17. Basında Mimarlar Odası
1 Ocak 2016, Sözcü
Rant için kıyıda yer kalmayınca denizi doldurdular
“İstanbul Turizm Merkezi” projesi kapsamında
sahilde 481 oda kapasiteli otel, 2 ayrı blok halinde
99 ve 82 daireli apartlar ve AVM yapılacak.
İstanbul Mimarlar Odası proje için doğal kıyı
çizgisi bozularak denize dolgu yapılmasına tepki
göstererek projeye karşı hukuki girişimlerde
bulunacakları açıklamasında bulundu.
7 Ocak 2016, Cumhuriyet Kitap
Mimari yapıtlar ve çevreleri
“İstanbul Mimarlık Rehberi”, İstanbul için
mükemmel bir belgeleme ve değerlendirme
hizmeti sunuyor, her kesimden okura ve
meraklıya.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi çok
başarılı bir çalışmaya imza attı: “İstanbul Mimarlık
Rehberi.”
15 Ocak 2016, Evrensel
Bostanların yıkıma direnenlere saldırı
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
yaptığı açıklamada bostanlarda uygulanan yıkımı
“Vandallık” olarak tanımladı. “Yedikule Bostanları
tarihi, kültürel mirasımızdır! Bostanları yok etmek
Vandallıktır.”

15 Ocak 2016, Posta
Dayaklı yıkım
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi belediyenin asıl
amacının tarihi alanda konut projelerinin önünü
açmak olduğunu söylemişti.
23 Ocak 2016, Cumhuriyet
Emek bitti dava geldi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi avukatları Can Atalay ve Zeynep
Atalay yürütmenin durdurulması kararını
yerine getirmeyen Kamer İnşaat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi yetkilileri hakkında suç
duyurusunda bulundu.
26 Ocak 2016, Cumhuriyet
Dalya plajına tel örgü
Mimarlar Odası Çevresel Etki Değerlendirme
Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı,
uygulamanın Anayasa’ya ve Kıyı Kanunu’na
aykırı olduğunu belirterek “Kıyılardan toplumun
bütün kesimlerinin ücretsiz ve eşit şekilde
yararlanması gerekir” dedi.
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26 Ocak 2016, Evrensel
Bu sahili halka yasakladılar
Mimarlar Odası Çevresel Etki Değerlendirme
Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı,
“Kıyıya ulaşmak için tek yol kamuya ait yol, şahıs
parselleri arasında kalmış dahi olsa kapatılamaz.
Burada fiili ve kadastral bir yol kapatılıp, el
konulmuş, Bu durum hukuka aykırı” diye konuştu.
26 Ocak 2016, Vatan
Sahile inmeyi yasakladılar
Sarıyer Demirciköy’ü Dalya Plajı’na bağlayan
asfalt yol, bir şirket tarafından tel bariyerlerle
kapatıldı. Uzmanlar “Kamuya ait yol, şahıs
parselleri arasında kalmış dahil olsa da
kapatılamaz” görüşünde.
6 Şubat 2016, Hürriyet
Yassıada tartışması
Adanın imara açılması kararlarının iptali ve
yürütmesinin durdurulması için Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları
Odası ile birlikte dava açmıştı. Mücella Yapıcı,
“Yassıada, birinci derece doğal, tarihi ve arkeolojik
sit alanı. Koruma planı hazırlanarak, yapılacak
tüm kazılar, müdahaleler müze denetiminde
yapılmalı. Oysa koruma planı yapılmadı” dedi.

13 Şubat 2016, Zaman
Tarihi yarımadada talan 500 yıllık mahalleye
sıçradı
Mimarlar Odası, tarihi yarımadanın ‘yenileme
alanı’ adı altında ranta açıldığını öne sürdü.
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Çevre Etki
Değerlendirme Kurulu üyesi Mimar Mücella
Yapıcı’ya göre mahallenin asli yapısı bozulmadan
yenileme yapılması gerekirken kat sayısı
artırılarak ahşap binaların yerine sıralı beton
binalar dikildi.
24 Şubat 2016, Vatan
Bakırköy arsasında tarihi eser olabilir, önce kazı
yapılsın
Mimarlar Odası açıklamasında şöyle denildi: “5 bin
250 metrekare olan hastane arsası 2014 yılında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan
ayrıcalıklı imar planı ile ticari alana dönüştürüldü.
Hastanenin bulunduğu arazi ve çevresinde
Bizans döneminden kalma, imparatorluk kilisesi
vardır. Mimarlar Odası olarak satışa kanan yerde
araştırma ve kurtarma kazısı yapılması için
talebimizi iletmiş bulunuyoruz” denildi.
4 Mart 2016, Vatan
Doğumevi arsası Başyapı’nın oldu
Mimarlar Odası Bakırköy Şubesi, hastanenin
bulunduğu arazi ve çevresinde Bizans
döneminden kalma kalıntıların olduğunu
belirterek, bu alanda yer alan ve henüz gün
yüzüne çıkarılmamış birçok eserin çıkartılıp
sergilenmesi için İstanbul 6 No’lu Koruma
Kurulu’na başvurduklarını açıklamıştı.
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7 Mart 2016, Cumhuriyet
AKM’ye algı operasyonu
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk “Yargı kararı
çok açık. Meydanın simgelerinden birisi AKM,
Cumhuriyetin de simge yapılarından birisi
AKM… Modern Türkiye mimarlığının da en
önemli yapılarından birisi… Emine Erdoğan’ın
söylediği 92 yıllık enkazı kaldırdık sözü ile anlam
kazanmıyor mu bu proje? Amaç cumhuriyetin tüm
değerlerini yok etmek, hafızadan kazımak.”
31 Mart 2016, Güneydoğu Ekspres
Sur için dayanışma ziyareti
Ziyarette konuşan Mimarlar Odası Genel Başkanı
Eyüp Muhcu, hak arayışına destek vermek
amacıyla Diyarbakır’da bulunduklarını belirtti.
Yaşanan dramın sadece insanların katledilmesiyle
kalmadığını, aynı zamanda binlerce yıllık kültürel
mirasın da yerle bir edildiğine dikkat çeken
Muhcu, bu insanlık değerlerini yeniden ayağa
kaldırmak ve en azından acıları bu şekilde
unutturmak istediklerini söyledi.
12 Nisan 2016, Birgün
Yapıcı: Sur tarih olmasın!
Yaklaşık 4 ay süren çatışmaların ardından ağır
tahribata uğrayan Diyarbakır’ın Sur ilçesi için

