet
Yanan çatı teras oldu
Emirgân’daki Sütiş restoranın çatısı 31 Ekim 
2013’te çıkan yangında kül oldu. Mimarlar Odası 
İstanbul Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu binanın 
çatısının sökülerek teras yapılmasına tepki 
gösterdi.

12	Haziran	2015,	Bursa Hâkimiyet
3. Köprünün bağlantı yollarına iptal
Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası’nın 
açtığı davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne 
başvuran davacı iki odanın avukatları Can 
Atalay ve Koray Cengiz 1/25.000 ölçekli Kuzey 
Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı’nın imar 
mevzuatındaki plan tanımlarıyla hiçbir ilgisi 
olmayan, tek bir arazi kullanım kararının yer 
almadığı, sadece Boğaziçi geçişi ve çevre 
yollarının gösterildiği güzergah şeması 
niteliğinde bir plan olduğu, bu güzergâhın 
doğal kaynakları, ekolojik rezervleri olumsuz 
etkileyeceği iddialarıyla iptalini istedi.
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12	Haziran	2015,	Evrensel
3. köprünün 2 bağlantı yolu iptal
Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Ali 
Hacıalioğlu, bağlantı yollarıyla ilgili devam 
eden 17 dava daha olduğunu söyledi. TMMOB 
Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, 
davanın seyrinden bahsedilerek, şu ifadelere 
yer verildi: “Söz konusu davada İstanbul’un 
ana ulaşım aksını oluşturan Boğaz geçiş 
ve güzergâhlarının üst ölçekli Çevre Düzeni 
Planı’nda gösterilmediği; davalı idarece 
yürürlüğe konulan 1/25.000 ölçekli İstanbul İli 
Kuzey Marmara Otoyolu Nâzım İmar Planı’nın 
imar mevzuatındaki plan tanımlarıyla hiçbir ilgisi 
olmayan, içinde tek bir arazi kullanım kararının 
yer almadığı ve …”

12	Haziran	2015,	Güneş
Yavuz Sultan Selim’in yollarını kestiler
Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucunda 
3. Köprü’nün Beykoz ve Rumeli Feneri’ndeki 
bağlantı yolları mahkeme tarafından durduruldu. 
Karar tepki çekti. Mimarlar Odası Avukatı Can 
Atalay plan tadilatının kapsadığı Beykoz ve 
Rumeli Feneri geri görünüm ve etkilenme 
bölgesindeki yol geçişine ilişkin inşaat 
çalışmalarının iptal kararıyla birlikte durdurulması 
gerektiğini belirtti.

12	Haziran	2015,	Posta
Yargı, 3. Köprü’nün yollarını iptal etti
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ile 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
tarafından açılan davada mahkeme bağlantı 

yollarının doğal kaynaklara zarar verdiğine 
ve Boğaz ön görünümüne uygun olmadığına 
karar verdi. Mimarlar Odası Avukatı Can 
Atalay bu kararla birlikte inşaat çalışmalarının 
durdurulması gerektiğini söyledi.

12	Haziran	2015,	Star
3. köprüye şok engel
Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucunda, 3. 
Köprü’nün bağlantı yollarının yapımı durduruldu. 
Ulaştırma Bakanlığı, jet onay olarak inşaatın hız 
kesmeden sürmesini sağlayacak. İptal kararı 
alan mahkeme, yol planının Çevre Bakanlığı 
yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılmasını istedi. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, 
3. Köprünün durdurulmaması için en yakın 
zamanda belediyeden plana onay alınacağını ve 
inşaatın tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

2	Temmuz	2015,	Zaman
‘Kentin Ruhu’ aranıyor
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 
her yıl Dünya Mimarlık Günü programı 
kapsamında gerçekleştirdiği “Ajanda Fotoğraf 
Yarışması” da bu tema çerçevesinde yapılacak.

3	Temmuz	2015,	Cumhuriyet
İptal kararı veren hâkime sürgün mü?
3. köprü bağlantı yolları imar planlarını iptal 
kararı veren mahkeme üyesi hâkim Serkan 
Mangal’ı Danıştay Tetkik Hakimliği’ne atadı. 
Mimarlar Odası avukatı Can Atalay da “Akla ilk 
‘terfien sürgün mü’ sorusu geliyor “ dedi.
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16	Temmuz	2015,	Habertürk
Yarımada, tam tartışma
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Sami 
Yılmaztürk: İBB ve Fatih Belediyesi tarafından 
yapılan bu uygulama, zaten bölge tarihini 
korumaya aykırıydı ve dava bu nedenle açıldı, 
yargı da bu doğrultuda karar verdi.

