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YÖNETİM KURULLARI
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GENEL KURUL
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Şubemiz 7. Olağan Genel Kurulu aşağıda belir�len tarihte, yerde ve yazılı gündem ile toplanacak�r. Mesleği-
miz, üyelerimiz, ken�miz ve toplum adına başarılı ve faydalı bir Genel Kurul için tüm üyelerimizin ka�lım ve 
katkılarınızı bekliyoruz.



2016-2018 YILI ÜYE BİLGİLERİ
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52577 AHMET BONCUK
52591 MURAT GÖKÇE
52716 ALİ NUMAN
52735 ALİ ÖZKAN AKBAY
52756 AYTAÇ ŞENER
52779 TUBA KOÇER
5279852798 HATİCE ÇİFTÇİ
52806 GAMZE FIRAT
52808 MEHMET VİSAM HUBBİ
52829 CANAN KENAR
52833 UMUT HİZMETÇİ
52848 ABDURRAHMAN CEMİLOĞLU
52918 GONCA ÇİL
5308553085 MUSTAFA ARSLAN
53163 ÖZGÜRCAN İSMAİLOĞULLARI
53171 SİNAN YAMAN
53177 YÜCEL TAŞER
53245 AHMET YILMAZ
53534 OKAY OCAK
53577 ITIR BAĞDADİOĞLU
5360153601 SEVAL ESKİOCAK
53612 YUSUF İRİADAM
53630 MELİSA UYGUN
53888 ALİCAN KAÇMAZ
54065 MERVE GÜMÜŞ
54084 SEDEF KİRMİT
54103 BÜŞRA BAYSAL
5411154111 SİNAN YILMAZ
54122 MURAT ÖZÇELİK
54172 ALİ UÇAR
54292 AYŞE DOĞRUSÖZ
54439 BAHAR TURHAN
54622 HİKMET ERASLAN
54642 ESMA AKÇAY
5465154651 GÖKHAN KOVAN
54730 AHMET RESUL GÜLER
54769 DORİS GİZEM YEŞİL
54810 SONGÜL AYTEKİN
54840 ABDULGANİ KAVAME
54916 MEHMET ZÜLFİKAR GÜLER
55176 MEHMET ALİ ĞALİ
5523455234 COŞKUN BESTAMİ BİLKAY
55266 SERAY KÜLTEKİN
55430 MELİKE ÇAKMAK
55441 ÜLKER BURCU FİLİTOĞLU
55518 AZİZ ATALAY
55563 ERÇİN POLAT

2016 Yılı Mezunları 2017 Yılı Mezunları
55680 AYÇA BAYRAM
55706 FATMA YAVUZ
55707 ZEYNEP KARADAĞ
55807 DEMET ÖKSÜZ
55827 BEDRİ AHMET KESİK
56009 MEHMET ÇİÇEKLİ
5606256062 YASİR ÖZTÜRK
56186 MELTEM DURAN
56197 KÖKSAL ERTEKİN
56245 RABİA KALDIRIM
56261 MEHMET KIZILDAĞ
56374 CEM KARBUZ
56427 ECE ÇANKAYA
5653456534 CORC MAYKIL URAY
56594 SARA ÇEKMECE
56728 NASIR KIZILKAYA
56734 SELEN ÇAKIR
56735 GÜRKAN ÇELEBİ
57494 FATİH KÜRŞAD TURHAN
57561 SELİN GİRİŞEN
5757357573 MEHMET GÜRİ ÖZER
57605 AYŞE ASENA KARA
57669 MERVE ELMAS
57676 BEYZA MAKSUDE TÜRKMEN

57683 YELDA ARSLAN
57789 SEHERNUR GÖGEBAKAN
57809 NAZLICAN ATAHAN
57917 ALİ BERRAK
58146 HAKKI CAN DÖĞEN
58150 ÖMER FARUK DÜMLÜ
5818358183 AHMET CİHAN ASLANYÜREK
58259 EVŞEN BERBEROĞLU
58290 DİLEK ESKİOCAK
58659 SİMAY MAZMANOĞLU
58676 ECENAZ ERYETLİ
58678 ÖZGE ÇİÇEK
58815 TUĞÇE ŞABAN
5886058860 TUĞÇE YETİŞEN
58911 AYŞE DAĞ
58965 ECE BEYAZIT
59091 NİLÜFER UYĞUR
59187 TUĞÇE KATİPOĞLU
59192 BURCU YAĞMUR ÜNEŞ
59199 ÇAĞLAR SÜZER
5921959219 ILGIN HATİCE MURSAL
59282 MERT GÜZELMANSUR
59317 EDA EMİR
59574 SEZER GÜZEL
59597 BURÇİN BALIKÇI
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Mimarlar Odası Şubelerinin gerçekleştirdiği çalışma ve etkinliklere katılım sağlanmıştır. Hatay Şubesi’nin ka-
tılmış olduğu çalışmalar aşağıdaki gibidir:
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“Şubemize Bağlı Birimlerle İlişkiler”
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 Ahmet  Cahit Top 

Yedek üye 
Türkan Mü�üoğlu
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6. Çalışma Dönemi içerisinde Yöne�m Kurulu’nun Soruşturma ve Uzlaş�rma Kurulu’na gönderdiği 
konular ve sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Yöne�m Kurulu’nun 09.03.2016 tarih, 4 no.lu toplan�sında; 7 üyemizin hazırlanan mimari projelerinin mes-
leki dene�m yap�rmadan ruhsat almış olduğu tespit edildiğinden, Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kurulu’na 
gönderilmesine karar verilmiş�r. 

Kurul mimar üyelerimizin sözlü ve yazılı savunmasını istemiş, elde edilen belgeler Soruşturma ve Uzlaş�rma 
Kurulu’nun 16.03.2016 tarih ve 1,2,3,4,5,6,7 no.lu raporlarıyla Yöne�m Kuruluna sunulmuştur. Şube Yöne�m 
Kurulu, 13.04.2016 tarih ve 9 no.lu  toplan�sında hazırlanan dosyaların Onur Kurulu’na ile�lmek üzere, 
Merkez Yöne�m Kurulu’na gönderilmesine karar vermiş�r. Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuruluna havale 
edilen konular için hazırlanan raporlara is�naden sorumluluklarını yerine ge�rdiği görülen üyelere ait 3 adet 
dosya hakkında Yöne�m Kurulu tara�ndan yapılacak işlem olmadığına karar verilmiş�r.2 üyemiz TMMOB 
YüYüksek Onur Kurulunun 09.03.2017 Tarih 2017-44/565 Sayılı Kararı ile ağır para cezası almış�r.1 üyemiz 
06.04.2017 Tarih 2017-44/621 Sayılı Kararı ile ağır para cezası almış�r. 1 Dosya Onur Kurulundadır. 

• Yöne�m Kurulu’nun 15.06.2016 tarih, 18 no.lu toplan�sında; 15 üyemizin hazırlanan mimari projelerinin 
mesleki dene�m yap�rmadan ruhsat almış olduğu tespit edildiğinden, Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuru-
lu’na gönderilmesine karar verilmiş�r. 

Kurul mimar üyelerimizin sözlü ve yazılı savunmasını istemiş, elde edilen belgeler Soruşturma ve Uzlaş�rma 
Kurulu’nun 12.08.2016 tarih ve 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 no.lu ve 04.04.2017 tarih ve 2 raporlarıy-
la Yöne�m Kuruluna sunulmuştur. Şube Yöne�m Kurulu, 06.04.2017 ve 57 no.lu  ve toplan�sında hazırlanan 
dosyaların Onur Kurulu’na ile�lmek üzere, Merkez Yöne�m Kurulu’na gönderilmesine karar vermiş�r. Bu sü-
reçte Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuruluna havale edilen konular için hazırlanan raporlara is�naden so-
rumluluklarını yerine ge�rdiği görülen üyelere ait 2 adet dosya hakkında Yöne�m Kurulu tara�ndan yapılacak 
işlem olmadığına karar verilmiş�r. 2 üyemiz sorumluluklarını yerine ge�rdiğinden Merkez Yöne�m Kurulu’nca 
üyemiz hakkında yapılacak işlem olmadığına karar verilmiş�r. Dosyalar Onur Kurulundadır.

• Yöne�m Kurulu’nun 25.05.2016 tarih, 15 no.lu toplan�sında; 1 üyemizin hazırlanan mimari projelerinin 
mesleki dene�m yap�rmadan ruhsat almış olduğu tespit edildiğinden, Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuru-
lu’na gönderilmesine karar verilmiş�r. 

Kurul mimar üyelerimizin sözlü ve yazılı savunmasını istemiş, elde edilen belgeler Soruşturma ve Uzlaş�rma 
Kurulu’nun 30.06.2016 tarih ve 1 no.lu raporu Yöne�m Kuruluna sunulmuştur. Bu süreçte Şube Soruşturma 
ve Uzlaş�rma Kuruluna havale edilen konu için hazırlanan rapora is�naden sorumluluklarını yerine ge�rdiği 
görülen üyeye ait dosya hakkında Yöne�m Kurulu tara�ndan yapılacak işlem olmadığına karar verilmiş�r. 

• Yöne�m Kurulu’nun 19.10.2016 tarih, 34 no.lu toplan�sında; 2 üyemizin hazırlanan mimari projelerinin 
mesleki dene�m yap�rmadan ruhsat almış olduğu tespit edildiğinden, Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuru-
lu’na gönderilmesine karar verilmiş�r. 

Kurul mimar üyelerimizin sözlü ve yazılı savunmasını istemiş, elde edilen belgeler Soruşturma ve Uzlaş�rma 
Kurulu’nun 23.11.2016 tarih ve 1 no.lu  ve 2 no.lu raporu Yöne�m Kuruluna sunulmuştur.
Şube Yöne�m Kurulu, 14 .12.2016 tarih ve 42 no.lu kararı ve toplan�sında hazırlanan dosyaların Onur Kuru-
lu’na ile�lmek üzere, Merkez Yöne�m Kurulu’na gönderilmesine karar vermiş�r. 1 üyemiz TMMOB Yüksek 
Onur Kurulunun 28.07.2017 Tarih 2017-44/980 Sayılı Kararı ile ağır para cezası almış�r. 1 üyemiz sorumluluk-
larını yerine ge�rdiğinden,  Merkez Yöne�m Kurulu’nca üyemiz hakkında yapılacak işlem olmadığına karar ve-
rilmiş�r.

• Yöne�m Kurulu’nun 09.05.2017 tarih, 61 no.lu kararı; 16 üyemizin hazırlanan mimari projelerinin mesleki 
dene�m yap�rmadan ruhsat almış olduğu tespit edildiğinden, Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kurulu’na gön-
derilmesine karar verilmiş�r. 
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Şube Yöne�m Kurulu, 09.05.2017 tarih ve 61 no.lu toplan� kararı ve toplan�sında hazırlanan dosyaların Onur 
Kurulu’na ile�lmek üzere, Merkez Yöne�m Kurulu’na gönderilmesine karar vermiş�r. Bu süreçte Şube Soruş-
turma ve Uzlaş�rma Kuruluna havale edilen konu için hazırlanan rapora is�naden sorumluluklarını yerine ge-
�rdiği görülen 5 üyeye ait dosyalar hakkında Yöne�m Kurulu tara�ndan yapılacak işlem olmadığına karar ve-
rilmiş�r. Dosyalar Onur Kurulundadır.

• Yöne�m Kurulu’nun 11.01.2017 Tarih, 46/1 no.lu toplan� kararı; 1 üyemizin müellifi olduğu mimari projesi-
ne ait tadilat projesinin yapılması talebi hususunda Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kurulu’na gönderilmesine 
karar verilmiş�r. 

Kurul mimar üyemizin sözlü ve yazılı savunmasını istemiş, elde edilen belgeler Soruşturma ve Uzlaş�rma Ku-
rulu’nun 04.04.2017 tarih ve 1 no.lu raporu Yöne�m Kuruluna sunulmuştur.

