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etkinlikler, basılan yayınlar ve takip edilen
yargı
süreçleri
hakkında
bilgilendirme
yapılmıştır.
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ŞUBE GÜNCESİ
27. Dönem 6. Danışma Kurulu
Toplantısındaydık
30 Kasım tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen
27. Dönem 6. Danışma Kurulu Toplantısı’na
Şubemiz adına Akif Burak Atlar katılım
göstermiştir.
Bianet.Org Toplantısındaydık
30 Kasım-01 Aralık tarihlerinde yılsonu
değerlendirmesi yapmak üzere gerçekleştirilen
bianet.org toplantısına Şubemizi temsilen Şube
Yönetim Kurulu üyemiz Gürkan Akgün katılım
göstermiştir.
Kuzey Ormanları Savunması Sarıyer
Eylemi
01 Aralık tarihinde bileşeni olduğumuz Kuzey
Ormanları Savunması tarafından 3. Köprü’ye
itiraz etmek için Sarıyer’de gerçekleştirile
eyleme Şubemizi temsilen Şube Yönetim
Kurulu üyemiz Çare Olgun Çalışkan katılım
göstermiştir.
İstanbul Ormanlarının Sorunları ve
Çözüm Önerileri Sempozyumu
05-06 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen
İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm
Önerileri adlı sempozy uma Şubemiz adına
MSGSÜ Şehir Planlama Bölümü Öğretim
Görevlisi Seher Demet Yücel konuşmacı olarak
katılım göstermiştir.
Danışma Kurulu Toplantısı
10 Aralık tarihinde XII. Dönem IV. Danışma
Kurulu
Toplantısı
Şubemizde
gerçekleştirilmiştir. Şube Sekreterimiz Akif
Burak Atlar tarafından katılımcılara dönem
içerisinde Şubemiz tarafından gerçekleştirilen

Şubemiz Öğrenci Komisyonu Etkinliği
Yapıldı
13
Aralık
tarihinde
Şubemiz
Öğrenci
Komisyonu tarafından organize edilen ve
yoğun ilgi gören etkinlikte Kuzey Ormanları
konuşulmuş, Şube Yönetim Kurulu üyemiz
Çare Olgun Çalışkan tarafından katılımcı
öğrencilere 3. Köprü hakkında bilgilendirme
gerçekleştirilmiştir.
Maltepe Gülsuyu Plan Toplantısındaydık
13 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Maltepe
(Gülsuyu-Gülensu)1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
ilk ve ikinci toplantılarına Şubemizi temsilen
Tuba İnal Çekiç, katılım göstermiş olup
sonradan Gürkan Akgün de eşlik etmiştir. Söz
konusu planlar hakkında Şube görüşümüz
belirtilmiş, yapılması gereken düzenlemeler
hakkında
çalışmalara
şerh
düşülmesi
sağlanmıştır.
Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm
Panelindeydik
15
Aralık
tarihinde
Gaziosmanpaşa’da
gerçekleştirilen, yerel halkı bilgilendirme
amaçlı Kentsel Dönüşüm Paneli’ne Şubemizi
temsilen Gürkan Akgün katılım göstermiş,
sunum gerçekleştirmiştir.
TMMOB Bursa İKK Etkinliğindeydik
21 Aralık tarihinde Bursa Şubesi tarafından
gerçekleştirilen “Gezi’den Sonra” konulu
etkinliğe Şubemizi temsilen Akif Burak Atlar ve
Gürkan Akgün katılım göstermiştir.
İstanbul Mitingindeydik
22 Aralık tarihinde Kadıköy’de, Şubemizin de
çağrıcıları arasında yer aldığı İstanbul Kent
Mitingi Yönetim Kurulumuzun ve üyelerimizin
geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Beyoğlu İmar Planları Hakkında Basın
Toplantısındaydık
24 Aralık tarihinde, BEYDER (Beyoğlu Esnaf
Derneği) tarafından açılan dava sonucu iptal
edilen Beyoğlu İmar Planları hakkında
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gerçekleştirilen basın toplantısına Şubemizi
temsilen Akif Burak Atlar katılım göstermiştir.
Sakarya Üniversitesi Genç Tema
“Kentsel Dönüşüm ve Etkileri” Söyleşisi
26 Aralık tarihinde Sakarya Üniversitesi Genç
Tema
“Kentsel
Dönüşüm
ve
Etkileri”
Söyleşisi’ne konuşmacı olarak Yönetim Kurulu
üyemiz Ahmet Kıvanç Kutluca katılım
göstermiş olup öğrencilerin yoğun katılım
gösterdiği söyleşide gündem konuları hakkında
bilgilendirme gerçekleştirmiştir.
