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14	Ocak	2021,	Yeşil	Gazete
Mimarlar Odası: Şemsi Paşa Camii 
restorasyonunda İBB geçmişten ders çıkarmıyor

Mimarlar, yeni İBB yönetiminin caminin tarihi 
dokusunu bozacak şekilde eklediği strüktür yerine 
geçmiş yönetimin neden olduğu hasarın tamir 
edilmesi için girişimde bulunması gerektiğini 
belirtti.

https://yesilgazete.org/mimarlar-odasi-semsi-
pasa-camii-restorasyonunda-ibb-gecmisten-ders-
cikarmiyor/

23	Ocak	2021,	soL
Vaniköy yangını soruşturması kapatıldı ama soru 
işaretleri sürüyor

Yanarak kullanılmaz hale gelen tarihi Vaniköy 
Camisi’yle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı 
verilmişti. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şube Başkanı Köymen, yerden ısıtma iddialarını 
sordu.

https://haber.sol.org.tr/haber/vanikoy-yangini-
sorusturmasi-kapatildi-ama-soru-isaretleri-
suruyor-24540

25	Ocak	2021,	Diken
Galataport’a yeni dava: Civardaki binalar hasar 
gördü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi, 2002’den bu yana kamuoyunda 
tartışmalara yol açan, hakkında birçok kez 
durdurma kararı verilen Galataport hakkında 
civardaki binalarda hasara yol açtığı gerekçesiyle 
maddi tazminat davası açtı.

https://www.diken.com.tr/galataporta-yeni-dava-
civardaki-binalar-hasar-gordu/

10	Şubat	2021,	Evrensel
TRT Hepimizin Platformu: TRT’nin asli görevi 
özerk kamu hizmeti yayıncılığı yapmak

TRT’de örgütlü KESK Haber-Sen’in çağrısıyla 
bir araya gelen sendikalar, meslek örgütleri, 
sivil toplum kuruluşları, TRT’nin Anayasal ve 
yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için 
mücadele etmek üzere “TRT Hepimizin” adı 
altında bir platform kurdu. Platformun kuruluşunu 
duyurmak, kuruluş amaçlarını anlatmak için 
Karaköy’de bulunan TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi’nde basın toplantısı 
gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Gazeteciler 
Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 

16.	 Basında	Mimarlar	Odası

16.1. Basılı	Gazete	ve	İnternet	Haber	Sitelerinde	Mimarlar	Odası	İstanbul	

Büyükkent	Şubesi
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TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, 
Şişli Kent Konseyi Başkanı Av. Şükran Eroğlu, 
KESK Haber Sen yöneticileri katıldı. 

https://www.evrensel.net/haber/425618/trt-
hepimizin-platformu-trtnin-asli-gorevi-ozerk-kamu-
hizmeti-yayinciligi-yapmak

22	Şubat	2021,	Diken
Üsküdar Belediyesi’nin ‘dönüşüm’ planını 
mahkeme kısmen iptal etti

Üsküdar’da 2009 yılında başlatılan ve 2016’da üç 
ayrı etaba bölünen Geri Görünüm ve Etkilenme 
Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar 
Planı’nın 3’üncü etabının iptali ile ilgili Mimarlar 
Odası’nın açtığı davada İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi 
oybirliğiyle kısmen iptal kararı verdi.

https://www.diken.com.tr/uskudar-belediyesinin-
donusum-planini-mahkeme-kismen-iptal-etti/

28	Şubat	2021,	Cumhuriyet	
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKM’yle ilgili 
sözlerine büyük tepki var: Hesaplaşma derdinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Taksim’in simgesi 
olan Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) ilişkin 
“Artık Atatürk Kültür Merkezi (AKM) demiyorum, 
biz orayı opera binası olarak hazırladık” 
açıklaması tepki çekti. Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin 
Köymen, “Atatürk Kültür Merkezi, doğrudan 

doğruya Atatürk’ün devrimci duruşu ve sanata 
verdiği önemin bir yansımasıdır. Bununla da 
hesaplaşmaya çalışıyor” dedi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
cumhurbaskani-erdoganin-akmyle-ilgili-sozlerine-
buyuk-tepki-var-hesaplasma-derdinde-1816996