• Yöne�m Kurulu’nun 20.04.2017 tarih, 59 no.lu toplan�sında; 6 üyemizin hazırlanan mimari projelerinin 
mesleki dene�m yap�rmadan ruhsat almış olduğu tespit edildiğinden,ve1 üyemizin 2017 yılı Büro Tescil Bel-
gesini yenilemeden yapı ruhsatlarına imza a�ğı tespit edildiğinden konunun görüşülerek değerlendirilmesi 
için  Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kurulu’na gönderilmesine karar verilmiş�r. 

Kurul mimar üyelerimizin sözlü ve yazılı savunmasını istemiş, elde edilen belgeler Soruşturma ve Uzlaş�rma 
Kurulu’nun 17.05.2017 tarih ve 1,2,3,4,5,6,7 no.lu raporları Yöne�m Kuruluna sunulmuştur.
ŞubeŞube Yöne�m Kurulu, 17.05.2017 tarihli ve 62 no.lu kararı ve toplan�sında hazırlanan dosyaların Onur Kuru-
lu’na ile�lmek üzere, Merkez Yöne�m Kurulu’na gönderilmesine karar vermiş�r. Bu süreçte Şube Soruşturma 
ve Uzlaş�rma Kuruluna havale edilen konu için hazırlanan rapora is�naden sorumluluklarını yerine ge�rdiği 
görülen 1 üyeye ait dosya hakkında Yöne�m Kurulu tara�ndan yapılacak işlem olmadığına karar verilmiş�r. 1 
üyemiz sorumluluklarını yerine ge�rdiğinden,  Merkez Yöne�m Kurulu’nca üyemiz hakkında yapılacak işlem 
olmadığına karar verilmiş�r. Dosyalar Onur Kurulundadır.

•• Yöne�m Kurulu’nun 29.06.2017 tarih, 67 no.lu toplan� kararı; 1 üyemizin hazırlanan mimari projelerinin 
mesleki dene�m yap�rmadan ruhsat almış olduğu tespit edildiğinden, Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuru-
lu’na gönderilmesine karar verilmiş�r. 

Kurul mimar üyemizin sözlü ve yazılı savunmasını istemiş, elde edilen belgeler Soruşturma ve Uzlaş�rma Ku-
rulu’nun 31.07.2017 tarih ve 1 no.lu raporları Yöne�m Kuruluna sunulmuştur. Şube Yöne�m Kurulu, 
12.10.2017 tarihli ve 78 no.lu kararı ve toplan�sında hazırlanan dosyaların Onur Kurulu’na ile�lmek üzere, 
Merkez Yöne�m Kurulu’na gönderilmesine karar vermiş�r. Dosyalar Onur Kurulundadır.

• Yöne�m Kurulu’nun 24.08.2017 Tarih, 74 no.lu toplan� kararı; 1 üyemizin hazırlanan mimari projelerinin 
mesleki dene�m yap�rmadan ruhsat almış olduğu tespit edildiğinden, Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuru-
lu’na gönderilmesine karar verilmiş�r. 

Kurul mimar üyemizin sözlü ve yazılı savunmasını istemiş, elde edilen belgeler Soruşturma ve Uzlaş�rma Ku-
rulu’nun 01.11.2017 tarih ve 1 no.lu raporları Yöne�m Kuruluna sunulmuştur. Bu süreçte Şube Soruşturma ve 
Uzlaş�rma Kuruluna havale edilen konu için hazırlanan rapora is�naden sorumluluklarını yerine ge�rdiği gö-
rülen üyeye ait dosya hakkında Yöne�m Kurulu tara�ndan yapılacak işlem olmadığına karar verilmiş�r.

• Yöne�m Kurulu’nun 04.10.2017 Tarih, 77 no.lu toplan� kararı; 23 üyemizin hazırlanan mimari projelerinin 
mesleki dene�m yap�rmadan ruhsat almış olduğu tespit edildiğinden, Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuru-
lu’na gönderilmesine karar verilmiş�r. 

Kurul mimar üyelerimizin sözlü ve yazılı savunmasını istemiş, elde edilen belgeler Soruşturma ve Uzlaş�rma 
Kurulu’nun 05.12.2017 tarih ve  1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 no.lu raporları 
Yöne�m Kuruluna sunulmuştur. Şube Yöne�m Kurulu, 12.12.2017 tarihli ve 78 no.lu kararı ve toplan�sında 
hazırlanan dosyaların Onur Kurulu’na ile�lmek üzere, Merkez Yöne�m Kurulu’na gönderilmesine karar ver-
miş�r. 
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Bu süreçte Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuruluna havale edilen konu için hazırlanan rapora is�naden so-
rumluluklarını yerine ge�rdiği görülen 11 üyeye ait dosya hakkında Yöne�m Kurulu tara�ndan yapılacak işlem 
olmadığına karar verilmiş�r. Dosyalar Onur Kurulundadır.
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Bu süreçte Şube Soruşturma ve Uzlaş�rma Kuruluna havale edilen konu için hazırlanan rapora is�naden so-
rumluluklarını yerine ge�rdiği görülen 11 üyeye ait dosya hakkında Yöne�m Kurulu tara�ndan yapılacak işlem 
olmadığına karar verilmiş�r. Dosyalar Onur Kurulundadır.

2017 yılı;

TMMOB Mimarlar 
Odası Hatay Şubesi 
2016 Yılı Mesleki 
Dene�m,
Tus,Şan�ye 
Verileri ;
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TMMOB Mimarlar 
Odası Hatay Şubesi 
2017 Yılı Mesleki 
Dene�m,
Tus,Şan�ye
Verileri ;

MESLEKİ DENETİM PROJE YILLARA GÖRE TREND

İLK 4 AY ESAS ALARAK YILLARA GÖRE MESLEKİ DENETİM
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Şubelere ve Yıllara Göre 
Mesleki Dene�m
2012-2017
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‘Hatay Mimarlık’ 
e-bültenimize web sayfamız
 üzerinden ulaşabilirsiniz.
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‘Hatay Mimarlık’ 
e-bültenimize web sayfamız
 üzerinden ulaşabilirsiniz.
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77 Mayıs 2016 tarihinde üyelerimize yönelik Lumion 
mimari görselleştirme eğitimi verildi. Duyurularının Mart 
ayında yapılmaya başlandığı eğitim için 24 üyemiz başvu-
ruda bulundu. 8 saat süren eğitim sonrası katılımcılara 
sertifika verildi. Eğitimciler Lumionun; mimarların,CAD ta-
sarımlarını herhangi bir yoğun eği�me gerek duymaksızın 
çalışmalarda kalite görselleri hızla oluşturmasını sağladığı, 
Allplanın ise; BIM çalışma metodolojisini destekleyen, 
maliyet yöne�mi, yapı yöne�mi ve bim+ ile model koordi-
nasyonu için açık bir sistemin parçası olduğu bilgilerini 
paylaş�lar ve  bu yazılımlarla ilgili yerelleş�rme, tanı�m, 
sa�ş, BIM danışmanlığı, eği�m ve teknik destek hizmetle-
rini verdiklerini belir�ler.

1997 yılında kurulan FGA Mimarlık, Türkiye de yazılım sağlayıcı ofis olarak Şubemizde üyelerimize yönelik 
semir talep etmiştir. Bu doğrultuda, “Allplan Mimari ve Lumion Görselleştirme Yazılımları” konulu seminer 
17 Şubat 2016 tarihinde şube binamızda gerçekleştirmiştir. 2 saat süren bilgilendirme semineri  program-
lar detaylı olarak anlatılmış, sorular  cevaplandırılmıştır.
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Teknolojisinde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda mimarların çalışma yöntemleride değişmiş; pro-
fesyonel çizim ve görseller oluşturan, güvenilir ve takip edilebilir metraj ve maliyetleri hesaplayan, diğer 
meslek grupları ile koordineli çalışmayı sağlayan programlara olan talepler doğrultusunda; 25 Şubat Cumarte-
si günü 9:00-13:00 saatleri arasında şube binamızda Revit Architecture Eğitimi açılmıştır. Mimarlar Odası 
Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik tarafından verilen eğitimin süresi 8 hafta 32 saat olup; 
Eğitim SMGM kapsamında kredilendirilmiştir.

Mayıs ayına kadar devam eden eği�m sonrası 
ka�lımcı üyelerin ser�fikaları Mimarlar Odası 
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tara�ndan 
hazırlanmış�r.
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Teknolojisinde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda mimarların çalışma yöntemleride değişmiş; pro-
fesyonel çizim ve görseller oluşturan, güvenilir ve takip edilebilir metraj ve maliyetleri hesaplayan, diğer 
meslek grupları ile koordineli çalışmayı sağlayan programlara olan talepler doğrultusunda; 25 Şubat Cumarte-
si günü 9:00-13:00 saatleri arasında şube binamızda Revit Architecture Eğitimi açılmıştır. Mimarlar Odası 
Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik tarafından verilen eğitimin süresi 8 hafta 32 saat olup; 
Eğitim SMGM kapsamında kredilendirilmiştir.

Mayıs ayına kadar devam eden eği�m sonrası 
ka�lımcı üyelerin ser�fikaları Mimarlar Odası 
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tara�ndan 
hazırlanmış�r.

6.Çalışma Dönemi İlk Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda asil ve yedek üyelerin 
katılımı ile 17 Şubat 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi.

6.Çalışma Döneminin ilk etkinliğinde; Mi-
marlar Odası’nda bu önemli görevi üstlen-
menin sorumluluğu ve bilinci ile başarılı 
bir dönem geçirilmesi inancıyla, önceki 
dönem yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
kokteylde üyelerimizle bir araya geldik.
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Büyük Usta Mimar Sinan’ı ölümünün 428. yılında saygıyla anıyoruz. Mimarlar Odası 
Hatay Şubesi olarak 6-20 Nisan tarihleri arasında Mimar Sinan Haftası etkinliklerini ger-
çekleştirdik.



6. DÖNEM ÇALIŞMALARI VE ETKİNLİKLER

TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi Çalışma Raporu 43

Büyük Usta Mimar Sinan’ı ölümünün 428. yılında saygıyla anıyoruz. Mimarlar Odası 
Hatay Şubesi olarak 6-20 Nisan tarihleri arasında Mimar Sinan Haftası etkinliklerini ger-
çekleştirdik.

Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Mimar Sinan anısına, 
1988 yılından itibaren gerçekleşmektedir. Bu yıl dokuzuncu dönemini gerçekleştirecek olan Ulusal Sergi’ye bu 
süre içinde 800’e yakın mimar ve ekip 1010’a yakın eserle katılmış, ve öncü nitelikteki çalışmaları nedeniyle 
99 kişi ve kuruluş, çeşitli dallarda ödüllendirilmiştir. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programının amacı yö-
netmelikte, “ülkemizdeki mimarlık faaliyetinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlığın kamu-
oyunun gündeminde  bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi ve güzel sanatların teşvik edil-
mesi” olarak tanımlanıyor. 

Ulusal Mimarlık Sergisi’nin mimarlık ortamı açısından önemi, her iki yılda bir mimarlar için buluşma olanağı 
yaratarak,ülke mimarlığının düzenli bir değerlendirmesinin yapılmasına olanak sağlaması, tartışma ortamının 
zenginleşmesi ve bir özeleştiri fırsatı yaratmasıdır. Sergiyle birlikte işleyen ödül programı ise, özgün fikirlerin 
ortaya çıkarılıp teşvik edilmesi, mimari üretimde niteliğin yükselmesi gibi beklentiler açısından önem taşı-
maktadır.
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2016 yılı Mimar Sinan Ha�ası etkinlikleri kapsamında 8 Nisan günü Saat 17:30’da  Komşu Komşu Hu!, 13 Nisan 
günü Saat 17:30’da Bir Düş-tü Sulukule Filmlerinin gösterimi  şube binamızda gerçekleş�rildi.
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Mimarlar Odası Kayseri Şubesi evsahipliğinde  
ve Gaziantep Şubesi  beraberliğinde Kayseri 
ye  teknik gezi düzenlendi. Gezinin ilk günün-
de Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas  kasabası 
ziyaret edildi. 3000-3500 yıllık bir tarihe sahip 
olan Ağırnas kasabasında bulunan  günümüz-
de müze eve dönüştürülen Mimar Sinan 
evinde Mimar Sinanın mimari ustalığı ve este-
tik algısının nereden geldiğini yansıtan  Giriş 
kapısından başlayan, evin tamamına yayılan 
kemer niş ve işlemeler gözlemlendi. Uzun 
yıllar Rumlar ve Türklerin birlikte yaşadığı böl-
gede camilerin yanı sıra 1857 yılında yapılan 
hala kullanıma açık olan Agias Prokopi kilisesi 
de görüldü. Bölgeye ait taş evler, Mimar Sinan 
tarafından inşa edilen Ağa pınarı ve Sinan 
pınarı çeşmeleri görüldü.