Taksim Dayanışması Toplantılarına
Katılımımız Devam Etmekte
Şubemizin Mimarlar Odası ile sekretaryasını
üstlendiği
Taksim
Dayanışması
rutin
toplantılarına devam etmektedir. Kasım ayı
toplantılarına Şubemizi temsilen Akif Burak
Atlar, Aralık ayı toplantılarına ise Tayfun
Kahraman
ve
Gürkan
Akgün
katılım
göstermiştir. Bileşenlerin talebi doğrultusunda
Dayanışma’nın 7 talebi arasında yer alan
“sorumluların görevlerinden alınması ya da
istifa etmesi” yönünde isteğinin tekrardan bir
eylem ile hatırlatılması üzere 27 Aralık gününe
çağrı yapılmasına karar verilmiştir.
TMMOB İKK Toplantılarına Katılımımız
Devam Etmekte
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
toplantılarına katılımımız devam etmek olup
Şubemizi temsilen Şube Yönetim Kurulu
üyemiz Aysun Koca Kasım-Aralık aylarında
toplantılara katılım göstermiştir.
YARGI GÜNDEMİ
TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi’nden
Basına Ve Kamuoyuna
27 Aralık 2013, İstanbul
Park Otel’de Bir Kez Daha Yürütme
Durduruldu!
Planlama ve şehircilik esaslarını, tarihi dokuyu
ve silueti yok sayacak şekilde 24 yıl önce
yapımına başlanan ancak kentin siluetini
bozacağı gerekçesi ile bugüne kadar alınan
yargı kararları sonucu birçok kez inşaatı
durdurulan Park Otel; 01.04.2011 tarihinde
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onaylanan planlar ile yeniden gündeme gelmiş
ve Odamızca yeniden yargıya taşınmıştı.
Devam eden yargı sürecine rağmen inşaatı
tamamlanan ve hukuksuzca hazır hale
getirilen Park Otel davasında Danıştay İdari
Dava
Daireleri
Kurulu’nun
27/06/2013
tarihinde aldığı Yürütmeyi Durdurma kararı
23/12/2013
tarihinde
Odamıza
tebliğ
edilmiştir.
Geçmişte alınan tüm mahkeme kararlarına
rağmen, söz konusu parsele ilişkin önceki imar
planlarının iptal gerekçeleri gözetilmeden
hazırlanan İstanbul Park Otel Turizm Merkezi,
Beyoğlu İlçesi - Gümüşsuyu Mahallesi 735 Ada
25 Parsel No’lu Parsele Ait yeni 1/5000 Ölçekli
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000
Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
Odamızca 19/04/2011 tarihinde yargıya
taşınmıştı. Danıştay Altıncı Daire’de 2011/4989
esas numarasıyla görülen davada 20/09/2011
tarihinde yürütmeyi durdurma kararı alınmış,
keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda
düzenlenecek bilirkişi raporunun alınmasından
sonra nihai bir karar verileceği belirtilmişti.
Bilirkişi incelemesi 21.06.2012 tarihinde
gerçekleşmiş,
Dava
dilekçemizdeki
itirazlarımızı doğrulayan bilirkişi raporuna
rağmen 27.12.2012 tarihinde yürütmenin
durdurulması kararı bozulmuş, bunun üzerine
Odamız tarafından Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu’na itiraz edilmişti. İtirazımız
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından
kabul edilmiş ve Park Otel’de yürütme bir
kez daha durdurulmuştur!
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
olarak kentimizde kamu adına yürüttüğümüz
hukuk
mücadelesini
üzerimizdeki
tüm
baskılara rağmen sürdüreceğimizi, kent
suçlarının takipçisi olmaya devam edeceğimizi
bir kez daha hatırlatırız.
Basının ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla
sunarız.
TMMOB Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
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BASINDA ŞUBEMİZ
Kayım
ayında
yayınlanan
Maison
Francaise Emlak Yaşam Dergisinde
“Yeşile veda” başlığı ile verilen haberde 3.
Köprü inşaatına başlanması sebebiyle Kuzey
Ormanları’nın kesilen bölümleri, Boğaziçi’nde
köprü ayaklarının yerleştirileceği alanlar ile
Çamlıca Tepesi’ndeki cami hazırlığı sebebiyle
temizlenen alan ve Yenikapı’da miting alanı
olarak kullanılmak üzere doldurulan alanın
fotoğrafları haber dosyasıyla paylaşılmıştır.