2	Mart	2021,	Artıgerçek
‘Depremden ölen insanlara ‘şehit oldu’ denildikçe 
Türkiye’de deprem sorunu çözülmez’

Yoğun fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de 
deprem kendini her fırsatta hatırlatmaya devam 
ediyor. Uzmanlar ise İstanbul’da 6 ve üzeri 
büyüklükte bir depremin beklendiğini vurguluyor. 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen de 
Türkiye’nin depremle ilgili çalışmalarının yeterli 
olmadığını söyleyerek “bütün bu inatlaşmaların, 
merkezi iktidarın kendisinden başka kimsenin 
düşüncesine saygı duymamasının faturasını ne 
yazık ki yine emekçi halk ödeyecektir” dedi. 

https://artigercek.com/haberler/depremden-
olen-insanlara-sehit-oldu-denildikce-turkiye-de-
deprem-sorunu-cozulmez

22	Mart	2021,	Diken
‘Kanal İstanbul’ için adrese teslim devlet garantisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Mart gecesi 
Resmi Gazete’de yayınladığı kararnamelere göre, 
’Yap-İşlet-Devret’ diye bilenen kanuna geçici bir 
madde eklendi. Söz konusu ekleme Erdoğan’ın 
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‘çılgın projesi’ Kanal İstanbul’a devlet garantisi 
olarak yorumlandı. Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, “Devlet 
garantisi aslında bir koruma zırhı anlamına da 
geliyor. Doğrudan doğruya ‘devletin projesi’ haline 
gelmeye başlıyor. Bu yüzden karşı çıkmak ‘devlet 
projelerine karşı çıkmak’ gibi de algılatılabilir bu 
kadar antidemokratik bir ortamda. Muhalefetin 
de bu konuda önünü kesebilmek için bunu 
kullanabilirler” dedi. 

https://www.diken.com.tr/kanal-istanbul-icin-
adrese-teslim-devlet-garantisi/

22	Mart	2021,	Gazete	Duvar
Gezi Parkı’nın devri: ‘İhya adı altında kamu mülkü 
gasp ediliyor’

Gezi Parkı’nın mülkiyeti, bir mazbut vakıf olan 
Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na 
devredildi. Devrin gerekçesi, önceden Gezi 
Parkı’nın arazisinde bulunan Topçu Kışlası’nın 
ihyası olarak belirtildi. Kararı Gazete Duvar’a 
değerlendiren Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, “İhya adı 
altında kamu mülkü gasp ediliyor” diyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/gezi-parkinin-
devri-ihya-adi-altinda-kamu-mulkunu-gasp-etmek-
haber-1516810

31	Mart	2021,	Diken
Adalar’da imar tartışması: Bilirkişiden ‘geçiş 
dönemi’ uyarısı

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 
Adalar’da tarihi dokuyu bozacak yapılaşmanın 
önünü açan ‘geçici yapılaşma koşulları’nın 
durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açtığı 
davada bilirkişi raporu alındı. Raporda, yapılaşma 
koşullarında ‘parsel odaklı bir yaklaşımın 
geliştirildiği, kararlardaki belirsizliğin alanın 
kendine özgü dokusu ile uyumsuz yapılaşmanın 
oluşmasına neden olabileceği’ belirtildi.

https://www.diken.com.tr/adalardaki-imar-
tartismasinda-gecis-donemi-uyarisi/

2	Nisan	2021,	Diken

Mimarlar Odası ‘tehlike’ye işaret etti: Taşınmazlar 
vakıflara devirle özelleştiriliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçen hafta Galata 
Kulesi, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Pera 
Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, 
Sait Halim Paşa Yalısı gibi birçok önemli yapı 
ve taşınmazın mazbut vakıflara devredildiğini 
açıkladı. Devredilenler arasında Gezi Parkı da 
yer alıyordu. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Başkanı Esin Köymen, Beyoğlu Kültür 
Yolu Projesi ve vakıflara devredilen taşınmazlarla 
ilgili soruları yanıtladı. 
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https://www.diken.com.tr/mimarlar-odasi-uyardi-
tasinmazlar-vakiflara-devredilip-ozellestiriliyor/

7	Mayıs	2021,	Diken
Adalar’ı ‘bozacak’ yapılaşmaya ‘dur’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 
Adalar’da tarihi dokuyu bozacak yapılaşmanın 
önünü açan ‘geçiş dönemi yapılaşma koşulları’nın 
durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açtığı 
davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı 
verdi.  Şube Başkanı Esin Köymen, “Adalar’da 
zaten imar planı yoktu. Geçiş Dönemi Yapılaşma 
Koşulları plan gibi ikâme ediliyordu. Bunun 
hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildiği için 
şimdi hızlı bir şekilde ‘koruma amaçlı bir imar 
planı’nın yapılması gerekiyor. Bizim baştan beri 
talep ettiğimiz buydu” dedi. 