16	Temmuz	2015,	Sözcü
Danıştay, Topçu Kışlası’nın önünü açtı
Danıştay 6. Dairesi, Taksim Yayalaştırma 
Projesi’ne ilişkin geçen yıl verdiği iptal kararını 
oy çokluğuyla kaldırdı. Davayı açan Mimarlar 
Odası’nın avukatı Can Atalay kararın çok istisnai 
durumlarda verildiğini söyledi.

17	Temmuz	2015,	Cumhuriyet
Aklınızdan bile geçirmeyin
Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri 
Mücella Yapıcı “Alanında uzman kişiler 
tarafından düzenlenmiş bir bilirkişi raporu, 
alanında uzman olmayan kişiler tarafından 
işlevsizleştirilmeye çalışılmıştır. Niyetinizin 
farkındayız, aklınızdan dahi geçirmeyin” dedi.

17	Temmuz	2015,	Meydan
Aklınızdan bile geçirmeyin
Taksim dayanışması, Topçu Kışlası’nın da içinde 
olduğu Taksim Yayalaştırma Projesine ilişkin 
geçen yıl onanan iptal kararının kaldırmasına 
tepki göstererek “Aklınızdan bile geçirmeyin” 
dedi.

17	Temmuz	2015,	Taraf
Topçu Kışlası hortladı, Taksim Dayanışması uyardı
TMMOB avukatı Can Atalay “AKP iktidarı ve bu 
tek adam devleti bu düzeltme kararını almak için 
adım adım uğraşmıştır. Danıştay’ın 3 üyesi ağır 
bir vebal altındadır. Birilerinin siyasi ya da iktisadi 
hesaplarına hukuk basit bir konserve açacağı 
haline getirilerek alet edilemez. Bu sürecin 
aleyhimizde sonuçlanması ihtimali yoktur” dedi.

17	Temmuz	2015,	Yurt
Aklından bile geçirme
Taksim Dayanışması Danıştay 6. Dairesi’nin 
yürürlükte olmayan yasa ile Topçu Kışlası’nın 
iptal kararını kaldırmasını sert bir açıklamayla 
protesto etti.

17	Temmuz	2015,	Zaman
‘Aklınızdan dahi geçirmeyin Gezi’ye kışla 
yaptırmayız’
Gezi Parkı’na ‘Topçu Kışlası’ yapımının yolunu 
açan Danıştay kararına sivil toplumdan sert 
tepki geldi. Taksim Dayanışması, meydanın 
yapılaşmaya açılmak istendiğine dikkat çekti: 
“Gezi Parkı dünyanın koruması altındadır. Hukuk 
birilerinin hesaplarına konserve açacağı haline 
getirilemez.”

27	Temmuz	2015,	Milliyet
Sinan’ın eserine cumbalı mahfil!
Sami Yılmaztürk (TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı): “Mimar Sinan tarafından 1555’te 
yapılan Sinan Paşa Cami’ne bitişik olan 19. 
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Yüzyılda eklendiği sanılan ‘Hünkar Mahfili’ 
Vakıflar İdaresi tarafından 1936-37 yılında 
yıkılmıştır. Hünkar Mahfili, sultanlar için yapılırdı. 
Halbuki bu cami bir sultan-padişah cami 
değildir…”

4	Ağustos	2015,	Milliyet
Yassıada’da tarih yıkımını durdurun
Mimarlar Odası temsilcisi Mücella Yapısı, 
“Açtığımız dava devam ediyor ama yürütmeyi 
durdurma kararı verilmedi. Yıkımın ilerlememesi 
için çalışmalar durmalı. Yapılan tahribatı 
onaramayız ama büyümesini engelleyebiliriz” 
dedi.

7	Ağustos	2015,	Agos
Yassıada’nın tarihi kurtarılmayı bekliyor
Mimarlar Odası’nın açtığı yürütmeyi durdurma 
davası devam ederken, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, TOBB’a bağlı Gümrük ve Turizm 
AŞ’ye yatırım izni verdi ve 400 milyon doları 
bulacağı söylenen proje, MESA İnşaat Şirketi’ne 
devredildi.