Konu hakkında Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman’ın da görüşlerine yer verilmiştir.
Kasım ayında yayınlanan Mimarlık
Dergisinde yer alan haber dosyasında Haliç
tersaneleri konu edilmiş, T. Gül Köksal’ın
kaleme aldığı “Tersane-i Amire’yi Talan Edecek
Haliç Port’a Karşı: HALİÇ DAYANIŞMASI”
başlıklı haberde tersanelerin özelleştirme
sürecinden ve buna karşın oluşturulan sivil
toplum
platformundan
bahsedilmiştir.
Şubemizden de Haliç Dayanışmasının bileşeni
olarak bahsedilmiştir.
05.11.2013 Taraf Gazetesinde “Kuzey
Ormanları Savunması” başlığı ile Agora isimli
köşesinde Yüksek Taşkın, Zekeriyaköy Forumu
tarafından düzenlenen “Gezi ve sonrası
tahayyül dünyamız” adlı etkinlğiği kaleme
alırken
KOS
aktivistlerini
araştırmaya
başladığında Şubemiz Yönetim Kurulu Çare
Olgun Çalışkan’ın Yeşil Sempozyumda yapmış
olduğu sunumdan bahsetmiştir.
06.11.2013 Sol Gazetesinde “Yassıada’ya
cami de yapılabilir” başlığı ile ve verilen
haberde plan değişikliklerinin ardından adaya
cami
yapılabileceğinden
bahsedilirken,
Şubemizin imar planlarına karşı açmış olduğu
davaya da değinilmiştir.
07.11.2013
Birgün
Gazetesinde
“Elektronik kirlilik” başlığı ile verilen haberde
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
tarafından gerçekleştirilen “2. Elektromanyetik
Alanlar ve Etkileri Sempozyumu” konu edilmiş,
Şubemizi temsilen etkinliğe konuşmacı olarak
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katılan
eski
Şube
Başkanımız
Erhan
Dermirdizen’in sunumuna da değinilmiştir.
07.11.2013 Today’s Zaman Gazetesinde
de inşaatına başlanan 3. Köprü’nün yarattığı
yıkımdan bahsedilmiş, tahrip edilen Kuzey
Ormanları’na ve İstanbul’un kaybettiği doğal
alanlara değinilmiş, konu hakkında Ulaşım ve
Haberleşme Bakanlığı’ndan yetkililer ile Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın görüşlerine
yer verilmiştir.
08.11.2013 Aydınlık Gazetesinde yer alan
haberde “AKP, denetim sopasını havaya
kaldırdı” başlığı kullanılırken TMMOB’a bağlı,
içerisinde Odamızın da yer aldığı meslek
örgütlerinin çeşitli bakanlıklara mali ve idari
denetim konularında bağlanması yönündeki
Bakanlar Kurulu konu edilmiştir.
08.11.2013 Birgün Gazetesinde de yer
alan TMMOB’a bağlı meslek odalarının çeşitli
bakanlıklara bağlanması yönündeki, askeri
darbe döneminde çıkartılan ama 2013 yılında
Bakanlar Kurulu kararı ile devreye sokulan
yönetmelik “TMMOB’a AK darbe” başlığıyla
verilmiş, Odamızın da Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bağlanacağı bilgisi paylaşılmıştır.
08.11.2013
Cumhuriyet
Gazetesi
“TMMOB’a darbeci müdahale” başlığı ile
Odamızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
bağlanmasının yanı sıra TMMOB’a bağlı diğer
meslek örgütlerinin de çeşitli bakanlıklara
bağlanması yönündeki Hükümet uygulaması
haber dosyasına dönüştürülmüştür.
08.11.2013 Dünya Gazetesinde de
“Odaların idari ve mali denetimi hükümette”
başlığı ile yukarıda bahsedilen yürürlüğe giren
Bakanlar Kurulu kararına ilişkin haber
paylaşılmış, Odamızın Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bağlandığı bilgisi verilmiştir.
08.11.2013 Günlük Evrensel Gazetesinde
de yer alan TMMOB’a bağlık meslek odalarının
mali ve idari açıdan çeşitli bakanlıklara
bağlanması
yönündeki
kararla
birlikte
Odamızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
bağlanacağı bilgisi geçilmiştir.