https://www.diken.com.tr/adalari-bozacak-
yapilasmaya-dur/

11	Mayıs	2021,	Gazete	Duvar
Ayamama Deresi ıslahı tamamlandı: Bölge yeşil 
alan olarak kalmalı

Ayamama’da ıslah çalışması bitti. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu dere çevresinin yaşam vadisi 

olacağını açıkladı. Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen ise dere 
taşkın bölgesinin yapılaşmadan arındırılması 
gerektiğinin altını çizdi.

https://www.gazeteduvar.com.tr/ayamama-deresi-
islahi-tamamlandi-bolge-yesil-alan-olarak-kalmali-
haber-1521746

11	Mayıs	2021,	BirGün
Gezi umuttur ve umut asla yargılanamaz

Taksim Dayanışması, Gezi Davası’nda verilen 
birleştirme kararının ardından 21 Mayıs’ta 
görülecek duruşmaya dair açıklama yaptı. 
Taksim Dayanışması adına basın metnini 
okuyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Başkanı Esin Köymen şunları aktardı: 
“Gezi umuttur, umut yargılanamaz. Daha önce 
iki kez verilen yargı kararlarıyla Anayasal bir 
zeminde meşru olarak gerçekleştiği tescil 
edilen gezi üçüncü kez karalanmak isteniyor. 
Taksim Dayanışması olarak daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi bizi lekelemeye yönelik çabalarınızı 
reddediyoruz” dedi.
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19	Mayıs	2021,	Haber	Global
Binalar neden art arda çökmeye başladı? 
‘Deprem hiç yokmuş gibi…’

Yıkılan Hilal Apartmanı’nın ardından Şişli’de üç, 
Fatih’te ise bir bina çökme riski ile boşaltıldı. İBB 
Başkanı İmamoğlu, 200 bine yakın riskli yapıya 
vurgu yaparken uzmanlar ise geçmişte deprem 
hiç yokmuş gibi atılan adımlardan dem vuruyor. 
Peki İstanbul hatayı nerede yaptı? İpin ucu 
nerede kaçtı?

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, 
İstanbul’da yaşayan hatta İstanbul’un ekonomik 
etkisiyle Türkiye’de yaşayan herkesin bir numaralı 
sorunu olarak bu soruna dikkat çekiyor:

“Afetler karşısında yapı stoğu bir an önce elden 
geçirilmeli. Güçlendirilmesi gereken yapıların 
güçlendirilmesi, güçlendirme yapılamayacaksa bu 
yapıların yıkılması en önemli gündem olmalı.”

https://haberglobal.com.tr/gundem/istanbul-
un-gundemi-riskli-binalar-deprem-hic-yokmus-
gibi-109489

19	Haziran,	2021,	Ahvalnews
Taksim’s new mosque: a social necessity or 
political symbol?

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan last 
month inaugurated a controversial mosque in 
Istanbul’s Taksim square – a space that has 
come to be seen as a symbol of secularism in the 
country. For Esin Köymen, the chairwoman of the 
Istanbul branch of the Chamber of Architects, the 
Taksim Mosque violates the cultural texture of the 
square, as is the case with all large structures.

“It is a problem that a mosque of that size has 
been built next to a historic water facility. And 
visually it appears as though the irrigation 
structure is a part of the mosque,” she explains.

https://ahvalnews.com/taksim-mosque/taksims-
new-mosque-social-necessity-or-political-symbol

25	Haziran	2021,	BBC	Türkçe
Kanal İstanbul: ÇED kararı, imar planlarına ve 
ihalelere karşı açılan davalarda son durum ne?

Kanal İstanbul’un planlanan geçiş noktasının 
üzerinde yer alan, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün temel 
atma töreninin bugün gerçekleşmesi bekleniyor. 
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TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şube Başkanı Esin Köymen, “Temeli atılacak 
köprü Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sazlıdere 
geçişini sağlıyor ve aslında üçüncü köprü projesi 
içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bunu doğrudan 
Kanal İstanbul’un temel atma töreni olarak ifade 
etmek kamuoyunda yanlış bir algı yaratıyor” diyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-
turkiye-57612262