17	Ağustos	2015,	Habertürk
Bakırköy Hastanesi yenileme ihalesinde sinirler 
gerildi
Mimarlar Odası’na verilen cevapta, hastanenin 
bazı binalarının yenileneceği ancak henüz bir 
proje olmadığı bildirildi.

17	Ağustos	2015,	Zaman
Ankara’nın sivil mimari örnekleri İstanbul’da
“Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930-1980” sergisi 
1 Eylül Salı günü Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi Sergi Salonu’nda saat 
18.00’de açılacak.

23	Ağustos	2015,	Taraf
Haydarpaşa hukuka aykırı
Liman-İş, Birleşik Taşımacılık çalışanları 
Sendikası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları 
Odası İstanbul Şubesi, planların kamu yararına 
aykırı olduğu gerekçesiyle aynı yıl davalar 
açtı. Dini, kültürel tesis ve konut kullanımları 
yönetmeliğe aykırı.

27	Ağustos	2015,	Cumhuriyet
Yeşil alan otopark oldu
10 işçiye mezar olan Torunlar Center’ın inşaatı 
sürüyor. Planda 3 futbol sahası kadar yeşil alan 
görünen yer ise otopark çatısı. Mimarlar Odası 
ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, 
“Suyunun suyunu çıkardılar. Projede aslında 
yeşil alan yok. Böyle yeşil alan olmaz. Yeşil alan 
dedikleri otopark çatısı” diye yorumladı.

1	Eylül	2015,	Evrensel
Torunlar’a ayrıcalıklı imar hakkı verilmiş
İnşaatı devam eden Torun Center ile ilgili 2010 
yılında onay verilen imar planlarını yargıya 
taşıyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nin ‘yeni planlara’ açtığı dava dosyasına 
geçtiğimiz ay bilirkişi raporu girdi.
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1	Eylül	2015,	Yapı
Mimarlar Odası Marmara Depremi’nin 16. 
Yıldönümü olan 17 Ağustos 2015 günü yaptığı 
basın açıklamasında “Rant odaklı kentleşme 
politikalarına son verilmelidir” çağrısı yaptı.

4	Eylül	2015,	Habertürk
Bakırköy Ruh ve Sinir için ağaçlara sarılıp eylem 
yaptılar
Sağlık Emekçileri Sendikası, İstanbul Tabip 
Odası, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi üyeleri 
ve hastane çalışanları, düzenledikleri eylemle 
projenin ayrıntılarının açıklanmasını istedi. 
Ağaçlara sarılıp eylem yapan grup, proje için tek 
bir ağacın bile kesilmemesini istedi.

5	Eylül	2015,	Milliyet
Ankara’nın sivil belleği
Ankara’nın modern yaşam dinamiklerini anlatan, 
‘Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930-1980’ başlıklı 
sergi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Sergi Salonu’nda 11 Eylül’e kadar açık olacak.

7	Eylül	2015,	Yurt
İBB’nin tekne parkları kaçak çalışıyor
TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Sami 
Yılmaztürk, İstanbul Boğazı’nda marinalara 
ihtiyaç olmadığına dikkat çekerek, İBB’nin bu 
projelerle yeni rant alanı yaratmak istediğini 
söyledi.

14	Eylül	2015,	Evrensel
Kent Filmleri Festivali
9. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri 
Festivali ekimde başlıyor. Mimarlar Odası 
kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık 
kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması 
ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yoğun bir 
çalışma sürdürüyor.

15	Eylül	2015,	Aydınlık
Ranta karşı Çamlıca alarmı
Küçük Çamlıca Korusu’na sessiz sedasız 
televizyon ve radyo kulesi inşaatı yapımına, 
meslek odalarından ve demokratik kitle 
örgütlerinden tepki geldi.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu “Hemen müdahil 
olarak incelemelere başlayacağız. Ama şunu 
söyleyebilirim, AKP hükümetinin yaptığı bütün 
projeler spekülatif, ayrımcı ve ranta dayalı 
projelerdir” ifadelerini kullandı.