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15.11.2013 5 Ocak Gazetesinde de
Hükümetin TMMOB’a bağlı meslek odalarını
bakanlıklara bağlamaya yönelik uygulaması
haber dosyası olarak hazırlanmış, Odamızdan
da bahsedilmiştir.
17.11.2013 Aydınlık Gazetesinde yer alan
haberde, “Berkin E. Eylemine polis saldırısı”
başlığı ile verilen haberde, 16 Kasım’da Berkin
Elvan’ın bu hale gelmesine sebep olanların
hakkında suç duyurusunda bulunmak ve
ardından basın açıklaması yapmak üzere
Çağlayan adliyesi önünde bir araya gelindiği
konu edilmiştir.
Basın açıklamasında
konuşmak
üzere
Taksim
Dayanışması
sözcülerinden
Şube
Başkanımız
Tayfun
Kahraman’ın da bulunduğu gruba polis
tarafından yapılan saldırıdan bahsedilmiştir.
17.11.2013 Günlük Evrensel Gazetesinde
yer alan “Selef ibretlikleri ve halef beklentileri”
başlıklık haber dosyası Şube Yönetim Kurulu
üyemiz Çare Olgun Çalışkan tarafından kaleme
alınmış olup İstanbul’un ulaşımı üzerinden
yerel yönetimlerin kararlarına değinilmiştir.
23.11.2013 Çağdaş Kocaeli Gazetesinde
yer alan haberde 75. Yılını kutlayan Kocaeli
Barosu’nun kentsel dönüşüm paneline yer
verilmiştir. Yapılan haberde, etkinliğe Şubemizi
temsilen davetli konuşmacı olarak katılan Şube
Sekreterimiz Akif Burak Atlar’ın da sunumunun
detaylarına yer verilmiştir.

23 Kasım – Çağdaş Kocaeli Gazetesi

23.11.2013 Radikal Gazetesinde Elif İnce
tarafından kaleme alınan haberde “Emsal
düştü ama adalar büyüdü!” başlığıyla, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
askıya çıkartılan Yassıada ve Sivriada Planları
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gündeme getirilmiş, konu hakkında Şube
Yönetim Kurulu üyemiz Çare Olgun Çalışkan’ın
görüşleri paylaşılmıştır.
24.11.2013
Sunday’s
Zaman
Gazetesinde yer alan haberde Afet Yasasına
dayandırılarak ilan edilen riskli ve rezerv
alanların kentlerin yaşanılabilirlik özelliğini
azaltacağına değinilirken, konu hakkında Şube
Başkanımız Tayfun Kahraman’ın da görüşleri
paylaşılmıştır.
26.11.2013 Radikal Gazetesinde “Sanki
Ermenilere satıyoruz!” başlığı ile verilen
haberde, kentsel dönüşüm konutlarının
başkalarına
satıldığı
eleştirisi
Başkan
Yardımcısı
tarafından
cevaplandırılmıştır.
Sarıgöl’de kentsel dönüşüm kapsamında
boşaltılan 600 bina, semt sakinlerinin akıbeti
ve
yöneticilerin
konuya
istinaden
açıklamalarının yer verildiği haber dosyasında
ayrıca Şube Başkanımız Tayfun Kahraman’ın
konuyla ilgili açıklamaları da paylaşılmıştır.
01.12.2013
Aydınlık
Gazetesinde
“İstanbul’u talanın görünen yüzü” başlığıyla
verilen haberde siluet konusuna değinilmiş,
konu hakkında Şube Başkanımız Tayfun
Kahraman’ın “Bizi de UNESCO’yu da dinleyen
yok” sözlerine yer verilmiştir.
06.12.2013 Flash Haber Gazetesinde
“İstanbul bitti, Marmara denizini imara açtılar”
başlığıyla verilen haberde Yassıada ve Sivriada
planları gündeme getirilmiş, konu hakkında
Şube Yönetim Kurulu üyemiz Çare Olgun
Çalışkan’ın açıklamalarına yer verilmiştir.