2	Temmuz	2021,	Diken
Mahkeme başkanının muhalefetine rağmen: 
Yeşilay, Sirkeci’deki liman sahasını da yuttu!

Tarihi Sirkeci Garı sahasında bulunan liman 
bölgesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı 
Esra Albayrak’ın yönetim kurulu üyesi olduğu 
Yeşilay’a 49 yıllığına tahsis edildi. Birleşik 
Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 
devrin iptali istemiyle açtığı iki dava da reddedildi. 
Oy çokluğuyla verilen kararda mahkeme başkanı, 
‘devrin kanuni olup olmadığının incelenmesi 
gerektiğini‘ belirterek karara muhalefet etti. 

https://www.diken.com.tr/mahkeme-baskaninin-
muhalefetine-ragmen-yesilay-sirkecideki-limani-
da-yuttu/

11	Temmuz	2021,	Diken
TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: 
Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) 
deprem gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un 
Ulus ve Harbiye semtlerindeki binalarını 
kapsayan arazilerden rant kokusu yükseliyor. 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin 
Köymen, hem Ulus’taki hem de Harbiye’deki 
TRT binalarına depreme karşı sağlıklı olup 
olmadığına dair testler yapıldığını ve sonuçlara 
göre güçlendirilmesi yönünde öneri çıktığını 
doğruladı.

https://www.diken.com.tr/trt-arazilerinden-rant-
kokusu-yukseliyor-katarlilara-odenen-kira-bedeli-
ticari-sir/

16	Temmuz	2021,	Diken
Bahriye Kışlası ruhsatsız mı yıkılıp yapıldı?

İstanbul’da Osmanlı’nın ‘ilk modern kışlası’ 
sayılan yapının restorasyonu için bakanlık ve 
belediye tarafından verilen bir ruhsat bulunmuyor. 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Başkanı Esin Köymen, projenin onaylanmasından 
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sonra yıkım ve restorasyon yapılabilmesi için yapı 
ruhsatı alınmasının gerektiğini dile getirdi.

https://www.diken.com.tr/bahriye-kislasi-ruhsatsiz-
mi-yikilip-yapildi/

17	Ağustos	2021,	Diken
İş işten geçtikten sonra: İnşaatı biten Maslak 
1453’ün imar planı yine iptal

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul 
Şubesi’nin açtığı davada Danıştay, Ali 
Ağaoğlu’nun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle İstanbul 
Maslak’ta Fatih Ormanı’nın ağaçlarını keserek 
inşa ettirdiği 1453 konutlarıyla ilgili imar planlarını 
iptal etti. 

https://www.diken.com.tr/is-isten-gectikten-sonra-
insaati-biten-maslak-1453un-imar-plani-yine-iptal/

17	Ağustos	2021,	Milliyet
Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali’nde 41 film

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
tarafından bu yıl on beşincisi düzenlenen İstanbul 
Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali’nin 
finalistleri belirlendi.

https://www.milliyet.com.tr/kultur-sanat/mimarlik-
ve-kent-filmleri-festivalinde-41-film-6576410

28	Ağustos	2021,	Karar
Yeşil alana rant dozeri

Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm 
kapsamında projelendirilen 20 dönümlük alanın 
7 dönümü park için Hazine’ye bırakıldı. Ancak 
tüm mahallenin kullanımı için ayrılan alana tek 
bir ağaç dahi dikilmedi. Çevre Bakanlığı geçen 
şubatta plan notlarını değiştirerek bölgeyi konut 
ve ticaret alanına çevirdi. Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen “Burada 
imar planlamasında sosyal donatı alanı olarak 
ayrılmış yerler, imar kanununa göre hiç bir şekilde 
yeniden yapılaşmaya konu edilemez. Çünkü o 
donatı alanları kamuya terk edildiği için tüm halkın 
kullanımına açıktır.

https://www.karar.com/guncel-haberler/yesil-
alana-rant-dozeri-1630264

12	Eylül	2021,	Cumhuriyet
Sit alanında bulunan Boğaziçi Üniversitesi ve 
çevresi yapılaşmaya açılabilir

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 
8 Eylül’de duyurduğu karara göre, yemyeşil bir 
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ormanın içinde, İstanbul Boğazı’nın en güzel 
yerinde bulunan “Boğaziçi Üniversitesi ve yakın 
çevresi” doğal sit alanında değişikliğe gidildi. 
Değişikliği yorumlayan TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, 
“Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresi bu 
değişiklikle yapılaşmaya açılmak isteniyor” dedi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sit-alaninda-
bulunan-bogazici-universitesi-ve-cevresi-
yapilasmaya-acilabilir-1868065