Ardından Kayseri'nin sembolü olan Erciyes 
dağına çıkıldı. Gezinin 2. Gününde Eski Talas, 
Saat kulesi, Selçuklu uygarlığı müzesi, Atatürk 
evi, Yaman Dede kültür sanat evi ziyaret 
edildi.
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Mimar Sinan Ha�ası etkinlikleri çerçevesinde davet edilen Hatay Arkeoloji Müzesi Mimarı Kemal Nalbant 16 
Nisan tarihinde Hatay Arkeoloji Müzesinde ‘’Ha�za Sana�, Amuk Ovası Kültürleri ve Hatay Arkeoloji Müzesi’’ 
sunumu gerçekleştridi, sunum ardından Kemal Nalbant eşliğinde müze gezildi.

Mimar Kemal Nalbant tara�ndan projelendirilen yeni 
müze binasının yapımına, Mayıs 2011 yılında başlan-
mış�r. Yeni müze binası, 53.500  metrekare arazi içeri-
sindedir. Oturma alanı 16.000 metrekare, kapalı alanı 
32.754,14 metrekare, 10.700 metrekare alan ise sergi-
leme alanı olarak kullanılmaktadır. 

Kemal Nalbant sunumunda Hatay Arkeoloji Müzesi 
hakkında; müzenin temel sergileme öğelerinin tasarı-
mı, müzenin temel işlevlerini yerine ge�recek mimari 
mekanların düzenlenmesi, mimari yaklaşımları, tasa-
rım kriterleri hakkında bilgiler paylaş�. Müzeolog 
olarak müzenin mekansal planlamasına destek verir-
ken, mimarlar, peyzaj mimarları ve diğer teknik insan
larla birlikte çalış�klarını, iklimlendirmeyi yaparken 
hangi mekanlarda neye ih�yaç duyulabileceğini meka-
nikçiler ile çözümlediklerini, aydınlatma kriterlerini, 
Hatay Müzesi'ndeki müze uzmanlarıyla birlikte mozaik-
lerin ih�yaçlarını, nasıl sergilenmesi gerek�ğini, diğer 
koleksiyonlara ne yapılacağı ile ilgili birlikte çalışmalar 
yürü�üklerini global bir proje ortaya çıkardıkları husu
sunda bilgiler verdi.
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TMMOB Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği ev 
sahipliğinde 17 Nisan tarihinde Sokollu Mehmed 
Paşa Külliyesi gezisi sonrası İskenderun Körfez Turu 
yapıldı. Mimar Sinan Haftası kapsamında duyurula-
rı yapılan etkinlikte,  üyelerimiz ile birlikte müzik 
eşliğinde, gün ba�mında gerçekleş�rdiğimiz körfez 
turunda keyifli zamanlar geçirilip paylaşımlarda bu-
lunuldu.  lunuldu.  
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Etkinlikler kapsamında;  Antakya'daki tarihi 
dokuyla ilgili farkındalığı ar�rabilmek, mevcut 
mimari dokunun anlaşılmasını sağlamak, 
mimari, tarihsel ve doğal değerlerin önemini 
vurgulamak amacı ile Tarihe Dokunuş Antakya 
‘Geleneksel Mimari’ Fotoğraf Yarışması düzen-
lendi. Jüri üyeliğini; MKÜ Mimarlık Fakültesi 
BölümBölüm Başkanı Doç. Dr. Aliye Senem Deviren, 
MKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. 
Cüneyt Kurt, Fotoğraf Sanatçısı Uzm. Dr. İsmail 
Güzelmansur, Üyemiz Bedi Rende ve Üyemiz 
Müfit Tennioğlu’nun yap�ğı fotoğraf yarışma-
sına, Antakya'da çekilmiş ,siyah beyaz ya da 
renkli olacak şekilde birer adet fotoğrafla, 
ttoplam 84 öğrenci ka�ldı. Yarışmaya ka�lan  
tüm eserler, mimari, tarihsel ve doğal değerle-
rin önemini vurgulayabilmiş olması açısından, 
jüri tara�ndan olumlu değerlendirildi. Ödül 
töreni ve kokteyle; Defne Belediye Başkanı Dr. 
İbrahim Yaman Hatay Barosu Başkanı Avukat 
Ekrem Dönmez, MKÜ Mimarlık Fakültesi  
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aliye Senem Deviren, 
Meslek Odaları Başkanları, üyelerimiz ve Mi-
marlık Fakültesi öğrencileri ka�ldılar. Sergi açı-
lışının ardından jüri üyelerine plaketleri,dere-
ceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. 
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6. Çalışma döneminde yönetim kurulu, Mesleki denetim, haksız rekabet ortamı ve nitelikli mesleki hizmet 
üretimi gibi konuları görüşmek üzere görüşmek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde şube binamızda üyelerimizle 
toplantı gerçekleştirdi. 

1 Mayıs ülkemiz, mesleğimiz, kentlerimiz  için, laik demokratik Türkiye, eşitlik özgürlük ve barış içerisinde bir 
yaşam Cumhuriyet değerleri için  dayanışma günüdür. TMMOB olarak emeğin yok sayılmasına, demokrasinin 
gasp edilmesine karşı, Doğuş Okulları önünde biraraya gelinerek yürüyüş yapıldı, ardından Uğur Mumcu bul-
varında kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.
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6. Çalışma döneminde yönetim kurulu, Mesleki denetim, haksız rekabet ortamı ve nitelikli mesleki hizmet 
üretimi gibi konuları görüşmek üzere görüşmek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde şube binamızda üyelerimizle 
toplantı gerçekleştirdi. 

1 Mayıs ülkemiz, mesleğimiz, kentlerimiz  için, laik demokratik Türkiye, eşitlik özgürlük ve barış içerisinde bir 
yaşam Cumhuriyet değerleri için  dayanışma günüdür. TMMOB olarak emeğin yok sayılmasına, demokrasinin 
gasp edilmesine karşı, Doğuş Okulları önünde biraraya gelinerek yürüyüş yapıldı, ardından Uğur Mumcu bul-
varında kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

26 Mayıs 2016 tarihnde Kentsel dönüşümün, kamuoyunda tam olarak anlaşılmasını sağlamak  amacıyla  “Her 
Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi” yapıldı. Mimarlar Odası Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Öz-
çelik kentsel dönüşümü; teknik,hukuki, sosyolojik açıdan irdelediği sunum gerçekleştirerek katkıda bulundu.

Düzenlenen zirvede, Hatay ve 
ilçelerindeki belediyeleri, arsa 
sahiplerini, kat maliklerini, 
konut ve gayrimenkul geliştirici-
lerini, inşaat sektörünü, inşaat 
malzemeleri sektörünü ve 
finans sektöründen katılımlarla;   
pprogram çevçevesinde HATMEK 
Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Deprem riski taşıyan ve buna bağlı olarak niteliksiz 
konut stokuna sahip olan Türkiye’yi çok yakından il-
gilendiren, gelecek 20 yıl içerisinde ekonominin lo-
komo�fi olarak görülen kentsel dönüşümün ele 
alındığı ‘Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ 
nde; konusunun hassasiyetle ele alınması gerek�-
ğini, kentsel dönüşümün sadece yapısal bir dönü
şüm olmadığını aynı zamanda kentlerin sosyal ve 
kültürel gelişimine fayda sağlaması açısından önem 
arz e�ği, dönüşüm açısından inşaat sektörünün 
�cari boyutuna insan boyutunun da eklenmesi ge-
rek�ği, konunun ken� kent yapan tüm unsurları 
içinde barındıran bir bakış açısıyla ele alınması ge-
rek�ği, kent kimliğini koruyarak, depreme dayanıklı 
yapılar inşa etmek gerekliliği üzerinde konuşmalar 
gerçekleş�rildi.
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7 Temmuz 2016 tarihinde CHP Hatay Milletvekili Sayın Dr. Birol Ertem odamıza nezaket ziyaretinde bulun-
muştur. Ülke gündemine ilişkin konular, kent ölçeğinde de değerlendirmeler yapıldı. Kentte hukukla, kamu 
yararına çalışmalar yürüttüğümüzü, Mimarlar Odası olarak kent için mücadele eden bir yapı olduğumuzu 
ifade ettik.
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20 Temmuz 2016 tarihinde, şube binamızda üyelerimize yönelik ‘‘Isı Pompası Sistemleri ve Uygulamaları‘‘ 
konulu  bilgilendirme semineri ve ardından kokteyl  düzenlenlendi. Seminer Adeg Firması Ali Arslan’ın talebi 
ve  katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

Seminer detayları;

17:00              Karşılama
17:30              Seminer Başlangıç
18:30              Seminer Bitiş
18:30              Kokteyl

Konu: Isı Pompası Sistemleri 
vve Uygulamaları

Konuşmacı: Mevlana Balçık 
(Mak. Yük. Müh-MBA)
Viessmann Isı Pompası TR Ürün Md.

Konu: Klima ürün programı 

Konuşmacı: Soner Tanrıverdi 
(Mak. Müh.-MBA)
Viessmann Klima PViessmann Klima Proje Müh.
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9 Ağustos 2016 tarihinde, Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği “Bir Mimar Bir İnsan” etkinliği kapsamında 1916 
sicil nolu üyemiz  H.Cahit Gürpınar’ın hayatını konu alan kısa filmin gösterimini gerçekleştirdi.Etkinlik Şube Yönetim 
Kurulumuz, İskenderun Temsilciliği Yönetim kurulu ve üyelerimizin katılımı ile Temsilcilik binasında gerçekleştirildi.

Film gösteriminin ardından Mimarlar 
Odası İskenderun Temsilciliği Başkanı 
Koray Tanın mimarlığa vermiş olduğu hiz-
metlerden dolayı H. Cahit Gürpınar’a te-
şekkür konuşması yaptı ve ardından 
Şube Başkanımız Mustafa Özçelik tara-
fından günün anısına yönelik plaket 
takdim edildi. Plaketini alırken duygulu 
anlar yaşayan H.Cahit Gürpınar, etkinliği 
düzenleyen Mimarlar Odası İskenderun 
Temsilciliği Yönetim Kuruluna ve katkıda 
bulunanlara teşekkür etti. Plaket töreni-
nin ardından katılımcı misafirler için kok-
teyl düzenlendi.
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24-25 Eylül 2016 tarihlerinde Mimarlar Odası Mersin Şubesi tarafın-
dan  düzenlenen, Anamur Arkeoloji Gezisine, Mimarlar Odası Adana 
Şubesi, Gaziantep Şubesi ve Hatay Şube olarak üyelerimiz ile birlikte 
katılım gösterdik.

Ören Mahallesinde bulunan; ilk yerle-
şimin ne zaman başladığı bilinmeyen, 
adı bir liman listesinde geçtiği için 
onun İ.Ö. 4.yüzyılda var olduğu tahmin 
edilen Anemurium antik kenti gezildi. 
Yoğun Katılımın olduğu teknik gezide 
Narlıkuyu, Elaiussa Sebaste,Kelenderis 
öören yerleri de ziyaret edildi.



6. DÖNEM ÇALIŞMALARI VE ETKİNLİKLER

TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi Çalışma Raporu56

27-30 Ekim 2016 tarihlerinde 11. Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması Adalya Elite Lara Otelde gerçekleşti-
rildi. Etkinlikle eş zamanlı olarak Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi Jüri Değerlendir-
me Toplantısı, 45. Dönem Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, Belarus Mimarlar Birliği ile 
TMMOB Mimarlar Odası arasında İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi 16. Dönem 
1. Bölge Toplantısı da yapıldı. Genç mimarları bir araya getirmek, mimarlıkla ilgili konularda genç fikirlerden 
yararlanmak ve en önemlisi genç mimarların üniversiteden sonraki eğitimlerine katkıda bulunmak amacı dü
zenlenen Genç Mimarlar Buluşması’nın bu yılki teması “Mimarlık ve Hız” olarak belirlenmişti. 