Bakanlar Kurulu’nun 25 Mart 2016 günü ‘acele
kamulaştırma’ kararına ilişkin tartışmalar devam
ediyor. Sur için ‘acele kamulaştırma’ kararının
ardından ilçede inceleme ve tespitlerde bulunan
Mimarlar Odası Çevresel Etki Değerlendirmesi
Dayanışma Kurulu Başkanı Mücella Yapıcı
Birgün’e konuştu.
12 Nisan 2016, Özgür Gündem
Mücella Yapıcı: Sur dünyanın mirasıdır
Mücella Yapıcı, “Sur’daki durum çok vahim.
Özellikle tarihin büyük bir tahribatı söz konusu”
ifadelerinde bulundu. İstanbul Mimarlar Odası
olarak hukuki mücadele başlatarak Amed
halkıyla dayanışma içinde olacaklarını belirten
Yapıcı, “Çünkü bu mimari ve tarihi doku sadece
Diyarbakır’ın değil dünyanın mirasıdır” diye
konuştu.
14 Nisan 2016, Birgün
Kamulaştırma yeni imar rantlarına yol açacak
3’üncü Köprü için Bakanlar Kurulu’nun verdiği
kamulaştırma kararı tartışılıyor. Birgün’e konuşan
Mücella Yapıcı, kararın hukuksuz olduğunu
ifade ederek, “Yeni imar rantlarına ve yapılaşma
baskına yol açacak” dedi.

277

14 Nisan 2016, Cumhuriyet Kitap
İstanbul Mimarlık Rehberi
“İstanbul Mimarlık Rehberi”, şehrin az bilinen,
20. yüzyıl öncesi İstanbul’una kıyasla daha az
ilgilenen yakın dönem mimarisine odaklanarak
önemli bir boşluğu doldurmak için iyi niyetli ve
başarılı sayılabilecek bir adım atmış.

tahsis edilmişti. 2002 yılında yenilenen protokol ile
tahsis süresi imza tarihinden itibaren 49 yıl olarak
belirlendi.

16 Nisan 2016, Cumhuriyet
İstanbul’un ölüm fermanı olabilir
Kanal İstanbul’u değerlendiren Mimarlar Odası
Genel Başkanı Eyüp Muhcu, “Bu proje Erdoğan’ın
dayatması olarak gündeme geldi. Bu araziler
pazarlandı. Mutlak yapı yasağı olan araziler de bu
proje kapsamında pazarlandı.”
24 Nisan 2016, Yarına Bakış
Karaköy’ün değişim macerası: Galataport
Sivil toplum kuruluşları Galataport’un yapılmasına
karşı çıkıyor. Projeye eleştiriler getiren Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticilerinden
Mücella Yapıcı, Galataport’un tarihi yarımadanın
ve boğazın siluetini yok edeceğinin altını çiziyor.
27 Nisan 2016, Habertürk
Mimarlar, Yıldız Sarayı’nı 2051 yılına kadar geri
aldı
Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının asma katı ile
bodrum katı ile bodrum katı, 1995 yılında yapılan
protokol ile Kültür Bakanlığı tarafından 10 yıllığına
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne

28 Mayıs 2016, Evrensel
Gözümüz ve elimiz Gazi Parkı’nda
Taksim Dayanışması tarafından Gezi Parkı
direnişinin 3. Yılı öncesi basın toplantısı
düzenlendi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesinde yapılan toplantıda Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri
Akif Burak Atlar, Mimarlar Odası İstanbul Şube
Başkanı Sami Yılmaztürk, Elektrik Mühendisleri
Odasından Beyza Metin ve Avukat Can Atalay
konuşmacı olarak yer aldı.
1 Haziran 2016, Cumhuriyet
Taksim Anıtı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatılarak
olağanüstü hal uygulandı
Gezi Direnişi’nin üçüncü yılında bir gece önceden
sıkı önlem alan polis, bununla yetinmeyip
Mimarlar Odası’nı bastı ve 15 kişiyi gözaltına aldı.
1 Haziran 2016, Evrensel
Gezi’nin yıl dönümünde TMMOB’a Gezi intikamı
İstanbul’da Mimarlar Odası’na tahsis edilen Yıldız
Sarayı Dış Karakol binası, Gezi direnişinin yıl
dönümünde Beşiktaş Kaymakamlığının talimatıyla
polis eşliğinde kapısı kırılarak boşaltıldı, 15 kişi
gözaltına alındı.
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1 Haziran 2016, Habertürk
Mimarlar Odası tahliyesinde gerilim
Yıldız Dış Karakol Binası’nda bulunan Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde tahliye
nedeniyle gerilim yaşandı. Tahliye işlemi sürerken
Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu,
avukat Can Atalay ve Mücella Yapıcı’nın da
aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
1 Haziran 2016, Hürriyet
Mimarlara polis zoruyla tahliye
Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamada,
“İmzalanan protokol kurallarına uyulduğu halde
hukuka aykırı olarak iptaline dair sürecin yasal
takibi sürdürülecek” denildi.
1 Haziran 2016, Milliyet
Mimarlara ‘tahliye’ gözaltısı
Mimarlar Odası’nın Yıldız Sarayı’ndaki binası
polis tarafından boşaltıldı. Aralarında Mimarlar
Odası yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi
gözaltına alındı.

1 Haziran 2016, Posta
Gezi’nin intikamı
İstanbul Mimarlar Odası’na 2002’de 49 yıllığına
tahsis edilen Yıldız Dış Karakol binası, Gezi
olaylarının 3’üncü yıldönümünde polis baskınıyla
boşaltıldı. Mimarlar Odası: ‘Gezi olaylarının
öncülerinden olduğumuz için hukuksuz şekilde
intikam alınıyor.’
1 Haziran 2016, Sözcü
Gezi’nin yıldönümünde Mimarlar Odası’nın binası
zorla boşaltıldı…
Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen ancak
Mimarlar Odası’nın 2051 yılına kadar kullanma
hakkına sahip olduğu Yıldız Sarayı Dış Karakol
binası zorla boşaltıldı. Mahkeme kararına rağmen
dün odanın kapısına kamyonlar ve polis dayandı.
1 Haziran 2016, Vatan
Mimarlar Odası’na ‘Yıldız’ gözaltısı
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak
kullanılan dış karakol binasının polis takviyesiyle
tahliye işlemleri sırasında 16 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu işlem nedeniyle polis binayı sabah
saatlerinden itibaren ablukaya aldı.
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1 Haziran 2016, Cumhuriyet
İntikam operasyonu
49 yıllığına Mimarlar Odası’na tahsis edilen
Yıldız Sarayı Dış Karakol binası zorla boşaltıldı.
Başkan Muhcu, “Gezi’ye destek verdik, bir intikam
operasyonudur” dedi.
1 Haziran 2016, Gazetem İstanbul
İntikam
Mimarlar Odası’nın Yıldız Sarayı’nda bulunan
binası için zorla boşaltma kararı alındı. Tebliğ
edilen kararda, Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol
alan ve Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı yeniden
inşa etme projesini mahkemeye taşıyan Mimarlar
Odası’ndan, binayı Gezi eylemlerinin yıldönümü
olan 31 Mayıs’ta boşaltmasının istenmesi dikkat
çekti. Gözaltına alınan üyeler “Bu Gezi’nin
intikamıdır” dedi.