15	Eylül	2015,	Yurt
Validebağ yangın tehlikesi atlattı
Olayla ilgili olarak Mimarlar Odası eski başkanı 
Sami Yılmaztürk sosyal medya hesabını 
kullanarak yaptığı açıklamada ‘Şans eseri bir 
facianın yaşanmadığını’ ifade ederek şunları 
söyledi: “Film ekibindeki duyarsızlığı düşündüm. 
Burası konutlar arası, hastane kapısı, 1. 
derece sit alanı diyorduk, onlar film çekimini 
engelliyorsunuz diyordu.”
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22	Eylül	2015,	Evrensel
Kent Filmleri Festivali başlıyor
Mimarlar Odası’nın 2007 yılından bu yana 
düzenlediği İstanbul uluslararası Mimarlık 
ve Kent Filmleri Festivali bu yıl 2-9 Ekim’de 
yapılacak.

23	Ekim	2015,	Özgür Gündem
Sarıyer ormanları imara açılıyor
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube 
Başkanı Sami Yılmaztürk, “Kim imarı olmayan 
yol, enerji nakil hatlarında kalan araziyi alır? Ya 
da belediye hizmet alanında kalan bir araziyi 
alır? Ya da belediyeye hizmet alanında kalan 
bir araziyi alıp ne yapacak vatandaş? Belediye 
binası mı inşa edecek? İstanbul’da imarlı alanlar 
bittiği için imarı olmayan alanları düşük değerle 
elden çıkarıp ardından imara açarak değerini 
yükseltecekler” diye ifade etti.

23	Ekim	2015,	Sözcü
Tarihi mekânın çatısına havuz, bahçesine otel
Tescilli kültür varlığı ve birinci derece tarihi 
eser olan Tepebaşı’ndaki ABD İstanbul 
Başkonsolosluğu’nun eski binasının çatısına 
havuz yapıp, bahçesine otel kondurdular
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk, son dönemde Koruma Kurulları’nın 
plan ve restorasyon dışı yapılaşmaya göz 
yumduğuna dikkat çekerek, “Yapı sahibinin kim 
olduğu bu noktada önem kazanıyor. İzin alma 
gereği duymadan inşaat yapıp, tescilli kültür 
varlıklarına zarar vererek tarihi eserleri tahrip 
edebiliyorlar ve buna göz yumuluyor” dedi.

25	Ekim	2015,	Milliyet
İstanbul’un en kapsamlı mimarlık envanteri
İstanbul’daki 1020 tarihi ve modern yapının hem 
görsel hem de yazılı envanteri özel çalışma ile 
bir araya getirilerek bastırıldı. Mimarlık tarihçisi 
Prof. Dr. Afife Batur’un editörlüğünde hazırlanan 
4 ciltlik kapsamlı eser, TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından hayata 
geçirilirken…

30	Ekim	2015,	Birgün
3’üncü Köprü’nün ÇED muafiyeti kaldırıldı
Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, “3. Köprü, 
3. Havalimanı gibi ÇED süreci uygulanmayan 
tüm projelerde ÇED süreçleri bir an önce 
başlatılmalıdır” diye konuştu.

30	Ekim	2015,	Meydan
Hukuksuz köprü
DİDDK kararları hakkında konuşan Mimarlar 
Odası avukatı Can Atalay, ÇED süreçlerinin 
amacına uygun olarak ve geçiştirilmeden 
başlatılması gerektiğini söyledi.

31	Ekim	2015,	Hürriyet
ÇED’den muaf tutulamaz
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İstanbul’a 
yapılan Üçüncü Köprü’ye ÇED muafiyeti 
tanınmasıyla ilgili kararın yeniden incelenmesi 
gerektiğine karar verdi. Kararın tartışmalı tüm 
projeleri etkileyeceğini savunan çevreciler, 
“Proje hukuki açıdan durdurulmalı” görüşünü 
savunuyor.
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7	Kasım	2015,	Yurt
Gezi süreciyle kesişen ‘Kent/Taş’ sergisi
TMMOB Mimarlar Odası, ‘Gezi süreciyle kesişen 
ülke-kent-mimarlık gündemini’ ele alan ‘Kent/Taş’ 
adlı bir sergi açtı. İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 
Karaköy’deki sergi salonunda açılan sergiye, 
Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği üyesi 14, 
Mimarlar Odası üyesi sekiz ve Düzenleme/Seçici 
Kurul’un davet ettiği dokuz sanatçı katılıyor.

26	Kasım	2015,	Birgün
Haliçport projesinin iptali için dava açıldı
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar 
Odası İstanbul Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi ve Gemi Mühendisleri Odası, 
“İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi” Özel Proje 
Alanı İmar Planı olarak bilinen, Haliç Tersaneleri’ne 
ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar 
Planı Değişiklikleri yürütmesinin durdurulması ve 
iptali istemiyle dava açtı.