Etkinliğin ilk gününün toplantı oturumu 2016 Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisinde Fikir Proje kategorisinde 
ödüle değer görülen Ahmet Erdem Tüzün'ün Dev Makine isimli sunumu ile tamamlandı. İkinci gününde, Ulus-
lararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi'nde finale kalan projeler sunuşlarını yaptılar. Etkinliğin 
bir diğer konuşmacısı Nilüfer Kozikoğlu "Mimarlık ve Hız" üzerine bir sunum yaptı. Sunumların ardından katı-
lımcılar arasında yapılan oylama sonucunda Katılımcı Özel Ödülü kazanan proje belirlendi ve diğer dereceye 
giren projeler ile birlikte ödül töreni yapıldı. Etkinliğin son gününde Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin, Temsilci
lik Yönetim Kurulu üyelerinin ve temsilcilerimizin katılımı ile Bölge Toplantısı yapıldı. Ayrıca Manavgat Temsil-
ciliğinin ev sahipliğinde Side Antik Kenti'ne ve Müze'ye teknik gezi düzenlendi. Şube olarak etkinliğe ilişkin du-
yurular üyelerimizle paylaşılmış olup; üyelerimiz tarafından katılım gerçekleştirilmiştir

Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık bölümü 1. Sınıf öğ-
rencileri, Yrd. Doç. Dr. Mert Nezih Rifai-
oğlu Öğr. Gör. Ezgi Şentürk Keçecioğlu, 
Öğr. Gör. Burcu Bahçeci eşliğinde 
Temel Tasarım Dersi kapsamında yap-
�kları mimari algı ve mimari tektonik 
çalışmaları için 7 Ekim tarihinde oda-
mızı ziyaret e�ler. Mimarlar Odası ça-
lışmları oda-öğrenci ilişkileri ve kütüp-
hane arşivinden faydalanabilecekleri 
bilgileri öğrenciler ile paylaşıldı.
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UluslaUluslararası Mimarlar Birli-
ği (UIA) 2016 Dünya Mi-
marlık Günü Temasını  
“DAHA İYİ BİR DÜNYA TA-
SARLA” (DESIGN A BETTER 
WORLD) olarak belirlemiş 
ve üye ülke mimarlık ör
gütlerine iletmiştir. Türkiye 
Mimarlar Odası, belirlen-
miş olan temayı, beş 
önemli eksende toplumla 
ve mimarlarla paylaşmayı 
önemsemektedir.

Birleşmiş Milletler-UNESCO tarafından Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Mimarlık Günü olarak tanımlan-
mıştır. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) her yıl, farklı bir tema kapsamında, çeşitli etkinlikler ile mimarlığın 
toplumun gündemine getirilmesini ve farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.
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Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından belirlenen, 3 Ekim 2016 Dünya Mimarlık  Günü ‘Daha İyi Bir 
Dünya Tasarla’ teması çerçevesinde gerçekleştirilen Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü 2015-2016 Eğitim Yılı  Öğrenci Projeleri Sergisi, 11 Ekim tarihinde düzenlenen kokteyl ile açıldı.Açılışa 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Necmi İŞLER, Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aliye Senem 
DEVİREN, Yrd. Doç. Dr. Mert Nezih RİFAİOĞLU, öğretim görevlileri, mimarlık bölümü öğrencileri ve üyeler ka-
tılım gösterdi. 

Dört döneme ait stüdyo derslerinde tasarlanmış, 70 adet 
projenin sunum paftası, maketleri ve eskiz çalışmaları, 15 
Ekim tarihine kadar Şube Binamızda sergilenmiştir.
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DüDünya Mimarlık Günü 
etkinlikleri kapsamın-
da; 13 Ekim tarihinde 
Habib-i Neccar Özel 
Proje Alanı Restoras-
yon çalışmasına üyele-
rimizinde ka�lımı ile 
teknik gezi düzenlendi. 

Restorasyon çalışması-
nın şan�ye şefliğini yü-
rüten üyemiz Memduh 
Özköse bizlere eşlik 
ederek uygulama süre-
cindeki deneyimlerini 
bizlerle paylaş�.
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Mimarlar Odası Hatay Şubesi  olarak çocukların mimarlık ve kent farkındalığı kazanabilmesi için “Daha iyi bir 
dünya tasarla” teması çerçevesinde düzenlediğimiz Mimarlık ve Çocuk Atölyesinde kil kullanılarak; çocukların 
özgür ve özgün fikirleri, hayal dünyalarında kurguladıkları  mekanlarla  birleşerek; geleceğin yaşanılabilir kent-
leri tasarlandı.

Çocukların mimarlık 
ortamı ile temas e�ği 
atölyede, çevre ile iliş-
kisini daha az sınırlar 
üzerine kuran bakış 
açıları sayesinde, yaşa-
dıkları dünyada onları 
mutlu edecek şeyleri, 
gözlemleyerek, sorgu-
layarak ve hayal 
ederek üç boyutlu algı-
lama ve üretme bece-
risiyle birleş�rmeleri 
çocukların hem beden
sel hem de zihinsel ge-
lişimine katkı sağladı.
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Aileler ve çocuklar ile bir araya gelerek çocukların etkin bir şekilde Mimarlar Odası ile etkileşimini arttırabilmiş ol-
maktan ve kendilerine ait tasarımları olmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirterek; Atölyemizde 
emeği  geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çocuk ve Mimarlık atölyelerinin devamı için,önümüzdeki 
günlerde yeniden çocuklarla birlikte olacağız.
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi  8 Kasım 2016 tarihinde odamızı ziyaret ederek  
2021 yılında Hatay’da yapılmaya hak kazanan Uluslararası Botanik Expo’su ile bilgi verdi.  

Çelebi,EXPO'nun 2.Dünya Savaşı'ndan 
sonra Avrupa'yı yeniden şekillendirmek 
için yapılan bir proje olduğunu vurgulaya-
rak,"Expo aslında 2. Dünya Savaşı'nda 
yerle bir olan Avrupa'yı yeniden yapılan-
dırmak için ve orada bir yaşam merkezleri 
kurabilmek için kurulan botanik parklar, 
bahçeler ama bu bahçeden de öte öyle 
bir mahalle kuruyorlar ki bu bahçe ile bir-
likte o mahalle akıllı bir mahalle oluyor. 
Oradaki yaşayan insanlar o mahallenin 
içinde cennet bir bahçe görüyorlar. O 
cennet bahçede de yok yok sanki. Orada 
küçük şelaleler, göletler, dünyanın en 
güzel çiçekleri, dünyanın en güzel botanik 
ağaçları ve en güzel yapılar. Biz nasıl ya-
pabiliriz diye düşündük. Medeniyetler 
kenti Hatay, medeniyetler kenti bizim ana 
temamız o zaman bu medeniyetler ken-
tinde öyle bir bahçe yapalım ki, bugüne 
kadar dünyada eşi benzeri olmayan bir 
cennet bahçesi ve adeta bunu bir çiçek 

olimpiyatı gibi bir yarışma ile yapıp dünyaya gösterelim dedik" diye sözlerine devam etti. Bölgesel kalkınma 
ve tanıtım projesi olan ,kentimizin pozitif şeylerle anılmasına vesile olacak Expo’ya  , destek vereceğimiz gö-
rüşünde bulunduk.

2015-2016 yıllarında kayıt yaptıran üyelerimizin oda ile olan bağlarını güçlendirmek ve tanışmak amacıyla  9 
Kasım 2016 tarihinde şube binamızda koktey düzenlendi. 
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Aramıza yeni katılan üyelerimizin davet 
edildiği kokteylde; Mimarlar Odası Hatay 
Şubesi olarak önümüzdeki dönemlerde 
mesleğimizi yakından ilgilendiren ve mi-
marlık ortamını şekillendiren sürece mü-
dahale edebilmek adına yapılan çalışmala-
ra ve mesleki gelişimin etkin olarak devam 
edebilmesi için sürdüreceğimiz faaliyetler 
konularınının yanısıra, mesleğimizi kamu 
yararına, toplum hizmetinde yürütmemiz 
gereği,   mimarlar odasının birlik içinde 
büyüyeceği ve geleceğe taşınacağı gibi ko-
nular da konuşuldu.

23 – 29 Kasım tarihleri arasında Kültür Turizim Bakanlığı ve Hatay Büyüksehir  Belediyesi'nin önderliğinde Sa-
mandağ belediyesi, Defne Belediyesi, Arsuz Belediyesinin destekleriyle Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm 
Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Antakya Altın Defne Film Festivali Mehmet Oflazoğlu ve 
Eylül Gözde Toprak direktörlüğünde hazırlıklarını sürdürüren  festivale film gösterimlerine ev sahipliği yapa-
rak katkıda bulunduk. 4. Antakya Uluslararası Film Festivali dünyanın gündemindeki en önemli konulardan 

biri olan, bölgemiz ve kentimiz için 
ise hayati ve insani bir boyut taşıyan 
“Göç” olgusunu ele alıyorFestival 
sadece bugün ve Ortadoğu’da değil, 
dünyanın her yerinde ve tarihin her 
evresinde doğduğu toprakları terk 
etmek zorunda kalmış insanlığın or-
ttaklaştığı “Anavatan’dan kopuş duy-
gusunu, ulusal ve uluslararası sanat-
çıların eserleriyle hassas, sezgili ve 
sağduyulu üretimleri yoluyla ifade 
etmek amacı taşıyor.

4. Antakya Uluslararası Film Festivali 
çerçevesinde ,Nebil Özgentürk ‘ün 
‘Toprak’ Belgesel film gösterimi ve 
söyleşisi ,değerli sanatçılarımız Salih 
Güney, Arzu Okay’ın festivale katkı 
veren isimler ve ilgililerin katılımıyla 
odamızda gerçekleştrildi. Festival sü-
rresince odamızda gösterime giren 
filmler,Asfalt, Karayel, En Yeni Ger-
çekçilik, İkiz Yıldızlar, Toprak, Scrabb-
le, Beyaz Çınar, Lamorde, Selvi 
Boylum Al Yazmalım, Koptu, İpler, Ba-
taclan, Çevirmen, Kayıp Vatan, Kara 
Atlas, Defnenin Bir Mevsimi, Kar
lıkta Işıklar, Sıradışı İnsanlar, Rudolf 
Nurayev-düşlerinin-adası, Onsuz, 
Daha Güzel Bir Yaşam, Gönderen 
İlhan Sami Çomak, Deli Deli Olma
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Ükemizde son bir buçuk yıl içinde çoğu canlı bomba ve bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve sayı-
ları otuzu geçen saldırılarda, dört yüzün üzerinde yurttaşımız hayatını kaybederken; yalnızca son bir 
ay içinde; 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de gerçekleştirilen sal-
dırılarda 58 kişi hayatını kaybetmiştir, onlarca insan yaralanmıştır, insanlık suçu tüm bu saldırıları kını-
yor; insan yaşamına ve kültürüne yönelik her türlü terör ve saldırıya karşı duracağımızı belirtiyor; gü-
venlik ve yaşam hakları ile özgürlüklerin korunduğu; hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşan
madığı; demokrasi, dayanışma ve barışın egemen olduğu uygar bir gelecek umudu ve inancıyla;  “ya-
şamın ve barışın” yanında açık tavır aldığımızı vurguluyoruz.

Bu süreçte yılbaşı kokteyli gerçekleştirmenin uygun olmayacğı görüşüyle,üyelerimiz ile temennileri-
mizi yılbaşı kartı  ile paylaştık
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Tüyap Fuarcılık Grubu yetkilileri Ocak 
ayı içerisinde Şube Yöne�m Kurulu zi-
yaret ederek; mimarlara; bilimsel, 
teknolojik ve ekolojik kurallar çerçe-
vesinde hizmet vermeyi önemsedikle-
rini bu bağlamda üyelerimizin fuara 
ka�lımının önemli olduğunu belirte
rek fuara davet etmiş ve fuar ziyare� 
için gereken imkanların sağlaması hu-
susnda yardımcı olacaklarını dile ge-
�rmişlerdir. 