13	Eylül	2021,	Cumhuriyet
Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki araziye yaptırdığı 
şömine ve çardakla ilgili bilirkişi raporu dosyada

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun’un Üsküdar’da kiraladığı araziye izinsiz 
yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) tarafından yıkılmasının ardından  
Altun’un şikâyeti üzerine açılan davalarda önemli 
bir gelişme yaşandı. TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi, dava dosyalarına 
sunulmak üzere çarpıcı bir bilirkişi raporu 
hazırladı. Raporda, yasalara göre “şömine ve 
çardağın birer yapı olduğu ve izinsiz yapıldığı” bir 
kez daha gözler önüne serildi. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fahrettin-
altunun-uskudardaki-araziye-yaptirdigi-somine-ve-
cardakla-ilgili-bilirkisi-raporu-dosyada-1868288

23	Eylül	2021,	Diken
Yıkıldıktan sonra: Bomonti Fabrikası’nın Diyanet’e 
tahsisinde kamu yararı yokmuş

Diyanet’e tahsis edildikten sonra ‘mescit, 
yurt, sergi salonu ve katlı otopark’ yapımı için 
yıkılan tarihi Bomonti Bira Fabrikası’yla ilgili 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nin açtığı davada dosyaya iki bilirkişi 
raporu girdi. Raporlarda, Diyanet’e tahsis işlemi 
ve yıkım izninin mevzuata ve kamu yararına 
uygun olmadığı belirtildi. Yargı sürecinin devam 
etmesine karşın fabrika geçen yıl yıkılmıştı.

https://www.diken.com.tr/yikildiktan-sonra-
bomonti-fabrikasinin-diyanete-tahsisinde-kamu-
yarari-yokmus/

25	Eylül	2021,	Agos
Mimarlar Odası’ndan Zakarya Mildanoğlu portresi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi yayınları kapsamında hazırlanan ‘Mimarlar 
Odası Tarihinden Portreler’ dizisinde ‘Zakarya 
Mildanoğlu’ kitabı yayınlandı. 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26199/mimarlar-
odasindan-zakarya-mildanoglu-portresi
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29	Eylül	2021,	Yeşil	Gazete
Deniz dolgusu: ‘Kamu hizmeti’ diye başladı, 
müteahhidin gözbebeği oldu

Deniz; artık kıyısında oturulan, kokusu içine 
çekilen kentin silüetini çepeçevre saran bir doğa 
oluşumu değil, inşaat sektörünün biricik rantı. Son 
20 yılda devasa hal alan kıyı dolgularını mercek 
altına aldık. Esin Köymen her yere dolgu yaparak, 
kenti bir dolgu şehri haline getirmenin siyasal 
İslam’ın bir yansıması olduğunu düşünüyor.

https://yesilgazete.org/deniz-dolgusu-kamu-
hizmeti-diye-basladi-muteahhidin-gozbebegi-
oldu/?doing_wp_cron=1639472581.57895708084
10644531250

2	Ekim	2021,	Evrensel
Boğaziçi Üniversitesinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı kararıyla doğal sit alanı koruma statüsü 
değiştirildi

Bakanlık kararıyla doğal sit alanı koruma statüsü 
değiştirilen Boğaziçi Üniversitesi ve yakın 
çevresinde oluşabilecek gelişmeleri Mimarlar 

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin 
Köymen anlattı.

https://www.evrensel.net/haber/444120/
bogazici-universitesinin-cevre-ve-sehircilik-
bakanligi-karariyla-dogal-sit-alani-koruma-statusu-
degistirildi

4	Ekim	2021,	Diken
Boğaziçi’ne yeni ‘operasyon’: Üniversite arazisi 
yapılaşmaya açılabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın 
başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının 
ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi 
Üniversitesi bu defa da yapılaşma tehlikesi altında. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘olur‘uyla anıt 
ağaçların bulunduğu üniversite arazisinin birinci 
derece doğal SİT alanı statüsü kaldırıldı. TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, statü 
değişikliğine karşı dava açmaya hazırlanıyor. 

https://www.diken.com.tr/bogazicine-yeni-
operasyon-universite-arazisi-yapilasmaya-
acilabilir/
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15	Ekim	2021,	BirGün
Ağrı’dan İstanbul’a dönüm dönüm arazi satılıyor