1 Haziran 2016, Taraf
Gezi’nin 3. Yılında TMMOB binası polis zoruyla
boşaltıldı
Mücella Yapıcı ve Eyüp Muhcu dahil 16 kişi
gözaltına alındı. 30 Mayıs Pazartesi günü
Mimarlar Odası’na tebliğ edilen bir belge ile
binanın 31 Mayıs Salı günü boşaltılması istendi.
1 Haziran 2016, Yeni Hayat
Gezi’nin yıl dönümünde Mimarlar Odası’na baskın
Eyüp Muhcu’nun da aralarında bulunduğu 15 kişi
gözaltına alındı. 2051 yılına kadar odaya kiralanan
bina, Kasım 2015’te Cumhurbaşkanlığı’na
tahsis edilmişti. Mahkeme ise tek taraflı feshin
hukuka uygun olmadığına hükmetmişti. Çevreyi
savundukları için gözaltına alındıklarını söyleyen
Muhcu, “Özgürlük ve demokrasinin yeniden ülke
ile buluşacağına inanıyoruz” dedi.

1 Haziran 2016, Özgür Düşünce
Gezi’nin yıl dönümünde polis zoruyla tahliye
Gezi Parkı’na Topçu Kışlasını yeniden inşa
etme projesini mahkemeye taşıyan Mimarlar
Odası’nın binası Gezi olaylarının yıl dönümünde
polis zoruyla tahliye edildi. Tahliye işlemine tepki
gösteren Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ve
yönetici Mücella Yapıcı’nın da aralarında olduğu
16 kişi gözaltına alındı.

2 Haziran 2016, Vatan
Mimarlar Odası: İntikam operasyonu
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber
Çakar “Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor,
yetkilileri hukuka ve yargı kurallarına uymaya
davet ediyoruz” derken konuyu yargı yoluna
taşıyacaklarını kaydetti.
2 Haziran 2016, Yeni Gün
Mimarlar Odası’ndan tahliye açıklaması:
“Gezi’den intikam alma operasyonu”
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar
Odası’nın kullanımında olan Yıldız Sarayı Dış
Karakol binasının dün boşaltılması ve 15 kişinin
gözaltına alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı
düzenledi.
2 Haziran 2016, Yurt Gazetesi
TMMOB: Tahliye Gezi’den intikam alma
operasyonu
Tahliye kararını değerlendiren Mimarlar Odası
Genel Başkanı Eyüp Muhcu, “Bu tahliye işlemini
Gezi’nin 3. yılına tesadüf ettirmişler. Nihayetinde
bir Gezi’den intikam alma operasyonu olduğunu
burada açıkça görmekteyiz” sözleriyle tahliyenin
gezi direnişinin yıl dönümüne denk gelmesine
dikkat çekti.
2 Haziran 2016, Aydınlık
Mimarlar susmayacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tahsis edilen
Yıldız Sarayı’nın Mimarlar Odası tarafından
kullanılan Dış Karakol binasının hukuki sürece
rağmen boşaltılmasına ilişkin açıklama yapan
mimarlar, baskılara boyun eğmeyeceklerini
söyledi.
2 Haziran 2016, Birgün
Gezi’nin intikamı!
TMMOB: Susmayacağız! Gerçekleri söylemeye
ve halkın çıkarını savunmaya devam edeceğiz.

2 Haziran 2016, Evrensel
İktidarın baskılarına karşı direneceğiz
Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu “Açık
bir hukuksuzluk, hak gaspı ile karşı karşıyayız.
Hükümet ya da malum şahıs, Bölge İdare
Mahkemesi siyasi baskı yaparak mahkemenin
kararını bozmuştur. Kararın bozulması Mimarlar
Odası’nın tahliye kararı anlamına gelmemektedir.
Ortada bir tahliye kararı olmadan, hukuksuz
bir şekilde tahliye girişiminde bulunulmuştur”
değerlendirmesinde bulundu.
3 Haziran 2016, Cumhuriyet
Yıldız Dış Karakol binasının zorla boşaltılmasının
ardından polis, karakol etrafında kuş
uçurtmamaya devam ediyor. Bölgede yaşayan
halk evlerine arka sokağı dolaşarak gitmek
zorunda kalıyor.
11 Haziran 2016, Aydınlık
Önce mimarlar, şimdi yazarlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tahsis edilen
Yıldız Sarayı’nın Dış Karakol binasından polis
zoruyla çıkarılan mimarların ardından aynı
binada başka bir odayı kullanan Türkiye Yazarlar
Sendikası’na da tebligat geldi. Tebligatta ‘binanın
ivedilikle boşaltılması’ istendi.
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17 Haziran 2016, Cumhuriyet
Beyoğlu Anadolu için inceleme talebi
Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde karma eğitimin
önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak sona
erdirilmesine karşı olan öğrenci velileri Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne, okulun fiziki
şartlarının incelenmesi için dilekçe verdi.
20 Haziran 2016, Birgün
Kaosa ihtiyacı var, yine Gezi’ye sardı
Erdoğan’ın “Cesur olacağız. Taksim Gezi Parkına
o tarihi eseri inşa edeceğiz” restini değerlendiren
Taksim Dayanışması bileşenleri “O kışlayı
yaptırmayacağız” dedi.
20 Haziran 2016, Cumhuriyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Gezi Parkı’na Topçu
Kışlası yapacağız’ sözleri tepki çekti
Avukat Can Atalay “Erdoğan’ın bir acelesi var.
Dolayısıyla kendisine karşı biriken öfkeyi bir
erken doğuma zorlamak istiyor olabilir. Toplumsal
muhalefetin uyanık olmasında yarar var. Tüm
baskılara karşın yargı süreci devam ediyor.
Erdoğan buna dahi sabredemiyor.”
29 Haziran 2016, Hürriyet
Okmeydanı riskli alan ilan edildi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube
Başkanı Sami Yılmaztürk, “Ellerinde bu bölgede
kaç yapının riskli olduğuna dair bir çalışma, rapor
yok. Büyükşehir Belediyesi’nin riskli alanlara
ilişkin haritalarıyla, hükümetin ilan ettiği riskli alan,
kentsel dönüşüm alanı kararları örtüşmüyor” dedi.