11. Adana İnşaat Fuarı’na katılımı 
İnşaat sektöründeki yeniliklerin ve 
son teknolojik ürünlerin topluca bir 
platformda sergilendiği, sektördeki 
en son teknolojiler, yenilikler ve geliş-
meleri yerinde görme,Yerli ve yabancı 
sektör temsilcilerine erişim,Yeni ürün-
ler ve hizmetlerle ilgili bilgi alma, te-
darikçi, toptancı ve üretici firmalarla 
işbirliklerini güçlendirme, iş görüşme-
leri ile yeni iş ortaklıkları kurma, fuar 
kapsamında gerçekleşen etkinlikler, 
paneller ve workshoplar sayesinde 
yeni teknoloji ve hizmetlerini tanıma 
açısından önemli bir etkinliktir. 

16 - 19 Şubat tarihlerinde TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde  Adana İnşaat, Kent ve IHS fuarları gerçek-
leştirildi.Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak Tüyap Fuarcılık Grubunun katkıları ile, Antakya ve İskenderundan 
katılan üyelerimizle 18 Şubat Cumartesi günü İnşaat fuarına teknik gezisi gerçekleştirdik.
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Hatay Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plani, 1/5000 Olcekli Revizyon 
ve İlave Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Revizyon ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yapım çalışmaları bilgi-
lendirme toplantısı 01 Mart 2017 tarihinde Antakya HATMEK Toplantı Salonunda yapıldı.

Nazım İmar Planı,  yapım işinin 1. Aşa-
ması ( Araştırma Raporu-Analiz Raporu) 
tamamlanmış olup; 3194 sayılı İmar 
Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsa-
mında plan yapımı için ihtiyaç duyulan 
bütün kurum görüşleri alınmış olup, ya-
pılacak planlarda amaç ve hedeflerin 
maksimum düzeyde yakalanabilmesi uy-
gulanabilir, sürdürülebilir ve gerçekçi 
yaklaşımlarla hazırlanabilmesi için katı-
lımcı planlama ilkesi gereği gelinen 
aşama ile ilgili bilgilendirme yapılması, 
sorunların yerinde tespiti ve oluşturula-
cak plan taslağı için önerilerin alınacağı 
bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Katılımcı planlama ilkesi gereği gelinen 
aşama ile ilgili bilgilendirme yapılması, 
sorunların yerinde tespiti ve oluşturu-
lan plan taslağı için önerilerin alınacağı 
ikinci tur bilgilendirme toplantısı ve 
sunum yapılacaktır. Bu sürece ilişkin şu-
bemize Hatay Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan 
gelen yazılar üyelerimiz ile paylaşılmak-
ta, konuya ilişkin bilgilendirmeler yapıl-
maktadır

Hatay İl sınırlarını kapsayan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 15 ilçeyi kapsayan yaklaşık 89000 hektarlık 
alanda 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile yaklaşık 1000 hektar alanda Koruma Amaçlı İlave 
ve Revizyon 
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Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi İşler, 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Senem De-
viren, Yrd. Doç. Dr. Semin ERKENEZ, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tülin 
GÖRGÜLÜ, Doç. Dr. Selim ÖKEM, Doç. Dr. 
Ebru ERDÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Senem 
KAYMAZ KOCA, Arş. Gör. Burçin MIZRAK, 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ve 
Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri,-
şube yönetim kurulumuz ve üyelerimizde 
katılım gösterdikleri sunum sonrası kok-
teyl gerçekleştirildi.

12 Mart 2017 tarihinde ,Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencile-
rinin ortak gerçekleştirdikleri bitirme projesi çalışmaları kapsamında; Yrd. Doç. Dr. Mert Nezih Rifaioğlu'nun 
''Antakya Tarihi Kent Dokusunun Zaman Mekân Bağlam İle Kesişimleri'' sunumu üyelerimizinde katılımı ile 
şube binamızda gerçekleştirildi.  Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak çalışma dönemi boyunca  konusunda 
uzman akademisyenlerin bilgi birikimlerinin üyelerimizle paylaşımını sağlamak; mesleki, bilimsel çalışmalara 
destek vererek, eğitim sorunlarına yönelik çalışmalara katkı sağlamaya önem verilmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışı akademik çalışmalarıyla koruma kültüründe Antakya’nın yerininin anlaşılması için önemli 
katkılar veren, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Mert Nezih Rifaioğlu 
''Antakya Tarihi Kent Dokusunun Zaman Mekân Bağlam İle Kesişimleri'' konulu sunumunda; özgün mimari ve 
kültürel karakteriyle Antakya’nın günümüze kadar nasıl ve ne kadar geldiği, tarihi süreç içerisinde hangi evre-
lerden geçtiği ve nasıl şekillendiği, Antakya’nın çok bilinmeyen yönleriyle, eşsiz ve korunması gereken bir ka-
raktere sahip olduğu hususunda ki değerli verilerini aktardı. 
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01 Nisan tarihinde Arsuz Belediyesi’nin 3. Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında Mimarlar Odası İskenderun 
Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği ‘Yerel kalkınmada Arsuz’ konulu panel gerçekleştirildi. Mimarlar Odası 
Hatay Şubesi olarak panele katılım gösterildi; Bilfen Okulları Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen 
Keleş, Gazi Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman, ODTÜ 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Çağatay Keskinok, Başkent Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Bölümü 
ÖğÖğretim Görevlisi Mimar Ali Ulusoy’un konuşmacı olduğu panele  sivil toplum örgütü temsilcileri, şehir plancı-
ları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 Mart tarihinde Şube Binamızda 
yapı malzemeleri sektörü kuruluşla-
rından Knauf firması tarafından bilgi-
lendirme semineri gerçekleştirildi. 
Knauf firması tanımı, ürünleri, ürün 
performanslarını, ürün kullanım 
alanları, sistemleri ve hizmetleri içe
rikli sunum sonrasında üyelerimizle 
kokteyl gerçekleştirildi.

Mimarlık mesleğinde yapı tasarımı-
nın yapı malzemesi ile somutlaşması, 
geleneksel anlamda yapı malzemesi 
seçiminde teknik performans, este�k 
kaygılar, kısa ve uzun dönem maliye-
�, sosyal parametreler gibi özellikler 
dikkate alındığında, yapı malzemeleri 
firmaları tara�ndan ürünlerinin tanı-
�mının yapılmasını üyelerimizin bil-
gilendirilmesinin sorularının cevap-
landırılması ve çözüm önerileri geliş-
�irilmesi açısından önemli olduğunu 
düşünmekteyiz.
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Büyük Usta Mimar Sinan’ı ölümünün 429. yılında saygıyla anıyoruz. Mimarlar 
Odası Hatay Şubesi olarak 8-14 Nisan tarihleri arasında Mimar Sinan Haftası et-
kinliklerini gerçekleştirdik.
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8 Nisan tarihinde Doç. Dr. Deniz Mazlum’un “ Kültür Varlıklarının Korunmasında Özgünlük ve Rekonstrüksiyon 
Uygulamaları” konulu sunumu ardından XV. 2016 Ulusal Mimarlık Sergisi açılışı ve kokteyl gerçekleştirildi.

Mimarlık eserinin kamusallığının 
artırılması, mimarın hak ve sorum-
luluklarının tanınması ve mesleki 
pratiğin ayrıntılarının yaygınlaşma-
sı süreçleri destekleyen, mimarlık 
mesleğini ve kültürünü geliştirme 
hedefiyle gündem yaratan ilk ku
rumsal girişim olan Ulusal Mimarlık 
Sergisi ve Ödüllerinde, 
Mimar Sinan Büyük Ödülü: 
CENGİZ BEKTAŞ, 
Anma Programı 2016-2018: 
MARUF ÖNAL, 
Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü: 
İNCİ ASLANOĞLU, 
Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü: 
İHSAN BİLGİN
 verilmiştir.

Üyelerimizin, oda başkanlarının ve değerli hocamız Doç. Dr. Deniz Mazlum katılımı ile XV. 2016 Ulusal Mimar-
lık Sergisi açılışı şube binamızda gerçekleştirildi. Sergi 14 Nisan tarihine kadar tüm tüm ziyaretcilere açıktı.

Doç. Dr. Deniz Mazlum sunumunda, çeşitli nedenlerle ortadan kalkan ya da strüktürel zayıflıkları gerekçe gös-
terilerek yıkılan tarihî yapıların yeniden inşası konusundaki tar�şmalardan, mimari koruma ölçütleri arasında 
önemli bir yeri olan özgünlük kavramından, mimari rekonstrüksiyonun, çağdaş koruma kuramın, mimari re-
konstrüksiyonların 19. yüzyıldan günümüze nasıl algılandığı, kronolojik bir sırada önemli kuramcıların yanı 
sıra uluslararası tüzük, sözleşme ve me�nlerin bu konuya ge�rdikleri yaklaşım ve açılımlara değindi.
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09 Nisan Pazar günü Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında planladığımız Samandağ - Batıayaz’da kah-
valtı etkinliğinde üyelerimizle bir araya geldik. 

Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Fes�vali “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nce gerçekleş�rilen  “Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanmış 
olup; “Mimarlık ve kent” odağında üre�lmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi ve beğeni ka-
zanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı hedeflemektedir. 11 Nisan tarihinde Şube Binamızda  Uluslararası 
Mimarlık ve Kent Filmleri Fes�valinde gösterimi gerçekleş�rilen “Karartılmış Su” Belgesel Filmini üyeleri-
mizle birlikte izledik.

Yönetmen: Alireza Dehghan

2016 yılı yapımı film 2500 yıllık Su Kemrinin yol-
culuğunun 84 kilometresi boyunca lağıma dönüş-
mesini konu almakta.

Bir UNESCO kültürel mirasının sorumsuzluk altın-
da nasıl yok olduğunu anlatan film Uluslararası 
Yeşil Film Festivali 2016'da en iyi belgesel en iyi 
yönetmen ödüllerini almıştır.

Üyelerimizle sosyal ve kültürel değerleri 
paylaşmak adına planladığımız ettiğimizde, 
Kahvaltı sonrası Batıayazda yer alan Ermeni 
Kilisesine yürüyüş gerçekleştirdik. 

Batıayaz Ermeni Kilisesi  sonrası Vakıflı Kö-
yü,köy kilisesi Surp Asdvadzadzin’in (Aziz 
Meryem Ana) ve Hıdır Bey köyü ziyaret 
edilerek etkinlik tamamlandı.
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"Bir Medeniyet İnşası" isimli belgesel gösterimi 14 Nisan 2017 tari-
hinde  İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Kon-
ferans Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Üyelerimize film gösterimi ile 
ilgili bilgilendirme yapılmış olup davet edilmişlerdir.

Mimar Sinan’ı anmak amacıyla hazırlanan belgeselde; dönemin Mi-
marlık ve Mühendislik hizmetleri ile Mimar Sinan eserlerinden, haya-
tından,  Osmanlı’da ki yeri ve aldığı eğitimlerden ve bu eğitimleri son-
rasında  mimar ve mühendislere nasıl verildiğinden bahsedilmekt

İnşaat Mühendisleri Hatay Şubesi  14 Nisan 
2017 tarihinde Prof. Dr. Erhan Karaesmen`in ka-
�lımıyla "Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler" 
paneli  İMO Hatay Şubesi Konferans salonunda 
gerçekleş�rdi. Panele  tüm üyelerimiz davet 
edilmiş olup program bilgisi paylaşılmış�r. 