26	Kasım	2015,	Meydan
Haliçport’un iptali için dava açıldı
Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Ali 
Hacıalioğlu, “Haliçport projesinin ihale kanununa 
aykırı olarak verildiği özel şirketin yaptığı proje, 
bakanlık tarafından alınarak sözde koruma imar 
planı olarak sunuldu” ifadelerini kullandı.

3	Aralık	2015,	Zaman
Hanları otele dönüştüren plan mahkeme yolunda
Fatih’teki imar rantı tarihi yarımadayı talan 
ediyor. Bölgedeki hanların otele, evlerin 
pansiyona dönüşmesinin önünün açılmasına 

yönelik tepkiler sürüyor. Plan değişikliği ile 
Kapalıçarşı, Tahtakale ve Mahmutpaşa gibi tarihi 
semtlerin mimarisi ve sosyal dokusunun tahrip 
edileceğine dikkat çeken Mimarlar Odası, planın 
iptali için yargıya başvurmaya hazırlanıyor.

8	Aralık	2015,	Hürriyet
İstanbul’un mimarisini tanımak bütün semtleri 
bilerek gezmek
İstanbul gibi bir kenti dolaşmak, semtlerini 
tanımak, mimarisini öğrenmek için mutlaka bir 
rehber kitaba ihtiyacınız vardır. İstanbul Mimarlık 
Rehberi dört kitaptan ve bir de Tarihi Yarımada 
ve Boğaziçi Haritası’ndan oluşuyor.

11	Aralık	2015,	Agos
Masalcı Garo bir varmış, bir yokmuş
Garabed Panos, bir çocuk masumluğunda, kırıp 
dökmeden, yaralamadan, nefret etmeden ama 
her türlü haksızlığa isyan ederek, bu dünyadan 
göçtü. Sevenleri, meslektaşları, yoldaşları 
7 Aralık Salı günü, Mimarlar Odası İstanbul 
Şubesi’nde bir uğurlama töreni düzenleyip, 
onunla ilgili anılarını, onun emekten, barıştan 
yana mücadelesini anlattılar.

12	Aralık	2015,	Meydan
Tarihi yarımadaya teras kararı
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Çevre Etki Değerlendirme Kurulu Üyesi 
Mimar Mücella Yapıcı “Burada problem kamunun 
bir kültür politikasının olmayışı. Kamu idaresinin 
sadece kâr amaçlı şirket gibi davranması. Kadir 
Topbaş’ın ‘İstanbul bir ipektir bunu her terzi 
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dikemez’ diye bir sözü vardı. Bunu kendisine 
tekrar hatırlatmak lazım. Başka İstanbul, tarihi 
yarımada yok” ifadelerini kullandı.

22	Aralık	2015,	Birgün
‘Akıl hastanesi talanına hayır’
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 
yenileme adı altında ranta açılmasına yönelik 
tepkiler sürüyor. … Mimarlar Odası’ndan Mücella 
Yapıcı ise, “Şimdi bu noktada ne yapılacağını biz 
hep beraber bulduk ve yaptık. Neyi yapamıyoruz 
ama? Birlikte davranmayı, birlikte düşünmeyi, 
farklılıklarımıza rağmen birlikte olmayı başardık 
bunu yaptık ama birden bire dağıldık…” 
ifadelerini kullandı.

22	Aralık	2015,	Zaman
İstanbul’u İstanbul yapan değerler bir bir yok 
ediliyor
İmar rantı başta tarihi yarımada olmak 
üzere şehrin nefes alacağı birçok yeşil alanı 
talan ediyor. Kentin tarihi, kültürel ve doğal 
değerlerinin giderek yok olduğnu belirten 
Mimarlar Odası Başkanı Sami Yılmaztürk, TV-
Radyo kulesiyle birlikte Çamlıca’nın yapılaşmaya 
açılmasının ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

1 Ocak 2016, Atlas
Geriden gelen adalet
Üçüncü köprü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 
Ağaçlar yok edildi, İstanbul’un kuzey ormanları 
tahrip edildi. Ancak tüm bunlara rağmen 
Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, yargı 
kararına uyularak bir an önce ÇED süreçlerinin 

amacına uygun olarak başlatılması gerektiğinin 
altını çiziyor.