10 Temmuz 2016, Zaman
Büyükada’ya yeni cami
Cami projesi için Mimarlar Odası’ndan da destek
istendi, fakat talep geri çevrildi. Yapılan bazı
çalışmaların sonucunda 2015 Ocak ayında
projenin askıya alınmasına neden olan Mimarlar
Odası, Adalar Belediyesi ve Adalar Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin yaptığı tüm
itirazları reddedildi.
14 Temmuz 2016, Evrensel
Kabataş’a martı değil beton konacak
Sami Yılmaztürk, projeyle birlikte denizin
doldurulacağını ve martının altına mekânlar
yapılacağını ifade ederek, “İskelenin bu şekilde
kapatılması kabul edilebilir bir şey değil. İstanbul
bir sahil kenti, sahil kapatılıp ticaret merkezi,
alışveriş merkezi yapılacak. Sahili topluma
kapatıyorsunuz” dedi.
16 Temmuz 2016, Aydınlık
Polonezköy’de imara dur dendi
Polonezköy Tabiat Parkı ile ilgili olarak Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı 22 Kasım 2013 tarihinde plan
değişikliğine gitmiş, Mimarlar Odası ve Çevre
Mühendisleri Odası yapılan değişikliğin yoğun
yapılaşmaya neden olacağı gerekçesiyle konuyu
yargıya taşımıştı.
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1 Ağustos 2016, Birgün
Kent dışına çıkacak kışlalar yağmaya açılmasın
Kent içindeki kışlaların kapatılacağını açıklayan
hükümetin bu alanları yapılaşmaya açma tehlikesi
tartışmaya yol açtı. Birgün’e konuşan Mimarlar
Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Mimarlar
Odası ÇED Dayanışma Kurulu Başkanı Mücella
Yapıcı ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Yönetim
Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman kent içindeki
tek yeşil alan olan askeri kışlaların yapılaşmaya
açılmaması uyarısında bulundu.
3 Ağustos 2016, Cumhuriyet
Ranta kurban gitmesin eğitim için kullanılsın
Mimarlar Odası Büyükkent Şube Sekreteri Ali
Hacıalioğlu, “Kuleli, Heybeliada, Yeşilköy gibi
askeri okullar eğitim yapılarıdır. Bu yapılar eğitim
yapısı olarak devam etmelidir” dedi.
3 Ağustos 2016, Evrensel
Kuleli Askeri Lisesi binasının işlevi ne olacak?
Boğazın en önemli noktasında yer alan ve
İstanbul’un siluetinde önemli yer tutan yaklaşık
200 yıllık askeri okul binasının gelecekteki
kullanımı ile ilgili değerlendirme yapan Mimarlar

Odası Büyükkent Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu,
“Kuleli, Heybeliada, Yeşilköy gibi askeri okullar
eğitim yapılarıdır. Bu yapılar eğitim yapısı olarak
devam etmelidir” dedi.
3 Ağustos 2016, Sözcü
Kapatılan askeri okullar yeni rant alanı olmasın
Kent dışına taşınması planlanan askeri alanların
kamusal alan olduğunun altını çizen Hacıalioğlu,
“Askeri alanların kamusal alan olduğunu
unutmadan, yeniden kamusal alan olarak
kullanılması ilkesini benimsemeliyiz. Buraların
rant tesislerine dönüştürülmemesi gerekir” dedi.
3 Ağustos 2016, Yurt
Kuleli otel olmasın
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL
kararnamesiyle kapatılan, Boğaziçi’nin Çengelköy
ile Vaniköy arasındaki sahilinde bulunan Kuleli
Askeri Lisesi’nin nasıl kullanılacağı tartışma
konusu oldu.
4 Ağustos 2016, Birgün
Martı Projesi’ne herkes güler!
Mücella Yapıcı: Dünyanın hiçbir yerinde denizin
5 metre paralelinde metro inşaatı yapılmaz. Bu
küresel sermayeyi de sana güldürür, herkesi
güldürür!
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4 Ağustos 2016, Evrensel
Martı Projesi oldubittiye getirilmek isteniyor
Mimarlar Odası Yöneticisi Mücella Yapıcı,
Kabataş Martı Projesi’nin 2005 Yılında
hazırlandığını o tarihten bu yana açtıkları davaları
kazandıklarını hatırlatarak “Projenin derhal
ortadan kaldırılması gerekiyor. Boğaz kıyısına
artık 1 m dolgu istemiyoruz. Bu bölgede çok
önemli tarihi eserler var, altını oyuyorlar…” diye
konuştu.
4 Ağustos 2016, Hürriyet
Kabataş Martısı’na durdurma çağrısı
Mücella Yapıcı, “Kabataş’a yapılacak bu ‘gudubet
projeden’ İBB’nin derhal vazgeçmesini istiyoruz”
diyerek, projeye neden karşı çıktıklarını anlattı.
4 Ağustos 2016, Milliyet
Sıvılaşma tehlikesi bulunuyor
Mücella Yapıcı’ya göre proje alanı jeolojik açıdan
kritik. Yerin zemininin sıvılaşma-kayma potansiyeli
olduğuna dikkat çeken Yapıcı, “Projelerle yerin
3 kat altına inilecek. Mesele martının kanadında
değil, aslolan kente verdiği zarardır. Mesele
ulaşım hakkının engellemesinden çok daha öte ve
vahimdir” dedi.

4 Ağustos 2016, Özgür Gündem
Martı Projesi ekolojik ve yasal değil
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi, İBB tarafından yapılacak “Kabataş Martı
Projesi” adlı transfer merkezi inşaatıyla ilgili
itirazlarına ilişkin Karaköy’deki şube binasında
basın toplantısı düzenledi.
23 Ağustos 2016, Habertürk
‘Dönme dolap silueti bozar’ tartışması
Üsküdar’daki Harem Otogarı’nın yerine yapılması
planlanan dev dönme dolap, siluet tartışmasını
tekrar alevlendirdi. 135 metrelik London Eye’ı
165 metre ile geride bırakacağı ifade edilen ve
Avrupa’nın en büyüğü olacak dönme dolap için
uzmanlar, “Yeri uygun değil, silueti bozar” diyor.
22 Eylül 2016, Cumhuriyet
Torunlar’da planlar iptal
2010 yılında onay verilen imar planlarını yargıya
taşıyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nin avukatı Can Atalay’ın ‘yeni planlara’
açtığı dava dosyası sonuca bağlandı. Mahkeme,
3 kişilik bilirkişi heyetinin tespitlerini haklı buldu.
Bilirkişilik heyeti imar planlarında ‘ayrıcalıklı
yapılaşma hakkı’ getirildiğine dikkat çekmişti.
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27 Ekim 2016, Birgün
Galataport’ta amaç liman değil
İstanbul’daki rant projelerinin ilk sıralarında
yer alan Galataport’un inşaat çalışmaları
devam ediyor. Mimar Mücella Yapıcı, projeyi ve
yaratacağı tahribatı anlattı.
14 Kasım 2016, Cumhuriyet
Ölüme terk edenler karar veremez
Başbakan Binali Yıldırım’ın AKM ile ilgili olarak
“AKM’yi kaldıralım, ne özelliği var o binanın?”
demesi mimarlık ve kültür-sanat dünyasında tepki
çekti.
Sami Yılmaztürk, “AKM’yi yıkıp yeniden yapmaya
kalkmak Cumhuriyet ilkeleriyle, çağdaşlaşmayla
kavgadır. Biz bu kavgayı kabul etmiyoruz.”
21 Aralık 2016, Birgün
Avrasya Tüneli açıldı, uzmanlar uyarıyor
Sami Yılmaztürk, tünelin tarihi yarımadaya
zarar vereceğini kaydederek, “Dünya mirası
listesindeki tarihi yarımadanın, otomobillerle
ezilmesi, kabul edilebilir bir şey değildir. Planlama,
hukuk kavramına hiçbir şekilde oturmayan bir
projelendirme süreci yaşandı…” dedi.