Mimar Esin Köymen, kamu arazilerine, tescilli 
yapılara çeşitli yöntemlerle el konulduğunu 
“Bir kabusun içindeyiz” sözleriyle anlatıyor. 
Köymen, “Yaylaları birbirine bağlayacağız, turizmi 
teşvik edeceğiz dediler. Bütün yaylaları, mera 
alanlarını yapılaşmaya açtılar. Köylerde koca 
koca viyadükler yaptılar. İstanbul’da en güzel kıyı 
şeritleri hep otopark alanları olarak kaldı” diyor.

https://www.birgun.net/haber/agri-dan-istanbul-a-
donum-donum-arazi-satiliyor-362156

22	Ekim	2021,	Cumhuriyet	
Sedef Adası ve Kaşık Adası ile Yıldız Parkı’nda 
yapılaşmanın önü açıldı

Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinin koruma 
durumunu değiştiren Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Yıldız Parkı’nın çevresi ile Sedef ve 
Kaşık adalarının koruma ve kullanım koşullarını 
da değiştirdi. Parkın çevresi ve adaların bazı 
bölümlerinde yapılaşmanın önü açıldı. TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Başkanı Esin Köymen, “Çok kaygılıyız. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, yaptığı değişiklikle bütün sit 
alanlarını ciddi anlamda yapılaşma riskiyle karşı 
karşıya bıraktı. Bunlar tesadüfi alanlar değil’’ dedi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sedef-
adasi-ve-kasik-adasi-ile-yildiz-parkinda-
yapilasmanin-onu-acildi-1878666

28	Ekim	2021,	Evrensel
Yeni yapılan AKM, artık farklı bir kültür merkezi

AKM’nin açılışıyla ilgili Evrensel’e konuşan 
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin 
Köymen, “Hepimizin ortak belleğinde derin bir 
yarık açtığını söyleyebiliriz” dedi.

https://www.evrensel.net/haber/446342/yeni-
yapilan-akm-artik-farkli-bir-kultur-merkezi

30	Ekim	2021,	Cumhuriyet
Cumhuriyet döneminden bugüne imara açılmayan 
Kaşık Adası’nda büyük tehlike

İktidarın Kaşık Adası’nda yapılaşmanın önünü 
açmasından önce Akkök Holding tarafından 
adada turizm yatırımlarının planlandığı ve “Ak 
Turizm” isimli şirket dahi kurulduğu ortaya çıktı. 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Başkanı Esin Köymen, “Adrese teslim 
imar planlama sürecinden bahsediyoruz” dedi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cumhuriyet-
doneminden-bugune-imara-acilmayan-kasik-
adasinda-buyuk-tehlike-1880701
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6	Kasım	2021,	Cumhuriyet
İBB yetkisine yine tırpan!

Cumhurbaşkanı kararıyla Prens Adaları’nın da 
aralarında bulunduğu Marmara Denizi’nde plan 
yapma yetkisi İBB’den alındı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yetkili kılındı. TMMOB Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Esin Köymen Boğaz kıyılarında 
ve adalarda bakanlık tarafından yapılan sit 
değişikliklerini anımsatarak “Değişiklikleri 
incelediğimizde, sürekli olarak yapılaşmanın 
önünü açan derece düşürmelerin yapıldığını 
görüyoruz” dedi. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ibb-
yetkisine-yine-tirpan-1882425

6	Kasım	2021,	BirGün
Prens Adası’na Sultan gaspı!

İBB’nin yetkilerine el koymaya devam eden Saray 
rejimi bu kez de Marmara Denizi ve Adalar’daki 
plan yetkisini aldı. Mimarlar Odası’ndan Köymen, 
“Bu düzenleme yapılaşma riskinin yolunu 
açabilecek nitelikte” dedi. 

6	Kasım	2021,	Milliyet
Tarihi yarımadada büyük dönüşüm

İstanbul’un Fatih ilçesinde, belediye meclisinde 
AK Partili ve CHP’li üyelerin oylarıyla 10 bin 
binanın hak kaybı olmadan yeniden yapılmasını 
sağlayacak 142 plan notu eki kabul edildi. 10 bin 
bina dönüşecek ve 7 kat aşılmayacak. Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin 
Köymen “Arkeolojik buluntular çıkarsa inşaat alanı 
koruma altına alınıp kamulaştırılması gündeme 
gelecek. Daire sahiplerine ise değerde ücret veya 
yer verilmesi gerekecek” dedi. 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/tarihi-
yarimadada-buyuk-donusum-6635727