29 Nisan 2017 Cumartesi günü İnşaat  Odası  
Hatay Şubesi tara�ndan düzenlenen “Tarihi Eser-
lerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devre-
dilmesi” Çalıştayı Hatay`da gerçekleş�. Farklı di-
siplinlerin katkılarıyla düzenlenen Sempozyumla, 
kültür varlıklarının onarım ve güçlendirilmesinde 
kullanılan uygun tekniklerle birlikte, örnek uygu-
lamalar ve yapısal deprem güvenliği gibi konular 
tar�şılarak, inşaat mühendisleri ve mimarların bi-
linçlenmelerine yardımcı olunması hedeflenmiş-
�r. Çalıştayın açılış konuşmaları İMO Yöne�m 
Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Hatay Şube Yöne�m 
Kurulu Selim Harbiyeli ve Hatay Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Doç. Dr. Lü�ü Savaş tara�ndan yapıl-
dı. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara ge-
çildi. Toplan�ya Mimarlar Odası Hatay Şubesi Yö-
ne�m Kurulu ve tüm üyelerimiz davet edildi.
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11 Mayıs tarihinde Antakya Uğur Okulları 12. Sınıf öğrencileri öğretmenleri Aytaç Erdoğan eşliğinde şubemizi 
ziyaret ettiler; yönetim kurulu üyeleri mimarlık mesleği, mimarlık mesleğinin uluslararası alandaki yeri, eğitim 
süreci, mimarlar odasının yapısı işlevi hakkında bilgilendirme yaparak, öğrencierin mesleğe ilişkin sorularını 
da cevapladı.

01 Mart tarihinde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Latife Hanım 
Anaokulu Habib-i Neccar Çok Amaçlı Salonu’nda "Mimari Tasarım Kuramları ve Uygulamaları: Bilgi, Fikir, 
Üretim" konulu panel düzenlendi. Mİmarlar Odası Hatay Şubesi olarak duyurularını gerçekleştirdiğimiz panele 
katılım gösterdik.

YYrd. Doç. Dr. Mert Nezih RİFAİOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Semin ERKENEZ moderatörlüğünde gerçekleşen panele 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ, Doç. Dr. Selim ÖKEM, Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ, Yrd. 
Doç. Dr. Senem KAYMAZ KOCA ve Arş. Gör. Burçin MIZRAK konuşmacı olarak katıldılar. Panel sonrası şubemizi-
ziyaret eden değerli hocalarımız ile paneli ve üniversite ile işbirliği içerisinde etkinliklerde bir arada olmanın 
önemini değerlendirip, başka etkinlikler çerçevesinde neler yapılabileciği hususunda planlamalar yapıldı.
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12. Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması 2017 yılında “Boşluk” temasıyla düzenlendi. Buluşma kapsamında düzen-
lenen “Kentsel Boşluğun Sokak Kütüphanesi Olarak Değerlendirilmesi” Fikir Projesi Ödülleri’nin sahiplerinin açıklan-
dığı, serginin yapıldığı  etkinlik 18-21 Mayıs  tarihlerinde Adalya Elit Lara Hotels, Kundu / Antalya’da gerçekleştirildi.

Katılımcı tarafından seçilen bir bağlamda 
“kentsel boşlukların sokak kütüphanesi işlevi 
için değerlendirilmesi” konusunda fikir proje-
lerinin geliştirilmesinin beklendiği, kentte 
“boşluk” kavramı buluşma temasında ifade 
edildiği doğrultuda düşünülerek bu bağlamda 
“kütüphane” işlevinin çağdaş dönüşümleri 
ggöz önüne alındığı projeler üretilmesi hedef-
lenmiştir. Etkinlik programı kapsamında tema-
tik sunumlar, proje sunumları, fikir projesi 
ödül töreni, sergi, teknik geziler ve konserler 
düzenlenmiş olup, şube üyelerimizden etkinli-
ğe katılım sağlanmıştı

25 Mayıs tarihinde  Polisan Firması tarafından üyelerimize yönelik, Isı-Su İzolasyonu ve Dekoratif Boya Ürünleri ta-
nıtım semineri ardından kokteyl gerçekleştirildi.
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Hatay İl Temsilciliği, Antakya Çevre Koruma Derneği, Hatay Akademik 
Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu ve Defne Kent Konseyi`nin ortaklaşa düzenlediği "Hatay Enerji Forumu" 
31 Mayıs 2017 tarihinde Hatay`da gerçekleş�rildi. Üylerimizin davetli olduğu etkinliğe ilişkin program bilgisi 
paylaşıldı. EMO İskenderun Temsilcisi Ahmet Bülent Bozdoğan`ın yöne�ği forumda daha sonra EMO Enerji 
Birim Koordinatörü Olgun Sakarya, "Türkiye`nin 
Enerji Poli�kaları" ile ilgili sunum gerçekleş�ril-
di.  TMMOB ve EMO Enerji Çalışma Grubu Baş-
kanı Bülent Damar’ın da paylaşımlarda bulun-
duğu forumda, Hatay Enerjisa İl Müdürü Aydın 
Şahin ise Hatay`ın enerji durumu ve yap�kları 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Forumun ikinci 
bölümünde; Hatboru Yöne�m Kurulu Başkanı 
Aydın Şahin "Sanayi ve Çevre", Makine Mühen-
disi Orhan Said Kalaycı "Hatay ve Termik Sant-
raller, Antakya Çevre Koruma Derneği`nden Dr. 
Ali Kanatlı ise "Sağlık ve Çevre" konulu sunum-
lar yap�la

Kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliği yaklaşımı ile kurulan Tasarım Araş�rma Ka�lım (TAK); yenilikçi ve yara�cı 
fikirlerin uygulamaya geç�ği buluşma ortamıdır. Bu buluşma ortamında halk, tasarımcılar, gönüllüler, destekçi-
ler, öğrenciler ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak fikir üretecekler ve ürünlerini kamuoyu ile paylaşabile-
cekler, TAK fikir ve önerileriyle proje süreçlerine ka�lıp, yaşadıkları mahallenin tasarım stratejilerine katkıda 
bulunabilecekler. TAK grubu oluşum sürecinde Şubemizi ziyaret eden gönüllü çalışma ekibine; Mimarlar Odası 
Hatay Şubesi olarak TAK’a  destek vereceğimizi belir�k.
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MimarlıkMimarlık öğrencilerinin yerinde deneyimleme yöntemiyle mimarlığı paylaşmaları kapsamında, yerel yönetimlerle 
işbirliği içerisinde katılımcı bir şekilde mekânların yeniden işlevlendirilip düzenlenmesi için TMMOB Mimarlar Odası 
Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Balıkesir Şubesi, Elazığ Şubesi, Eskişehir Şubesi, Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, İzmir 
Şubesi, Kayseri Şubesi, Malatya Şubesi ve Mersin Şubesi tarafından Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Belediye tara-
fından mülk edinilen Demir-Çelik tesislerinin yeniden işlevlendirilmesi amacıyla Hekimhan “Maden, Mekân, Doğa, 
Tarih” Mimarlık Öğrencileri Yaz Kampı 22-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. 11 Mimarlar Odası Şubesi’nin 
orortaklığında düzenlenen yaz kampına Türkiye genelinde 40 üniversiteden toplam 140 öğrenci başvurmuştur. 
Maden, doğa ve tarihle şekillenen Hekimhan’ın tarihi ve mekânsal potansiyelinin açığa çıkarılması, kültürünü öğ-
renme ve yaşama yönelik teknik geziler ve sosyo-kültürel etkinliklerle (forum, söyleşi, atölye çalışmaları, konserler 
vb.) gerçekleştirilmiştir.



6. DÖNEM ÇALIŞMALARI VE ETKİNLİKLER

TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi Çalışma Raporu78

Yerleşim dokuları ve kültürel alanlarının insan kullanı-
ma açılmasında kent ve kırsal tüm açık alanlarda eko-
nomik, işlevsel ve estetik fiziki plan ve tasarım projele-
ri üreten mimar adayları için düzenlenen yaz kampı 
çalışma alanı için Malatya İli Hekimhan İlçesi seçilmiş-
tir. Mimarlık disiplini kentsel-kültürel ve sosyal yaşam 
alanlarının planlı bir disiplinde yaşama kazandırılması
nın yanında sanatı da içinde barından, yaşamı şekil-
lendiren coğrafyadan etkilenen bir bilimsel bütünlü-
ğün bir parçası olması nedeni ile çok disiplinli bir çalış-
ma olarak ele alınmıştır. Malatya İli Hekimhan İlçesi-
nin coğrafi, tarihsel, sosyal ve ekonomik özellikleri ile 
bir yerleşimi nasıl şekillendirdiği, maden, mekân ve 
doğanın yaşama nasıl katıldığı ve yere ait olmayı nasıl 
sağladığı, Hekimhan Belediyesi ev sahipliğinde özel bir 
çalışma alanı olarak deneyimlenmesi planlanmıştır.  

Hekimhan’ı çevreleyen maden yatakları, topoğrafyası, 
tepe doruklarından yansıyan vistası, dere yatakları, 
tarihi dokusu, geleneksel mimarisi ve festivalleri ile 
çeşitli kültür ve turizm varlıklarını içinde barındıran 
çoklu değerler beldesi olma durumu ile mimarlık öğ-
rencileri için bütünsel bir atölye olarak önemli bir 
değer katacaktır.
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13 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan ve 3 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetme-
liği hakkında Şube Başkanımız Mustafa Özçelik tarafından bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Üyelerimizin 
yoğun katılımı ile gerçekleştirilen sunumda, yönetmeliğin değişen maddelerinin değerlendirilmiştir.

Yönetmeliğin taslak olarak yayınladığı süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görüş bildirmek üzere üyeleri-
mizden görüş ve öneri talep edilmiş olup; Genel Merkezde tüm şubelerden gelen yönetmeliğe ilişkin görüş ve 
öneriler toparlanarak ilgili komisyonlar tafından görüşülmüş ve rapor hazırlanmıştır. 

03 Temmuzda yayınlanan yönetmeliğe ilişkin şubemizde ilgili komisyonlarla ve ilgili idareler ile birlikte bilgi-
lendirme sunumu hazırlanmıştır. 

25 Temmuz 2017 tarihinde Samandağ Belediyesidüzenlediği toplantıya katılım gösterdik. Samandağ Belediye 
Başkanı Mithat Nehir, Samandağ İlçesinde görev yapan  sivil toplum örgütlerine, muhtarlara çağrıda buluna-
rak yıllarca bir çok resmi kuruma, esnafa ev sahipliği yapan vergi dairesi eski binası olarak bilinen  yapının  
kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasıyla birlikte yeniden inşa edilmesi sürecininden bahsetti. 

Vergi dairesi eski binası olarak bilinen  yapının yeni projesinin; 3 katlı bir yapı olacağı belirtildi. İki  katın özel 
mülkiyet sahiplerine ait olduğu 3.katın ise belediye ve mal müdürlüğüne ait olacağı belirtildi. Mimarlar Odası 
Hatay Şube Başkanımız Mustafa Özçelik toplantıda söz konusu alanla ve yeniden inşa edilecek binayla ilgili 
görüş bildirdi. 

SamandağSamandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir: ”Şehir merkezinde mülkiyetin bir kısmı vatandaşta olan, bir kısmı  
mal müdürlüğünde olan ve bir kısmı belediyede olan bir binanın kentsel dönüşümü, ve bu binanın  kentsel dö-
nüşüm kapsamında yıkılıp yeniden imalat edilmesiyle ilgili bir süreç yaşandı. Bununla ilgili birkaç alternatif  
proje üretildi. Toplumda bu projelere karşı farklı refleksler oluştu. Biz bu şehirde konunun uzmanı sayılacak 
odalarla görüşmeler yaptık. Onların da önerilerini dinledik.  Bu gün bu işin mutfağın çok emek harcayan mi-
marlar odası başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri beraber gelmişler. Onlar süreci anlatacaklar ve sizlerinde 
değerli görüşlerine başvuracağız. Önerilen değişik alternatifleri, projeleri  işin uzmanı mimar,mühendis,şehir 
plancısı arkadaşlarımızla değerlendirdik. 

Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanımız  Mustafa Özçelik , gerçekçi olarak önereceğimiz şeyleri konuşabiliriz. 
Kentsel dönüşüm kanununa göre  mülkiyet sahiplerinin birinin itirazı bile süreci durdurur. Yeni mağduriyetler 
yaratmak istemiyoruz. Yeşil alanı herkes ister. Fakat bu tür  durumlar özel mülkiyet sahipleri asla mağdur edi-
lemez. Yeni travmalar yaratmak istemiyoruz. Somut gerçekleşebilecek ve resmiyete en uygun durum budur. 
Özel mülkiyet kutsaldır. Hepsinin rızası olmadan bir şey yapamazsınız. Burası planda ticaret alanıdır. Mimarlar 
odası olarak planda ticaret alanı olan bir yere yeşil alan olsun diyemeyiz. ”dedi. “Öncelikle nazik iltifatlarınız 
içiniçin teşekkür ederim. Biz mimarlar odası olarak  yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber geldik. Bu konu 
farklı süreçlerle bir noktaya geldi Başkanımızın da özetlediği gibi normalde bu konuyla ilgili  toplanıp bir 
sohbet havasında açıklama yapmak sürekli yaptığımız bir şey değil,ama bugün burada bu konuyu açıklamak 
için toplandık. Ben süreci başından beri takip ediyorum.İlk çalışmaların başladığı zamanlarda belediyeyle gö-
rüştük,başkan bey ile görüştük, projeyi yöneten farklı gruplar vardı onlarla da görüştük . Biz başkanımla ve 
projeyi yöneten arkadaşlarımla bir araya gelip değerlendirmeler yaptık, bir takım öneriler gelişti. Ve burada 
özel mülkiyet hakkı bir şekilde korunma gerektiren, eski yapı üzerinden sadece hakların korunmasıyla birlikte 
süreci çok ciddi etkilemeyecek ve eski yapıya yakın mallar daha kullanılabilir bir şekilde ortaya  bir  tasarım  
çıktı. Şimdi projeyi hazırlayan arkadaşlar projeyi sunarken sorulara cevap vermeye çalışacağım.”diyerek görüş-
lerini bildirdi.
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25 Temmuz 2017 tarihinde Samandağ Belediyesidüzenlediği toplantıya katılım gösterdik. Samandağ Belediye 
Başkanı Mithat Nehir, Samandağ İlçesinde görev yapan  sivil toplum örgütlerine, muhtarlara çağrıda buluna-
rak yıllarca bir çok resmi kuruma, esnafa ev sahipliği yapan vergi dairesi eski binası olarak bilinen  yapının  
kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasıyla birlikte yeniden inşa edilmesi sürecininden bahsetti. 

Vergi dairesi eski binası olarak bilinen  yapının yeni projesinin; 3 katlı bir yapı olacağı belirtildi. İki  katın özel 
mülkiyet sahiplerine ait olduğu 3.katın ise belediye ve mal müdürlüğüne ait olacağı belirtildi. Mimarlar Odası 
Hatay Şube Başkanımız Mustafa Özçelik toplantıda söz konusu alanla ve yeniden inşa edilecek binayla ilgili 
görüş bildirdi. 

SamandağSamandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir: ”Şehir merkezinde mülkiyetin bir kısmı vatandaşta olan, bir kısmı  
mal müdürlüğünde olan ve bir kısmı belediyede olan bir binanın kentsel dönüşümü, ve bu binanın  kentsel dö-
nüşüm kapsamında yıkılıp yeniden imalat edilmesiyle ilgili bir süreç yaşandı. Bununla ilgili birkaç alternatif  
proje üretildi. Toplumda bu projelere karşı farklı refleksler oluştu. Biz bu şehirde konunun uzmanı sayılacak 
odalarla görüşmeler yaptık. Onların da önerilerini dinledik.  Bu gün bu işin mutfağın çok emek harcayan mi-
marlar odası başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri beraber gelmişler. Onlar süreci anlatacaklar ve sizlerinde 
değerli görüşlerine başvuracağız. Önerilen değişik alternatifleri, projeleri  işin uzmanı mimar,mühendis,şehir 
plancısı arkadaşlarımızla değerlendirdik. 

Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanımız  Mustafa Özçelik , gerçekçi olarak önereceğimiz şeyleri konuşabiliriz. 
Kentsel dönüşüm kanununa göre  mülkiyet sahiplerinin birinin itirazı bile süreci durdurur. Yeni mağduriyetler 
yaratmak istemiyoruz. Yeşil alanı herkes ister. Fakat bu tür  durumlar özel mülkiyet sahipleri asla mağdur edi-
lemez. Yeni travmalar yaratmak istemiyoruz. Somut gerçekleşebilecek ve resmiyete en uygun durum budur. 
Özel mülkiyet kutsaldır. Hepsinin rızası olmadan bir şey yapamazsınız. Burası planda ticaret alanıdır. Mimarlar 
odası olarak planda ticaret alanı olan bir yere yeşil alan olsun diyemeyiz. ”dedi. “Öncelikle nazik iltifatlarınız 
içiniçin teşekkür ederim. Biz mimarlar odası olarak  yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber geldik. Bu konu 
farklı süreçlerle bir noktaya geldi Başkanımızın da özetlediği gibi normalde bu konuyla ilgili  toplanıp bir 
sohbet havasında açıklama yapmak sürekli yaptığımız bir şey değil,ama bugün burada bu konuyu açıklamak 
için toplandık. Ben süreci başından beri takip ediyorum.İlk çalışmaların başladığı zamanlarda belediyeyle gö-
rüştük,başkan bey ile görüştük, projeyi yöneten farklı gruplar vardı onlarla da görüştük . Biz başkanımla ve 
projeyi yöneten arkadaşlarımla bir araya gelip değerlendirmeler yaptık, bir takım öneriler gelişti. Ve burada 
özel mülkiyet hakkı bir şekilde korunma gerektiren, eski yapı üzerinden sadece hakların korunmasıyla birlikte 
süreci çok ciddi etkilemeyecek ve eski yapıya yakın mallar daha kullanılabilir bir şekilde ortaya  bir  tasarım  
çıktı. Şimdi projeyi hazırlayan arkadaşlar projeyi sunarken sorulara cevap vermeye çalışacağım.”diyerek görüş-
lerini bildirdi.
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Mimarlık öğrencilerinin yerinde deneyimleme yöntemiyle mimarlığı paylaşmaları kap-
samında, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde katılımcı bir şekilde mekânların, alanla-
rın düzenlenmesi için; Arsuz Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TMMOB Mimarlar Odasına 
bağlı Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Eskişehir Şubesi, Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, 
İzmir Şubesi, Kayseri Şubesi, Mersin Şubesi, Samsun Şubesi ve Van Şubesi tarafından 
Hatay Arsuz’da gerçekleştirilen Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı tamamlandı.
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Mimarlık Öğrencieri Güz Kampı karşılama, katılımcı öğrencilerle tanışma ve açılış sohbetleri ile 23 Eylül tari-
hinde başladı. 

Karşılama ve açılış sohbetlerinin ardından 
1. proje alanı olan Kıyı ve 2. proje alanı 
olanTarihi Dokuda yerinde incelemeler 
yapmak ve çevreyi analiz edebilmek ama-
cıyla arazi gezisi gerçekleştirildi. Arsuz’u ve 
çalışma alanlarını tanımak için gerçekleşti-
len gezi sonrası;  Arsuz Belediye Başkan Yar
dımcısı Mimar Ali Yavuz, Arsuz’u ve değer-
lerini katılımcıların daha iyi anlayabilmesi 
için sunum gerçekleştirdi, sunum ardından 
çalışma alanlarına ve Arsuz’a ilişkin gelen 
soruları ise Arsuz Belediyesi İmar ve Fen İş-
lerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür 
Murt ve Arsuz Belediyesi Şehir ve Bölge 
Plancısı İbrahim Küsgü ile birlikte cevapladı. 

Gün sonunda katılımcı öğrenciler, düzenle-
yici Şube yöneticilerinin katılımcıları ve yü-
rütücüler  ile birlikte “ Mimarlar Odası, 
Meslek, Gelecek, İzlenimler, Gerçekler”  
üzerine Kamp Sohbeti yapıldı.

Mimarlık Öğrencieri Güz Kampında 2. gün; 
“Arsuz’u hisset nesneni bul hikayeni anlat”   
atölye çalışması çerçevesinde öğrenciler-
den  1 saat süresince, daha önceden dene-
yimledikleri  alanlarda, sohbetlerle, araştır-
malarla, Arsuz değerlerini kendileri açısın-
dan temsil eden bir nesne bulmaları v
kendi senaryolarını oluşturmaları istendi. 
‘’Arsuz’u hisset nesneni bul hikayeni anlat” 
atölye çalışmasının 2.kısımda  öğrenciler 
bulduğu nesnelerini ve hikayelerini 2 
dakika içinde tüm katılımcılara sundu. 
Atölye çalışması sonrası 1- Tarihi Doku, 2- 
Kıyı düzenlemesi: Peyzaj Planlaması, Öneri 
YYapılar, 3- Sözlü Tarih ve Medya çalışma 
grupları oluşturuldu ve çalışmalar başladı.

Gün içerisinde, Arsuz Belediye Başkanı 
Nazım Culha’nın da katılımı ile Prof. Dr. Mu-
zaffer Yücel’in  “Kıyı Planlamasında Temel 
İlkeler ve Koruma” konulu sunumu gerçek-
leştirildi. Gün sonunda, yürütücüler, yöne-
ticiler ve öğrenciler; Arsuz Belediyesinin or-
ganize ettiği canlı müzik eşliğinde motiv
yon yemeğine katıldılar.
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Gezinin ardından “Bugünden Yarına 
Arsuz ve Potansiyelleri” söyleşisi için 
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek 
Böke ile çocukluğunun geçtiği İsken-
der Sayek Kültür Evinde söyleşi ger-
çekleştirildi.

4. günde çalışma alanları ve çalışma-
lar üzerinden değerlendirmeler yapıl-
mış Arsuz’da Gerçekler,  Arsuz İçin 
Düşler: “İlk Kararlar, İlk Paftalar” oluş-
turulması için grup çalışmalarına yo-
ğunlaşılmıştır

Mimarlık Öğrencieri Güz Kampının 5. 
gününde; yerel yöneticiler ve halkın 
katılımı ile  çalışma alanları ve çalış-
malar üzerinden değerlendirmelerin 
yapıldığı ara sunum gerçekleştirildi. 

Katılımcı öğrencilerin Arsuz’a ilişkin; 
sosyal-kültürel ve çevresel analizleri-
ni, halkla gerçekleştirdikleri görüşme-
ler sonucu edindikleri verileri paylaş-
tıkları; bölgenin ihtiyaçlarını, iklim ve 
çevre değerlerinin ektileri sonucu  ça-
lışma alanlarında neler üretilebilece
ğini , halktan edindikleri bilgiler doğ-
rultusunda taleplere bu alanlarda 
nasıl cevap verilmesi gerektiğine dair 
fikir alışverişinin yapıldığı verimli bir 
oturum gerçekleştirildi. 

Grup çalışmaları ile başlayan 3. günün devamında; İskender Sayek eşliğinde Arsuz için sosyal ve kültürel 
anlamda değer taşıyan ’İskender Sayek Kültür Evi’  gezisi  gerçekleştirilmiş olup geçmişten günümüze 
Arsuz hakkında  sohbet edilmiştir. 
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Arsuz Güz Kampı 5.gününde ; şube 
yönetiminden katılımcılar, yürütücü 
hocalar ve katılımcı öğrencilerin bir 
grubu  Arsuz’da bir İlkokulun 4. ve 
5. sınıf öğrencileri ile Çocuk ve Mi-
marlık Atölyesi gerçekleştirmek 
üzere  bir araya geldiler.
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Grupların fikirlerini somutlaştırarak 
sergi paftaları hazırlamaya başladıkları 
bugünde, program çerçevesinde; öğ-
rencilerle  bilgi paylaşımında bulunmak, 
çalışmalarına katkı sağlamak üzere 
kampa davet edilen değerli hocalarımız; 
Prof. Dr. Ruşen Keleş’in “Kentleşme ve 
ÇÇevre Politikası”, Prof. Dr. Aziz Konuk-
man’ın “Ekonomik Açıdan Arsuz ve Po-
tansiyeli ve Yerel Ölçekte Sürdürülebilir-
lik” sunumları gerçekleştirildi. Sunum 
sonrası sorular eşliğinde öğrenciler ile 
sohbet edildi. 