30 Ocak 2017, Birgün
‘Hayır’lısıyla bu trenler Haydarpaşa’ya gelecek
Haydarpaşa Garı’nda tren seferlerinin
durdurulmasının beşinci yılında kent savunucuları
yine Haydarpaşa Garı önünde toplandı.
Yurttaşlar: “‘Hayır’lısıyla trenler bu gara gelecek”
pankartı açarken eyleme CHP İstanbul milletvekili
Barış Yarkadaş, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı
Eyüp Muhcu, Mimarlar Odası ÇED Komisyonu
üyesi Mücella Yapıcı’nın yanı sıra çok sayıda kitle
örgütü temsilcisi katıldı.
7 Şubat 2017, Birgün
Taksim meydanına cami projesine onay
Koruma kurulunca onaylanan Taksim Camii
Projesi’nin ideolojik bir mesele olduğuna dikkat
çeken mimarlar ve şehir plancıları, kararın
referandum öncesinde verilmesinin manidar
olduğunu vurguladı. TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu
Sekreteri Mücella Yapıcı, “‘Bu kararın alelacele
verilmesindeki amaç, özellikle referandum
öncesinde gerginlik yaratmaktır” dedi.
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7 Şubat 2017, Sözcü
Daha önce açtıkları davalarla cami projesinin
de temelini oluşturan imar planlarını iptal ettiren
Mimarlar Odası, karara tepki gösterdi. Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami
Yılmaztürk, “Kurulun bu kararı hukuku ayaklar
altına alıyor” dedi.
18 Şubat 2017, Hürriyet
Karaköy yolcu salonu yıkıldı
Yıkıma tepki gösteren TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Sami Yılmaztürk şunları söyledi:
“1940’larda tamamlanan bina erken Cumhuriyet
döneminin özgün yapılarından birisidir. Karaköy
Yolcu Salonu modern deniz yolcu salonu olması
gibi taşıdığı tarihsel, kültürel değerlerin yanı sıra
mekânları itibarı ile, sosyal yaşamdaki yeri itibarı
ile korunması gereken bir eserdir” dedi.
21 Şubat 2017, Birgün
Tarihi yapıya zarar verenler hakkında işlem
başlatılsın
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,
Galataport kapsamında restore edileceği
açıklanan Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkılmasına
tepki göstererek tescilli tarihi, kültürel ve
mimari mirasa zarar verenler hakkında işlem
başlatılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini
talep etti.

28 Şubat 2017, Cumhuriyet
‘Kültürel soykırım’
Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan
Topkapı’daki tarihi surların üstü Fatih
Belediyesi’nce düğün organizasyonları için
kullanılmak üzere ‘portatif’ çatıyla örtüldü.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk: İstanbul 8500
yıllık tarihi olan bir kent. Böyle bir mirasın üstünde
oturuyoruz. Surlar da o geçmişin simgesi yapılar.
Surların üzerine bir düğün salonu yapılmış olması
abes kaçar, gülerler insana. Kabul edilebilir bir
şey değil. Maalesef biz bunları konuşuyoruz.
Açıklamalarında bulundu.
1 Mart 2017, Yapı Dergisi
Karaköy Yolcu Salonu yıkıldı
Konuyla ilgili basın açıklaması yayımlayan TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce
şunlara değinildi: “1935 yılında Denizcilik
İşletmeleri tarafından açılan yarışma sonucunda
Mimar Rebii Gorbon tarafından tasarlanmış ve
1940’larda inşa edilmiştir. Yapı erken Cumhuriyet
döneminin özgün yapılarından biridir…”
3 Mart 2017, Birgün
Tarihi değerlerimizin talan edilmesine hayır
Galata Yolcu Salonu’nun yıkımına ilişkin basın
toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Mimarlar
Odası Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Sami Yılmaztürk, Tophane’deki tarihsel değerleri
korumak için 1993 yılında galata Yolcu Salonu ve
çevresinin kentsel sit olarak ilan edildiğini söyledi.
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3 Mart 2017, Cumhuriyet
Duvarların dili olsa
Mücella Yapıcı, “Postane, dış duvarları hariç
yıkılmış durumda. Tescili Merkez Rıhtım Han
Binası da benzer uygulamaya maruz kaldı.
Yaşamsal ve kamusal varlıklarımızın bilinçsizce
talan edilmesine yönelik uygulamalara dün olduğu
gibi bugün de “Hayır” demeye devam edeceğiz”
dedi.
3 Mart 2017, Gazetem İstanbul
Paket Postanesi de yıkıldı
Tescilli binaların yıkımı ve inşaatın çevreye
zarar verdiği iddialarına yönelik basın toplantısı
düzenleyen Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi,
kendi binasının da yer aldığı Kemankeş
Caddesi’nde çatlaklar ve çevre binalarda hasarlar
oluştuğunu söyledi.
3 Mart 2017, Habertürk
Paket Postanesi de yıkıldı
Mimarlar Odası Büyükkent Şube Başkanı Sami
Yılmaztürk ve Şube ÇED Danışma Kurulu
Sekreteri Mücella Yapıcı tarafından düzenlenen
toplantıda konuşan Yapıcı, Karaköy Limanı’nın
planlarda kruvaziyer liman alanı olarak
görülmesine rağmen, alanda 5 yıldızlı otellerin
yapıldığını söyledi.