09.12.2013 Radikal Gazetesinde “Siluete
yeni hançer” başlığı ile verilen haberde Emlak
Konut GYO’nun Zeytinburnu’ndaki arazisini 70
m yüksekliğinde inşaat izni ile ihaleye
çıkarttığı, alanın planlarının ise Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp askıya
çıkarıldığı açıklanmıştır. Konu hakkında Şube
Başkanımız “Plan ilgili idare tarafından
onaylansa da hükmü yoktur, onaylanmamış
planla ihaleye çıkmak hukuksuzdur… Bu alan
üzerinde endüstri mirası olarak tescilli yapılar,
askeriyeye ait fabrika var. Kamuya ait kentsel
mekan, kamuya kazandırılması gerekirken çok
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yoğun bir yapılaşma hakkı ile satışa çıkartılıyor
ve bölgenin ulaşım altyapısı vb sorunlarını
daha da büyütecek olan bir karar imza
atılırken
kamu
da
zarara
uğratılıyor”
açıklamasında bulunmuştur.
10.12.2013 Today’s Zaman Gazetesinde
de ele alınan tarihi tank fabrikasının
yapılaşmaya açılması konusu, “İstanbul’un
siluetini bozacak bir proje daha” başlığıyla
verilmiş olup konu hakkında Şube Başkanımız
Tayfun Kahraman’ın da görüşlerine yer
verilmiştir.
13.12.2013 Günlük Evrensel Gazetesinde
“Yok etmek yasak değil, konuşmak yasak”
başlığıyla verilen haberde; “Şehir ve İnsan
Kulübü” tarafından yapılmak istenen, Kuzey
Ormanlarının tahribatına yönelik bilgilendirme
etkinliğine YTÜ yönetiminin önce izin verip
ardından karar değiştirmesi haber konusu
yapılmış.
Etkinliğin
Şubemizde
gerçekleştirildiğinden bahsedilmiştir.
16.12.2013
Aksiyon
Gazetesinde
“Yassıada’nın idamı” başlıklı haberde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından “demokrasi ve
özgürlük adası” yapmak üzere hazırlanan imar
planları konu edilmiş, duruma dair Şubemiz
Yönetim Kurulu Üyesi Çare Olgun Çalışkan’ın
görüşleri alınmıştır.
23.12.2013 Bursa Haber Gazetesinde
“TMMOB’a Gezi’den notlar” başlıklı haberde;
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu
tarafından düzenlenen, Taksim Dayanışması
temsilcileri olarak Şube Sekreterimiz Akif
Burak Atlar ve Şube Yönetim Kurulu üyemiz
Gürkan Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirilen
panele yer verilmiştir.
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23.12.2013 Yeni Şafak Gazetesinde
“Geziciler yine sahnede” başlıklı haberde
Kadıköy’de
gerçekleştirilen
“Kentsel
Dönüşümle Mücadele” adlı eyleme yer
verilmiş, katılım gösteren tüm kurumlarla
birlikte Şubemizden de bahsedilmiştir.
25.12.2013 Vatan Gazetesi Ankara
Baskısında “Taksim cami, otopark ve nazım
planı iptal edildi” başlıklı haberde İstanbul 10.
İdare Mahkemesi’nde BEYDER (Beyoğlu Esnaf
Derneği) tarafından açılan davada verilen iptal
kararı konu edilmiş, konu hakkında Şube
Sekreterimi Akif Burak Atlar’ın da görüşlerine
başvurulmuştur.
25.12.2013 Yeni Çağ Gazetesinde de yer
verilen Beyoğlu planlarının iptaline ilişkin
haberde “Taksim’e cami projesine iptal” başlığı
kullanılmış, konu hakkındaki detaylar ile Şube
Sekreterimiz Akif Burak Atlar’ın görüşlerine
başvurulmuştur.
26.12.2013 Habertürk Gazetesinde de
Beyoğlu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planının iptali haber konusu edilmiş, konu
hakkında uzman görüşlerinin yanı sıra eski
Şube Başkanımız Erhan Demirdizen ile
Şubemiz üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
öğretim görevlisi Prof. Dr. Zeynep Enlil’in
görüşlerine de yer verilmiştir.

26 Aralık – Bursa Haber Gazetesi

23 Aralık – Bursa Haber Gazetesi

27.12.2013 Sol Gazetesinde yer alan
haberde, Mecidiyeköy Likör Fabrikası’nda
İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi
durdurma kararı konu edilmiş, gelişmelerin ve
Mimarlar Odası tarafından açılan davanın
detayları aktarılırken Şubemiz tarafından açılan
davanın ise devam ettiği not düşülmüştür.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni

28.12.2013 Birgün Gazetesinde “Yaptı,
olmadı!” başlığı ile verilen haberde Ali
Ağaoğlu’nun
17
Aralık
soruşturması
kapsamında
gözaltına
alınmasının
sebeplerinden olduğu iddia edilen Bakırköy 46
projesinin mühürlendiği bilgisi verilmiştir.