1 Ocak 2016, Sözcü
Rant için kıyıda yer kalmayınca denizi 
doldurdular
Tepki çeken dev inşaat projelerine bir yenisi 
eklendi. Ataköy sahiline 481 oda kapasiteli otel, 
2 ayrı blok halinde apartlar ve AVM yapılacak. 
Mimarlar Odası, doğal dengeyi bozacak projeye 
tepki gösterdi. Projeye tepki gösteren Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şube Sekreteri Ali 
Hacıalioğlu, “Burası İstanbul’un nadir kalan 
balık üreme koylarından biriydi. Ekolojik 
anlamda da büyük öneme sahipti ama maalesef 
burayı yasalara aykırı şekilde kimin nasıl yetki 
verdiği bile kamuoyunda yeterince bilinmeden 
doldurdular. Dolguların kendisi felakettir. Oda 
olarak hukuki girişimlerimiz olacak. Ataköy gibi 
İstanbul’da doğal olarak kalmış tek kıyı alanını 
yoğun şekilde imara açmak büyük bir talan” dedi.

7 Ocak 2016, Cumhuriyet
‘İstanbul Mimarlık Rehberi’ üzerine
Mimari yapıtlar ve çevreleri 
Mimarlar odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
çok başarılı bir çalışmaya imza attı: “İstanbul 
Mimarlık Rehberi.” 
Aslında rehberin İngilizce versiyonu 2005’te 
İstanbul’da toplanan “Dünya Mimarlar Kongresi” 
ile ilişkili olarak “Architectural Guide to Istanbul” 
adıyla yayımlanmıştı. Bu kez Türkçesi, biraz 
gecikmeyle ancak daha kapsamlı, daha da 
genişletilmiş şekilde çıktı.
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18.03.2014: Samanyolu TV
Konu: 16/9 Kuleleri
Ali Hacıalioğlu