7	Kasım	2021,	DW	Türkçe
İBB İmar Daire Başkanı Akgün: Plan yapma 
yetkisinin yerelden merkeze alınması sorundur

Adalar Cumhurbaşkanı kararıyla özel çevre 
koruma bölgesi ilan edildi. Böylece İBB, imar planı 
hazırlama yetkisini kaybetti. TMMOB Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Esin Köymen, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetki sahibi 
olduktan sonra doğal sit alanlarını korumak yerine 
yapılaşmaya açtığını hatırlattı.
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https://www.dw.com/tr/ibb-imar-daire-
ba%C5%9Fkan%C4%B1-akg%C3%BCn-
plan-yapma-yetkisinin-yerelden-merkeze-
al%C4%B1nmas%C4%B1-sorundur/a-59745326

11	Kasım	2021,	Diken
Danıştay, Park Otel’in imar ve inşaatında hukuka 
uygunluk bulamadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 24 yıl süren 
inşaat ve birçok durdurma kararına karşın 2013 
yılında tamamlanıp faaliyete geçen Beyoğlu 
Gümüşsuyu’ndaki Park Otel’in imar planları ve 
inşaat ruhsatını kamu yararına uygun bulmadı 
ve daha önce verilen davanın reddi kararını 
bozdu. Kararı değerlendiren Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi avukatı Can Atalay 
“Böyle bir değerlendirmenin sonucunda ilgili imar 
planının ve ruhsatın en azından anılan hükümler 
yönünden iptaline karar verileceğini öngörmek 
gerekir” dedi.

https://www.diken.com.tr/danistay-park-otelin-
imar-planlari-ve-insaat-ruhsatinda-hukuka-
uygunluk-bulamadi/

18	Kasım	2021,	Gazete	Kadıköy
Marmara Denizi Nasıl Korunacak?

Marmara Denizi ve Adalar, Özel Çevre Koruma 
Bölgesi olarak ilan edildi. Bu karar ile birlikte 
belediyelerin planlamaya yönelik yetkileri Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi. 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı 
Esin Köymen, bu karar alınmadan önce doğal sit 
alanlarına yönelik ekolojik raporlar hazırlandığını 
ve çok sayıda doğal sit alanının koruma 
derecelerinin de değiştiğini ifade etti.

http://www.gazetekadikoy.com.tr/cevre/marmara-
denizi-nasil-korunacak-h18490.html

30	Kasım	2021,	Evrensel
Doğa lodosla bir kez daha uyardı: Depreme 
hazırlıksızız

Ülkenin batı illerini etkisi altına alan kuvvetli 
rüzgar ve yağışlar sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. 
Çatıların, yüksek binaların yapı malzemelerinin 
uçtuğu, minare ve saat kulelerinin yıkıldığı 
fırtına, bir kez daha yapı denetiminin usulüne 
uygun yapılmadığını gözler önüne serdi. Yapı 
denetiminin özel firmalarca yapıldığını hatırlatan 
Mimar Esin Köymen, “Bir lodosta saat kuleleri 
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yıkılıyorsa, köprü-viyadük ayaklarında sıkıntılar 
oluyorsa, binaların cephe malzemeleri düşüyorsa 
deprem olduğunda ne olacağını düşünün” diye 
uyardı. 

https://www.evrensel.net/haber/449108/doga-
lodosla-bir-kez-daha-uyardi-depreme-hazirliksiziz

30	Kasım	2021,	soL
Fırtınanın bu kadar yıkıma ve ölüme neden 
olması normal mi?

İstanbul’da dün yaşanan lodos fırtınasının 
ardından birçok bina hasar görürken, binalardan 
düşen yapı malzemeleri can kayıplarına neden 
oldu. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Başkanı Esin Köymen, fırtınanın yapıların 
teknik şartnamelerine uygun olarak yapılmadığını 
ortaya koyduğunu vurguladı.

https://haber.sol.org.tr/haber/gorus-firtinanin-bu-
kadar-yikima-ve-olume-neden-olmasi-normal-
mi-319551

1	Aralık	2021,	Diken
İstanbul yağmaya ‘şipşak’ açılmış

İstanbul’da toplam büyüklüğü 58 bin hektarı 
geçen 506 doğal SİT alanı için ‘bilimsel’ rapor, 
topu topu 370 günde hazırlanmış. Oysa mevzuata 
göre statü değişikliği için gerekli Ekolojik Temelli 

Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) için her bir 
alanın dört mevsim boyunca bilim insanlarınca 
gözlemlenmesi gerekiyor. Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, AKS 
Planlama ve Mühendislik firmasının İstanbul’un 
genelindeki 506 doğal SİT alanında aynı 
anda 370 gün içinde gözlem yaparak rapor 
hazırlamasının ‘imkansız’ olduğunu söyledi. 

https://www.diken.com.tr/istanbul-yagmaya-
sipsak-acilmis/

6	Aralık	2021,	Evrensel
Kent suçlarıyla döşenmiş bir güzergahın limanı: 
Galataport

Galataport projesini değerlendiren TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı 
Esin Köymen, iktidarın kentin hafızasını mekan 
üzerinden silip yeniden oluşturmaya çalıştığını 
belirtti.

https://www.evrensel.net/haber/449508/kent-
suclariyla-dosenmis-bir-guzergahin-limani-
galataport

7	Aralık	2021,	BirGün
Riskli binalar ölüm saçıyor

‘Riskli binalar’ deprem olmadan da çöküyor. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
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(TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Başkanı Esin Köymen, yapı denetiminin 
özelleşmesinden dolayı sorunların arttığını 
söyledi. 

https://www.birgun.net/haber/riskli-binalar-olum-
saciyor-368347

8	Aralık	2021,	Diken
Kalamış Yat Limanı’nın Koç’a devrine karşı dava: 
‘Ekolojik denge bozulacak’

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-
Kalamış Yat Limanı’nın imar planlarının 
değiştirilerek işletme hakkının 40 yıl daha 
özelleştirilmesine karşı dava açıldı. Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 
açtığı davada, yat limanının denize doğru 
genişletilmesinin kıyı siluetinin bozulmasına, 

biyolojik ve kimyasal kirlenmeye neden olacağı 
uyarısında bulundu.

https://www.diken.com.tr/kalamis-yat-limaninin-
koca-devrine-karsi-dava-ekolojik-denge-
bozulacak/

10	Aralık	2021,	Gazete	Kadıköy
Mahkeme iptal etti, bakanlık yeniledi

“İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal 
edilen, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu ve çevresini 
kapsayan imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim 
Bakanlığı tarafından revize edilerek yeniden 
askıya çıkartıldı”

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/
mahkeme-iptal-etti-bakanlik-yeniledi-h18598.html
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28	Kasım	2021:	KRT	TV
Konu: Gezi Parkı eylemleri ve davası
Mücella Yapıcı

14	Kasım	2021:	KRT	TV
Konu: Beyoğlu Kültür Yolu Projesi
Esin Köymen, Can Atalay

9	Kasım	2021:	VOA	(Voice	of	America)
Konu: Kanal İstanbul
Esin Köymen

7	Kasım	2021:	KRT	TV
Konu: Yeni AKM binası
Mücella Yapıcı, Doğan Hasol, Can Atalay

6	Kasım	2021:	Halk	TV
Konu: Kanal İstanbul
Esin Köymen

14	Ağustos	2021:	KRT	TV
Konu: Bozkurt’ta sel
Mücella Yapıcı

18	Temmuz	2021:	KRT	TV
Konu: Kıyı yağmasına onay
Eyüp Muhçu

14	Haziran	2021:	Medyascope
Konu: Kanal İstanbul
Esin Köymen

16.2.	İnternet	ve	Televizyon	Yayınlarında	Mimarlar	Odası

	 İstanbul	Büyükkent	Şubesi
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6	Haziran	2021:	KRT	TV
Konu: Marmara Denizi’nde deniz salyası
Mücella Yapıcı

29	Mayıs	2021:	Halk	TV
Konu: Kanal İstanbul
Esin Köymen

16	Mayıs	2021:	KRT	TV
Konu: Vakıflara devredilen taşınmazlar
Esin Köymen, Can Atalay

11	Nisan	2021:	KRT	TV
Konu: Vakıflara devredilen taşınmazlar
Esin Köymen

30	Mart	2021:	Manifesto	TV
Konu: Gezi’nin devri: ‘Kültür yolu’ yağmasının
son durağı
Esin Köymen

21	Şubat	2021:	KRT	TV
Konu: Yap-İşlet-Devret modeli
Eyüp Muhçu

14	Şubat	2021:	KRT	TV
Konu: Kişisel hak ve özgürlükler
Can Atalay, Mücella Yapıcı

10	Ocak	2021:	KRT	TV
Konu: 2021’de Türkiye’yi ne bekliyor?
Esin Köymen