3 Mart 2017, Milliyet
Tarihi Paket Postanesi yıkıldı
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, proje
nedeniyle tescilli binaların yıkımı ve inşaatın
çevreye zarar verdiği iddialarına yönelik basın
toplantısı düzenledi.
3 Mart 2017, Vatan
110 yıllık tarihi Paket Postanesi de yıkıldı
Galataport projesi inşaatı nedeniyle iş
makineleriyle yıkılan Karaköy Yolcu Salonu’nun
ardından, bitişiğinde bulunan 1’inci derece tarihi
bina olan Paket Postanesi aynı proje kapsamında
yıkıldı.
4 Mart 2017, Habertürk
Surlar nasıl kurtulur?
Sami Yılmaztürk: “1983 yılında Türkiye
Cumhuriyeti’nin başvurusuyla dünya mirası
listesine alınmış tarihi surlara ticari yaklaşım
doğru değil. Bu surlar dünyaya mal olmuş
kalıntılar, bahçemizdeki duvar değil. Etrafının
berduş yatağına dönmesi belediyenin
ilgisizliğindendir. Bu sorunu düğün salonu yaparak
çözemezsiniz…” dedi.
7 Mart 2017, Evrensel
Galataport kamuoyundan gizlenerek yürütülüyor
Mimarlar Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Sekreteri Ali Hacıalioğlu, “Yaklaşık 600 bin
metrekare yeni inşaat alanı var. Belediye ve proje
sahiplerinin bu bilgileri paylaşması zorunludur.
Belediyenin kendi yönetmeliğine uyması lazım.
Bu gizlilik birçok şüpheyi beraberinde getiriyor”
diye konuştu.
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22 Nisan 2017, Özgürlükçü Demokrasi
3 yıldır devam eden davada İstanbul 5. İdare
Mahkemesi, bakanlık tarafından onaylanan plan
değişikliğinde, “şehircilik ilkelerine, planlama
esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlık
bulunmadığını” belirterek oybirliğiyle planın
iptaline karar verdi.
24 Nisan 2017, Birgün
Paket Postanesi’ni yıkanlar hakkında yasal işlem
başlatılıyor
Koruma Kurulu yerinde yaptığı incelemede,
Karaköy Yolcu Salonu’nun restorasyon projesi
kapsamında sökülmesi gereken kısımları yerine iş
makineleriyle yıkıldığını tespit etti. Kurul, yapının
ne kadar yıkıldığını tespiti için gerekli bütün
belgelerin kendisine gönderilmesini talep ederken,
belgeler gelinceye kadar herhangi bir uygulama
yapılmamasına karar verdi.
25 Nisan 2017, Evrensel
Tarihi postane usulsüz yıkıldı
Koruma Kurulu, Galataport projesi kapsamında
tescilli kültür varlığı Tarihi Paket Postanesini yıkan
yetkililer hakkında işlem başlatılıyor.

30 Nisan 2017, Habertürk
Yeniden yapılır ama idari ve cezai yaptırımı
olacak
Ali Hacıalioğlu, “Yapılanın hatalı ve hukuken suç
olduğu tespit edilmiş durumda. Yüzde yüz olmasa
da yapılar eski formuna kavuşturulur. Bu yetkilileri
yaptırımdan kurtarmaz. Çünkü Ceza Kanunu’nda
suçtur. Girişimcisinden denetimcisine bu hatadan
herkes sorumlu” dedi.
31 Mayıs 2017, Birgün
Böyle gelmiş ama böyle gitmez
Gezi Parkı eylemlerinin simgelerinden olan
Taksim Dayanışması’nın önde gelen isimlerinden
Mimarlar Odası üyelerinden Mücella Yapıcı
Gezi’nin yıldönümünde konuştu.
14 Haziran 2017, Cumhuriyet
‘Yıkacağım’ demek anayasal suçtur
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘AKM’yi yıkacağız’
açıklamasına tepki geldi. İstanbul Mimarlar Odası
Başkanı Yılmaztürk, ‘yargının yıkılamaz kararı
varken, yıkacağım demek anayasal suçtur’ diyor.
15 Haziran 2016, Cumhuriyet
AKM çürütme politikasıyla böyle oldu
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Başkanı Yılmaztürk, AKM’nin siyasi erk tarafından
bilinçli bir şekilde çürümeye terk edildiğini ancak
‘onarılamaz, yıkılmalı’ iddiasının aksine AKM’yi
onarmanın teknik olarak mümkün olduğunu
söyledi.
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23 Haziran 2017, Milliyet
Mimarlar Odasından Şemsi Ahmet Paşa Camii
Açıklaması
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, avlu
duvarlarında çatlaklar oluşan Üsküdar sahilindeki
Şemsi Ahmet Paşa Camii için 6 ay önce uyarıda
bulunduklarını belirterek, külliyeye zarar veren
sorumlular hakkında gerekli işlemlerin derhal
başlatılmasını istedi.

25 Haziran 2017, İstanbul
Beşiktaş Çarşıya ‘Birleşik Mağaza’
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
projeye hazırlanan raporda, uygulamanın
Beşiktaş Çarşısı’nın kimliğini bozabileceği
tespitinde bulunarak ilgili kurul kararlarının tekrar
gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
26 Haziran 2017, Evrensel
Kent filmlerine başvuru başladı
Mimarlar Odasının kendi olanaklarıyla sürdürdüğü
ve dünyada kendi alanında tek olma özelliği
taşıyan Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri
Festivali’nin bu yılki katılım koşulları açıklandı.

23 Haziran 2017, Evrensel
Durdurmak yetmez, proje iptal edilmeli
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, avlu
duvarlarında çatlaklar oluşan Üsküdar sahilindeki
Şemsi Pala Cami için açıklama yaptı. Üsküdar
Meydan ve sahil yolu projesi ile ilgili olarak 6 ay
önce uyarıda bulunduklarını belirten yetkililer,
Şemsi Paşa Külliyesi’ne zarar veren sorumlular
hakkında gerekli işlemlerin derhal başlatılmasını
istedi.
23 Haziran 2017, Vatan
6 ay önce uyarmıştık
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, avlu
duvarlarında çatlaklar oluşan Üsküdar sahilindeki
Şemsi Paşa Camii için açıklama yaptı. Mimar
Sinan’ın ustalık döneminde inşa ettiği Şemsi
Paşa Camii’nin korunması gereken eserlerden biri
olduğunun vurgulandığı açıklamada, denize kazık
çakılırken oluşan titreşimler nedeniyle ciddi hasar
oluştu denildi.