11 Mayıs 2014: CNN Türk
Konu: Sümerbank Arazisi
Ali Hacıalioğlu

12 Mayıs 2014: Fox TV - Çalar Saat
Konu: Tarihi silueti bozacak 10 bina
Ali Hacıalioğlu

5 Temmuz 2014: Ulusal Kanal - Kent ve Yaşam
Konu: Koruma altına alınan tarihi yapılar
Hande Akarca

18 Ağustos 2014: Kanal D - Ana Haber
Konu: Galataport
Ali Hacıalioğlu

14 Kasım 2014: NTV
Konu: Yedikule Bostanları
Sami Yılmaztürk

20 Kasım 2014: Kanal D - Günaydın
Konu: Yedikule Bostanları
Mücella Yapıcı, Ali Hacıalioğlu

20 Kasım 2014: Flash TV - Flash Haber
Konu: Yedikule Bostanları
Sami Yılmaztürk

25 Kasım 2014: Kanaltürk - Ana Haber
Konu: 16/9 Kuleleri
Ali Hacıalioğlu

26 Kasım 2014: Bugün TV - Bugün Sabah
Konu: 16/9 Kuleleri
Ali Hacıalioğlu

 26 Kasım 2014 - Kanal B - Ana Haber
Konu: Gezi Parkı’na koruma kalktı
Mücella Yapıcı

28 Kasım 2014 - Kanal B
Konu: Haydarpaşa yangınının 4. Yılı
Mücella Yapıcı

28 Kasım 2014: Kanal D - Ana Haber
Konu: Haydarpaşa Garı’na Dokunma eylemi
Mücella Yapıcı

5 Aralık 2014: Bugün TV - Ana Haber
Konu: Sahte diplomalı ölüm mimarları
Ali Hacıalioğlu

10 Aralık 2014: Kanal B - Söz İstanbul’da
Konu: İmar Kanun taslağı
Sabri Orcan

10 Aralık 2014: Kanaltürk
Konu: TMMOB Yasası
Ali Hacıalioğlu

11 Aralık 2014: Kanal B - Ana Haber
Konu: İmara ilişkin kanun taslağı
Ali Hacıalioğlu

25 Aralık 2014: Kanal B
Konu: TMMOB ve bağlı odalara, mesleki ve mali 
denetim geldi
Ali Hacıalioğlu

13 Ocak 2015: Kanaltürk 
Konu: 16/9 Kuleleri, Torba Yasa
Ali Hacıalioğlu

14 Ocak 2015: Bugün TV - Son Durak
Konu: Kaçak Yapılara Torba Kanunu
Ali Hacıalioğlu, Sami Yılmaztürk

14 Ocak 2015: Fox TV - Çalar Saat
Konu: Emek Sineması
Mücella Yapıcı

14 Ocak 2015: Kanal B - Güne Bakış
Konu: Emek Sineması
Mücella Yapıcı

15 Ocak 2015: Kanal B - Söz İstanbul’da
Konu: Torba Yasa
Ali Hacıalioğlu

28 Ocak 2015: Kanal B - Yeşil Haber
Konu: Kısırkaya Hayvan Barınağı
Mücella Yapıcı

2 Şubat 2015: Bugün TV - Son Durak
Konu: Emirgân Korusu
Ali Hacıalioğlu

2 Şubat 2015: Kanaltürk - Öğle Haberleri
Konu: Emirgân Korusu
 Ali Hacıalioğlu 

Televizyon	Yayınlarında	Mimarlar	Odası
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5 Şubat 2015: Kanaltürk - Milletin Abisi
Konu: Deprem, İstanbul
Ali Hacıalioğlu

7 Şubat 2015: Ulusal Kanal - Kent ve Yaşam
Konu: Rantsal Dönüşüm Projeleri
Ali Hacıalioğlu, Mücella Yapıcı

13 Şubat 2015: Kanal B - Söz İstanbul’da
Konu: TMMOB Yasası
Ali Hacıalioğlu

18 Şubat 2015: Bugün TV - Bugün Sabah
Konu: Otopark Sertifikası şartı
Ali Hacıalioğlu

18 Şubat 2015: Kanaltürk - Her Sabah
Konu: Her eve bir otopark tartışması
Ali Hacıalioğlu

25 Şubat 2015: NTV 
Konu: Validebağ Korusu
Sami Yılmaztürk

6 Mart 2015: Bugün TV - Bugün Sabah
Konu: İstanbul’da kentsel dönüşüm
Sami Yılmaztürk

6 Mart 2015: Kanaltürk - Öğle Haberleri
Konu: İstanbul’da kentsel dönüşüm
Sami Yılmaztürk 

29 Mart 2015: Ülke TV - Erken Gündem
Konu: Taksim Dayanışması Beraat Kararı
Mücella Yapıcı

27 Mayıs 2015: CNN Türk 
Konu: Taksim Dayanışması Basın Açıklaması 
Mücella Yapıcı

5 Haziran 2015: Bugün TV
Konu: Ataköy’de Mega Yat Limanı
Ali Hacıalioğlu

25 Haziran 2015: Kanal B - Ana Haber
Konu: 3. Köprü
Ali Hacıalioğlu

25 Haziran 2015: Kanal B - Söz İstanbul’da
Konu: 3. Köprü Projesi, Yeşil Yol Projesi
Ali Hacıalioğlu

30 Haziran 2015: CNN Türk - Her Şey
Konu: Tarlabaşı Davası
Can Atalay

30 Haziran 2015: Ulusal Kanal - Gün Ortası
Konu: Dolgu alanlarında imar
Esin Köymen

16 Temmuz 2015: CNN Türk 
Konu: Topçu Kışlası
Mücella Yapıcı

16 Temmuz 2015: Kanal D - Ana Haber
Konu: Topçu Kışlası
Can Atalay, Mücella Yapıcı

16 Temmuz 2015: STV Haber
Konu: Topçu Kışlası
Can Atalay, Mücella Yapıcı

17 Ağustos 2015: Ulusal Kanal - Ana Haber
Konu: Ataköy, Galleria
Ali Hacıalioğlu

24 Ağustos 2015: Kanal B 
Konu: İstanbul’da yağmur eziyeti
Ali Hacıalioğlu

1 Eylül 2015: Ulusal Kanal
Konu: Niyazi Duranay’a veda

4 Ekim 2015: CNN Türk - Güne Merhaba
Konu: Fındıklı Parkı
Mücella Yapıcı

4 Ekim 2015: Haber Türk
Konu: Fındıklı Parkı
Mücella Yapıcı

4 Ekim 2015: Kanal D
Konu: Fındıklı Parkı
Mücella Yapıcı

1 Aralık 2015: CNN Türk - Gündem
Konu: Haliçport protestosu
Can Atalay

1 Aralık 2015: Kanal D
Konu: Haliçport ÇED Toplantısı
Can Atalay

15 Ocak 2016: Kanal B - Güne Bakış
Konu: Gökdelenlere ilişkin siluet kararı
Sami Yılmaztürk