Haberde Mimarlar Odası ile birlikte Şubemizin
8 Nisan’da açmış olduğu davadan da
bahsedilmiştir.
28.12.2013 Radikal Gazetesinde de yer
verilen haberde Ali Ağaoğlu’na ait Bakırköy 46
projesinin mühürlendiğine ilişkin haberde 8.
İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi
durdurma kararı sonrasında dava açan
Bakırköy Belediyesince inşaatın mühürlendiği
bilgisi paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra Mimarlar
Odasının Odamızla ortak açtığı davaya
değinilmiştir.
28.12.2013 Sol Gazetesinde yer verilen
haberde “Biten otele Danıştay ‘dur’ dedi”
başlığıyla Gümüşsuyu’nda inşaatı tamamlanan
Park Otel olarak bilinen yapının tarihi doku ve
siluete aykırı yapılaşması nedeniyle Odamız
tarafından dava konusu haline getirilişi ve
inşaatı tamamlanıp hizmet vermeye başlayan
yapı hakkında ilgili mahkemenin yürütmeyi
durdurma kararı verdiği bilgisi paylaşılmıştır.
28.12.2013 Sözcü Gazetesinde de yer alan
haberde Park Otel hakkında Odamızın açmış
olduğu dava sonucunda mahkemenin aldığı
yürütmeyi durdurma kararı konu edilmiş,
yapının hizmet vermeye başladığı belirtilmiştir.
28.12.2013
Taraf
Gazetesinde
de
Odamızın dava konusu ettiği Park Otelin
hizmet vermeye başladıktan sonra ilgili
mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma
kararı
verildiği
haber
konusu
haline
getirilmiştir.
28.12.2013
Vatan
Gazetesinde
de
Odamızın açtığı dava sonucunda mahkemenin
Park Otel hakkında vermiş olduğu yürütmeyi
durdurma
kararı
haber
dosyasına
dönüştürülmüştür.
28.12.2013 Yurt Gazetesinde Odamızın da
dava konusu haline getirdiği, ancak Bakırköy
Belediyesi tarafından açılan dava sonucu
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hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen
Ağaoğlu İnşaat tarafından yürütülen Bakırköy
46 projesi haber konusu yapılmıştır.
29.12.2013 Cumhuriyet Gazetesinde de
“Park Otel’e yine durdurma” başlığı ile verilen
haberde Odamız tarafından açılan ve inşaat
bitip yapı hizmete girdikten sonra ilgili
mahkeme
tarafından
verilen
yürütmeyi
durdurma kararı haber konusu yapılmıştır.
29.12.2013 Yurt Gazetesinde de “Park
Otel’e yine durdurma” başlığı ile verilen
haberde Odamız tarafından açılan ve inşaat
bitip yapı hizmete girdikten sonra ilgili
mahkeme
tarafından
verilen
yürütmeyi
durdurma kararı haber konusu yapılmıştır.
30.12.2013 Bizim Anadolu Gazetesinde
de “Park Otel’e yine durdurma” başlığı ile
verilen haberde Odamız tarafından açılan ve
inşaat bitip yapı hizmete girdikten sonra ilgili
mahkeme
tarafından
verilen
yürütmeyi
durdurma kararı haber konusu yapılmıştır.
30.12.2013 İstiklal Gazetesinde de “Park
Otel’e yine durdurma” başlığı ile verilen
haberde Odamız tarafından açılan ve inşaat
bitip yapı hizmete girdikten sonra ilgili
mahkeme
tarafından
verilen
yürütmeyi
durdurma kararı haber konusu yapılmıştır.
Kanaltürk – 20.12.2013
Ana Haber Bülteninde yer alan yolsuzluk
haberinde
rüşvet
operasyonunun
Fatih
Belediyesi ile Kültür Varlıklarını Koruma bölge
kurullarını da kapsaması sonucunda eski Şube
Başkanımız Doç. Dr. Pelin Pınar Özden'in
görüşlerine yer verilmiştir.
Bugün TV – 20.12.2013
Haber Programında da yer alan yolsuzluk
haberinde
rüşvet
operasyonunun
Fatih
Belediyesi ile Kültür Varlıklarını Koruma bölge
kurullarını da kapsaması üzere eski Şube
Başkanımız Doç. Dr. Pelin Pınar Özden'in konu
hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.