27 Haziran 2017, Birgün
Mimarlar Odası’ndan fotoğraf yarışması:
Paylaşmak
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Dünya
Mimarlık Günü kapsamında fotoğraf yarışması
düzenliyor.
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28 Haziran 2017, Birgün
Mimarlar Odası’nın kendi olanaklarıyla
sürdürdüğü ve dünyada kendi alanında tek olma
özelliği taşıyan Uluslararası Mimarlık ve Kent
Filmleri Festivali’nin bu yılki katılım koşulları
açıklandı.
30 Haziran 2017, Cumhuriyet
AKM 9 yıldır çürüyor
Mimarlar Odası, 9 yıldır sanata ve sanatçıya
kapalı olan AKM’nin yargı kararlarına rağmen
çürümeye terk edilmesinin ve AKM’nin tümüyle
yıktırılarak yerini alacak yeni yapı için proje
hazırlatılmasının anayasal suç olduğunu yeniden
vurguladı.
26 Temmuz 2017, Habertürk
Yeşilde tehlike sınırı
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami
Yılmaztürk, “İstanbul’un çoğu ilçesinde kişi başı
yeşil alan miktarı 1 metrekareye düştü. Aktif yeşil
alanları koruyarak yapılan şehir planlarına bağlı
kalsaydık yeşil alanlarımız çok daha fazla olurdu.
Planlar genellikle 20-30 yıllık, ama 1994’den
bu yana sadece 3 planlama ve bu planlara da
uymamışız.”

22 Eylül 2017, Milliyet
Terk edilen tarihi binada ağaç çıktı
Ali Hacıalioğlu, “Mimari açıdan önemli tarihi
yapılarımızın aslına uygun korunması gerekiyor.
D’Aronco eserinin düşürüldüğü hali görse
kahrından yatağa düşerdi. Çatı kısmında yabani
incir ağacı ise trajikomik bir durum. ‘Ocağına
incir ağacı dikmişler’ deyimi Botter Apartmanı için
söylenmiş olsa gerek.”
19 Ekim 2017, Birgün
Mimar ve arkeologlar: Teklif edilmesi bile skandal
Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı ve Saray Bahçesi
içerisinde bulunduğu Sur-u Sultani bölgesinin
Fatih Belediyesi’nin İstanbul 5 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurusu
üzerine 1. dereceden 3. derece sit alanına
dönüştürülmesine tepkiler sürüyor.
19 Ekim 2017, Cumhuriyet
Hasbahçe yargıya taşınıyor
Oda ve dernekten yapılan ortak açıklamada,
Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı ve saray
bahçesinin ‘eşsiz tarihi yarımada silueti’nin
başlangıç noktasını ve en önemli öğelerini
barındıran, korunması gerekli arkeolojik, doğal,
kentsel ve tarihi değerleriyle bir bütün olduğu
vurgulandı.
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1 Kasım 2017, Evrensel
Hukuksuzca yürütülen Tarlabaşı projeleri iptal
edildi
Kararı değerlendiren Mücella Yapıcı, “Gecikmiş
bir karar. Bu karar itirazlarımızda ne kadar haklı
olduğumuzu ortaya çıkardı” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi özgün yapısı, kullanımı
ve çevresiyle toplumun hizmetine sunulmalıdır”
denildi.
4 Kasım 2017, Cumhuriyet
STK’ler: AKM’yi yıkmak suçtur
“Bu konuda yıllardır bıkmadan usanmadan kamu
idareleri nezdinde yaptığımız uyarılar ve suç
duyuruları işleme konmayarak hukuk ve yargı
kararları yok sayılmış, AKM bilerek ve isteyerek
yıkıma terk edilmiştir.”

1 Kasım 2017, Sözcü
Mahkeme, Tarlabaşı’daki yenileme projesi için
‘Hukuka aykırı’ dedi
Mimarlar Odası’nın 9 yıl önce açtığı dava
sonucunda İstanbul 3. İdare Mahkemesi
oybirliğiyle iptal kararı verdi. Yenileme projesinin
‘planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka’
aykırı olduğu belirtildi.

4 Kasım 2017, Evrensel
Sanatçılar, yazarlar ve mimarlardan açıklama
“Toplumdan gizli bir şekilde hazırlanıp onaylanan
yeni projenin 6 Kasım’da Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından bizzat açıklanacağını büyük
bir esefle öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer
verildi.

2 Kasım 2017, Özgürlükçü Demokrasi
Erdoğan’ın bitmeyen AKM planı
TMMOB tarafından mahalle sakinlerinin
müdahilliği ile açtığı Tarlabaşı Projesi’nin iptal
davasının Danıştay tarafından onaylanmasının
ardından, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan,
AKM’nin yıkılıp yerine ‘Büyük ve modern bir
mimari’ yapılacağını duyurdu.
4 Kasım 2017, Birgün
Yıkmak da yıkıma terk etmek de suç
“Derhal onaylı restorasyon projesi uygulamaya
sokularak bu kültür ve tarih yıkımına son verilmeli,

6 Kasım 2017, Yeni Asya
İstanbul’un taşı toprağı “beton”
Uzmanlar, İstanbul’da son dönemde sık sık
yaşanan aşırı hava olayları ve selleri aşırı
betonlaşmaya bağlıyor. Ali Hacıalioğlu su
baskınlarından kentleşme politikalarındaki hataları
sorumlu tuttu.
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8 Kasım 2017, Cumhuriyet
AKM aslına uygun restore edilmeli
Mimarlar Odası, AKM yıkılıp yeniden yapılmasıyla
ilgili projeye tepki gösterdi. Eyüp Muhcu, “AKM’yi
yıkıma terk etmek de yıkmak da suçtur” dedi.
8 Kasım 2017, Hürriyet
Mimarlar Odası: AKM’yi yıkmak suçtur
Yeni AKM projesine mimarlardan itiraz geldi.
AKM’nin birinci grup anıtsal yapı olarak tescilli
olduğunu hatırlatan Mimarlar Odası Genel
Başkanı Eyüp Muhcu, “AKM’yi yıkıma terk
etmek de yıkmak da suçtur. Hukuki girişimde
bulunacağız” dedi.
8 Kasım 2017, Milliyet
Mimarlar Odası’ndan yeni AKM’ye tepki
AKM’nin anıtsal bir yapı olarak yıkıma terk
edildiğini söyleyen Muhcu, “Gösterisi yapılan
yeni projenin AKM ile uzaktan yakından alakası
olmadığı anlaşılmıştır” dedi.

8 Kasım 2017, Özgürlükçü Demokrasi
Yeni proje iptal edilenden daha beter
AKM için açıklanan yeni projeye tepki gösteren
Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı, AKP
hükümeti tarafından ortaya konulan AKM’ye dair
projenin 2008’de yargı tarafından iptal edilen
projeden çok daha beter olduğunu belirterek,
‘Suçlu kim?’ diye sordu.
10 Kasım 2017, Evrensel
Mekânımızı işgal edenler yargılanmalı
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasının
Cumhurbaşkanlığı’na devredilmek üzere
boşaltılmasına direnen mimarlar ve mühendisler
hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme”
suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması
görüldü. Bir sonraki duruşma 4 Aralık’a ertelendi.
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7 Ocak 2018, Birgün
Duayen mimar, gazeteci ve değerli büyüğümüz
Aydın Boysan 96 yaşında, 5 Ocak 2018 tarihinde
aramızdan ayrıldı.

9 Ocak 2018, Takvim
Boysan’a veda
Geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden mimar,
gazeteci ve yazar Aydın Boysan için İstanbul’da
Mimarlar Odası’nda tören düzenlendi. Burak
Boysan, “Babam 97 yaşındaydı, 100 yaşını
geçmesini ummuştuk. Dolu dolu bir hayat yaşadı.
Ancak aramızdan ayrıldı. Onu çok özleyeceğiz”
dedi.

9 Ocak 2018, Cumhuriyet
Geçen Cuma 97 yaşında hayatını kaybeden
mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan, dün son
yolculuğuna uğurlandı. Renkli kişiliğiyle bilinen
Boysan için ilk tören kuruluşuna büyük katkıda
bulunduğu ve üyesi olduğu TMMOB Büyükkent
Şubesi’nde yapıldı.

9 Ocak 2018, Evrensel
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
binasında düzenlenen törene Boysan’ın
oğlu Burak ve gelini Mine Boysan, Mimarlar
Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı
Sami Yılmaztürk’ün de aralarında bulunduğu
meslektaşları, Münir Özkul’un kızı Güner Özkul,
Mustafa Alabora ve sevenleri katıldı.

9 Ocak 2018, Hürriyet
Aydın Boysan’a veda
97 yaşında hayata veda eden Aydın Boysan için
ilk tören kurucusu olduğu Mimarlar Odası’nda
düzenlendi. Boysan daha sonra Teşvikiye
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından
Ortaköy Mezarlığı’na defnedildi.
9 Ocak 2018, Sabah
Ünlü mimar son yolculuğuna uğurlandı
Boysan için ilk tören, Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi Karaköy binasında düzenlendi.
Meslektaşları, Boysan için dua etti. Törende
Boysan’ın biyografisi sunuldu.

9 Ocak 2018, Habertürk
‘Onu İstanbul’u koruyarak yaşatırız’
Aydın Boysan’ın cenazesi dün düzenlenen törenle
defnedildi. Boysan için ilk tören, kurucularından
olduğu Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nde düzenlendi.
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20 Ocak 2018, Özgürlükçü Demokrasi
Bir Kent Mücadelesi sergisi
Mimarlar Odası tarafından gerçekleştirilen
“Tarlabaşı - Bir Kent Mücadelesi” adlı çalışma
ziyaretçilerine açıldı. Kent mücadelesini, Tarlabaşı
deneyimi üzerinden anlatmak amacıyla kitap,
sergi, panel ve belgesel filmden oluşan bir
çalışma hazırlayan Mimarlar Odası, bu çalışma
ile Tarlabaşı ve Beyoğlu çerçevesinde, kente otuz
yıllık bir perspektiften bakarak o dönemde dikkat
çekilen sakıncaların gerçekleşme süreçlerini
ortaya koyuyor.

9 Ocak 2018, Milliyet
Aydın Boysan’a son veda
Dün sabah saatlerinde Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi’ndeki kalabalık Aydın Boysan’ı
son yolculuğuna uğurlamak için toplanmıştı.
97 yıllık yaşamına çok sayıda kitap, gazete
yazıları, önemli mimari projeler ve onu tanıyan
herkesi gülümseten bir hatıra bırakarak veda
eden Boysan, yakınları ve sevenleri tarafından
uğurlandı.
16 Ocak 2018, Cumhuriyet
Rant Projesi
Kanal İstanbul’un ekolojik sorunları saymakla
bitmiyor. Uzmanlara göre en önemlisi,
Marmara’da 2. ve 3. on yıllarda oksijen tamamen
tükenecek. Marmara’daki balıklar yok olacak.
Sahiller oturulamaz hale gelecek.
16 Ocak 2018, Evrensel
Kanal İstanbul’un güzergâhı açıklandı
Eyüp Muhcu sosyal medyadan yaptığı
açıklamada imar planını, “Kanal İstanbul Projesi;
Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu Su Havzalarını
çevresiyle birlikte betonlaştırmak ve yok etmek
için gayrimenkul yatırımcılarını ve inşaat
sektörünü davet ediyor” sözleriyle eleştirdi.

20 Ocak 2018, Evrensel
Tarlabaşı sergisi açıldı
TMMOB Mimarlar Odasının yürüttüğü çalışmaları
içeren “Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi” sergisi
açıldı. Açıklamada konuşan Mücella Yapıcı,
“Tarlabaşı, küreselleşen İstanbul’da ilk kazmanın
vurulduğu bölge. Buradan çıkaracağımız dersler
ve deneyimler geleceğe ışık tutacaktır iye umut
ediyorum” dedi.
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21 Ocak 2018, Birgün
Karayolları arazisi imara açılmasın, halka kalsın
Mimarlar Odası temsilcisi Esin Köymen, “Kamuya
ait ne kadar alan varsa, özelleştirme kapsamına
alınarak tüketilmektedir. Oysa bu tür alanların
kamunun ihtiyaçları doğrultusunda ve kamu
yararına kullanılması temel ilke olmalıdır” dedi.
24 Ocak 2018, Cumhuriyet
Erdoğan’ın isteğiyle yıkılıp yeniden yapılan İHL
için mahkemeden ikinci karar
Mimarlar Odası’nın davasını reddeden bir alt
mahkemenin kararını bozan idare mahkemesi
alanda okul alanının küçültüldüğüne vurgu
yaparak bakanlığın alan hakkında plan
yapmasının “hukuksuz” olduğuna dikkat çekti.

25 Ocak 2018, Evrensel
Cengiz Bektaş’ın mimarlığı konuşulacak
Mimarlar Odası tarafından, Mimar Sinan Büyük
Ödülü’nü alan mimarlar için düzenlenen 2016-18
döneminde dördüncüsü gerçekleştirilen “Sinan
Ödüllü Mimarlar Programı” kapsamında, yarın
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin
Karaköy binasında bir panel düzenlenecek.
31 Ocak 2018, Birgün
Amaç korku yaratmak
TMMOB Yürütme Kurulu tarafından “TTB’nin
Yanındayız” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada,
operasyonun ve gözaltıların amacının “ülkede
yaratılan korku atmosferini perçinlemek ve bütün
muhalefetin sesini kısmak” olduğunu vurgulandı.
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