Uykusuz ve yoğun çalışma temposunda 
geçen gecenin ardından sergi paftaları 
için son hazırlıklar  yapıldı ve paftaların 
çıktıları alınarak sunuma hazır hale geti-
rildi.

Paftaların asılıp, hazırlıkların tamamlan-
masının ardından halkın, protokolün ve 
düzenleyici mimarlar odası yöneticileri-
nin ve üyelerimizin katılımıyla Arsuz’da 
ürettiklerimiz, gerçeklerimiz, izlerimiz 
sunuş ve sergisi gerçekleşti. Sunuşta öğ-
renciler çalışmalarını anlatıp, soruları 
cevapladılar.

Sergi ardından tüm katılımcılara sertifi-
kaları verildi, Mimarlar Odası Hatay 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Özçelik tarafından kapanış konuşması 
yapılarak, Arsuz Mimarlık Öğrencileri 
Güz Kampı final yemeği ile sona erdi.

 Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

5. gün atılımcı öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacı ile Arsuz Konacık ve Kaleköy yakınlarına tekne 
gezisi gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan gezi öğle saatlerinde sona erdi ve sonrasında öğ-
renciler gruplar çalışmlarına devam ettiler.
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1944 yılında İzmir'de doğdu. ODTÜ Mimarlık Fakülte-
si'nde 1966 yılında Lisans, 1968'de restorasyon yüksek 
lisans, 1996'da restorasyon doktora eğitimini tamam-
ladı. 1968-1973 yılları arasında Vakıflar Genel Müdür-
lüğü'nde, 1974-1981 yılları arasındaysa Kültür Bakanlı-
ğı'nda çalıştı. 1981 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Restorasyon Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak 
döndü. 1997 yılında doçent olduğu kurumdan, 2011 
yılında emekli olarak ayrıldı. TMMOB Mimarlar Odası 
40. dönem (2006-2008) ve 41. dönem (2008-2010) 
Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Akademik yaşamında ve Mimarlar Odası bünyesinde uzun yıllar Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi koruma tarihi, 
geleneksel yapı malzemesi ve yapım teknikleri, koruma mevzuatı, alan yönetimi, korumanın yönetsel ve para-
sal yönleri alanlarında çalıştı. Çoğu kültür varlıklarının korunmasını konu alan ve bir kısmını meslektaşları ile 
yazdığı kitapları, 100'den fazla yayınlanmış makalesi vardır.  Ayrıca, yönetici, danışman ya da araştırmacı olarak 
koruma amaçlı imar planı, tek yapı ölçeğinde bir çok rölöve-restorasyon projeleri ve restorasyon uygulamala-
rında görev almıştır. Koruma ve Restorasyon Uzmanları ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesidir.

26 Eylül 2013 tarihinde aramızdan ayrılan ODTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Mad-
ran’ı anma etkinliği çerçevesinde Mimarlar Odası Ankra Şubesi’nin gelenekselleştirdiği Emre Madran’ın İzinde: 
Edep Ya Hu Buluşmaları’nın bu yıl dördüncüsü  düzenlenmektedir. Etkinliğin teması koruma alanındaki çalışma-
ları güncel gelişmelerle değerlendiren, eleştiren ve çözüm önerileri oluşturulmasını hedefleyen  Kültürel Miras 
Üzerindeki Güncel Tehditler ve Koruma Amaçlı Toplumsal Eylem Planı olarak belirlenmiştir.

Emre Madran’ı anma programı çerçevesinde Mimarlar Odası Ankra Şubesinin hazırladığı Belgeselin Gösterimi 
Arsuz Güz Kampında gerçekleştirildi.

26 Eylül tarihinde Arsuz Güz Kampı etkinliğinin devam e�ği süreç te  Rehau firması üyelerimize ve kampta yer 
alan ka�lmcılara ve üyelerimize yönelik; yerden ısıtma ve kuru yapılarla ilgili konuların üzerinde durulduğu; 
ürünlerin çalışma prensibi, tasarımda nasıl etkin kullanılabileceği, enerji tasarrufu açısından ar�larının anla�l-
dığı seminer gerçekleş�rdi. Seminer Adeg Firması Ali Arslan’ın talebi ve  katkıları ile gerçekleştirilmiştir.



6. DÖNEM ÇALIŞMALARI VE ETKİNLİKLER

TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi Çalışma Raporu 89

01 Ekim tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hakkında 13 Temmuz’da üyele-
rimize yönelik ilk bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdikten sonra yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 19 
Ekim’de üyelerimizi bilgilendirmek için ikinci toplantımızı da gerçekleştirdik. 

Toplantıda Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Özçelik yönetmeliğin değişen maddeleri üzerinde ağır-
lıklı olmak üzere; soru, görüş ve önerilerin paylaşıldığı, tartışıldığı  sunum gerçekleştirdi. Yoğun katılımla ger-
çekleşen bilgilendirme toplantısı sonrası; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine ilişkin  hazırladığımız sunumu 
üyelerimizle paylaştık. Şubemiz konuya ilişkin çalışmalara sonraki süreçtede devam etmiş olup, ilgili idarele-
rin bir kısmı ile de değişen yönetmelik hususunda bir araya gelerek çalışmalar yapılmıştı

“Aynı Toprağın Çocukları” adlı belgesel filmine, çalışmalarını sürdürebilmeleri için Mimarlar Odası Hatay 
Şubesi olarak destek olduk. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi ve Arsuz Belediyesi iş birliği ile 
hazırlanan belgesel filmi için  şube binamızda, film ekibinin çalışmalarını yürütebilmesi imkanını sağladık. 
Filmin hazırlık süreci içerisinde şube binamızda bir arada çalıştığımız ekibe başarılar dileriz.

“Aynı Toprağın Çocukları” belgesel filmi, 13 medeniye-
te ev sahipliği yapmış Hatay’ın barış ve hoşgörü iklimi-
ni anlatan, bu toprakların kültürel zenginliğinin, kar-
deşliğinin ve hoşgörüsünün beyaz perdeye yansıtmış 
halidir. Yaklaşık beş buçuk ayda çekilen belgeselde 120 
gönüllü ile "Hatay´dan dünyaya Türkiye için çal" adlı 
şarkı da yer almakta.

Kültür-Sanat etkinliklerine katkı vermek önceliklerimiz 
arasında yer almakta, imkanlarımız doğrultusunda Mi-
marlar Odası Hatay Şubesi olarak bu tür çalışmaları 
desteklemekteyiz.
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09 Kasım tarihinde şubemizde, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezinin kredilendirdiği Revit Architecture Eği�mi  
açılmış�r. 8 ha�a 32 saat süren eği�m, Şube Yöne�m Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik tara�ndan verilmiş�r. 
Eği�m süreci başarıyla tamamlayan 25 üyemiz SMGM tara�ndan düzenlenen ser�fikalarını  almaya hak kazan-
mışlardır. Ka�lımcı üyelere ser��aları tüm üyelerimizinde davetli olduğu kokteylde tören ile verilmiş�r.

09 Kasım günü şubemizde 2017 yılında Mimarlar Odasına kayıt yaptıran üyelerimiz ile tanışmak amacıyla kok-
teyl gerçekleştirdik. 

Aramıza yeni katılan meslektaşlarımızın, telefon ile 
iletişime geçilerek davet edilmelerine özen gösteril-
miş, amacı tanışma ve kaynaşma olan etkinliğe tüm 
üyelerimiz davet edilmiştir. Mimarlık eğitimi, profes-
yonel yaşam ilişkisi; serbest bürolar, mimarlıkta 
meslek etiği, mimarların topluma karşı sorumluluk-
ları, yeni mezun mimarların sorunları, beklentileri 
ve çözüm önerileri, mimarlık kültürünün korunması, 
geliştirilmesi gereği üzerine yeni mezun üyelerimizle 
paylaşımlarda bulunduk. Yönetim Kurulu Toplantıla-
rımızın tüm üyelerimize açık olduğu bilgisini payla-
şarak, davet ettik.
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Akdeniz Sanat Oluşumu (ASO) tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Akdeniz Kentleri Sanat Buluşması’nın açı-
lışı,  Şube Binamızda 13 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen kokteyl ile Antakya’da gerçekleşti. 

“Bir Başka Dünya Mümkün” ana temasında 
“Sanat ve Ekolojik Yaşam” konularının ağır-
lıklı olarak işlendiği 2.Uluslararası Akdeniz 
Kentleri Sanat Buluşması’nın açılış kokteyli-
ne, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. 
Dr Lütfü Savaş, Defne Belediye Başkanı Dr. 
İbrahim Yaman, Aalen-Antakya Kültür Der
neği Başkanı Mehmet Karasu ve çok sayıda 
sanat sever katıldı .

19 Kasım’a dek süren etkinlikler kapsamında 
Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve 
Bosna-Hersek’ten yazarlar ve şairler; açılışı-
nın Antakya’da gerçekleştiği 2.Uluslararası 
Akdeniz Kentleri Sanat Buluşması’nda 
Mersin, Tarsus, Adana ve Antalya’da çeşitli 
söyleşi, dinleti, panel, atölye çalışması, film 
ggösterimi gibi etkinliklere katılım gösterdi.
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Samandağ ilçesinde deniz sahilinde gayrimenkulü olan çok sayıda kişinin kıyı kenar çizgisi tapu iptali ile ya-
şadıkları mağduriyeti dile getirdikleri toplantıda çözüm önerileri konuşuldu.

“Bizler tapulu, ruhsatlı, izinli evlerimizde 
ikamet ediyor ve iş yerlerimizde çocuklarımı-
zın geleceğini hazırlamak için emek harcıyo-
ruz.  Yüzlerce işletme ve evler var. Deniz site-
sinde işletmelerde her yıl özellikle yaz ayla-
rında çalışan sayısı binleri buluyor.  Kamu yö-
neticilerimizin iyi niyetinden şüphe yoktu
Fakat Samandağ kıyı kenar çizgisi hakkında 
yanlış bilgilendirildiklerini düşünüyoruz. Sa-
mandağ Kıyısının devamı olan Arsuz ve Dört-
yol ilçelerimizde deniz Kıyı Kenar Çizgisi 
Sorunu Nasıl çözülmüş ise eşit ve adaletli bir 
çözümün bize de uygulanmasını bütün yetki-
lilerden talep ediyoruz. Yıkım kararı telafisi 
mümkün olmayan maddi ve manevi zararlar 
verecektir. Aynı zamanda mahkeme kararına 
dayanmayan bir yıkım kararı uygulanamaz. 
Deniz sitesinde babamızın mezarı, caddemiz
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2 Aralık tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte 01 Ekimde Yürülüğe Giren Planlı Alanlar İmar Yönet-
meliği üzerinden hazırladığımız sunumu gerçekleştirdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından Planlı Alanlar İmar Yö-
netmeliği taslak olarak yayınlan-
dığı günden itibaren Mimarlar 
Odası olarak gerekli çalışmaları 
yürütmekteyiz. 03 Temmuz 
2017 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanan, yönetmeliğin 70. 
maddesinde de  belirtildiği 
üzere; (1) 2/11/1985 tarihli ve 
18916 mükerrer sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Planlı Alan-
lar Tip İmar Yönetmeliği 
1/10/2017 tarihinde yürürlük
ten kalkmıştır. 

Mimarlar Odası olarak kendi üyelerimize yönelik  13 Temmuzda ve 19 Ekim tarihlerinde bilgilendirme toplan-
tıları gerçekleştirdik. İnşaat Mühendisleri Odası ile de bu süreçte çalışma yapılması planlanmış olup, İmar Yö-
netmeliği hakkında hazırladığımız sunumu 2 Aralık günü İnşaat Mühendisleri Hatay Şube binasında, İnşaat 
Mühendisleri Odası üyeleri ve Mimarlar Odası Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplantı-
da Mimarlar Odası Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Özçelik yönetmeliğin değişen maddeleri üzerin-
de ağırlıklı olmak üzere; soru, görüş ve önerilerinde paylaşıldığı, tartışıldığı  sunum da örnek proje çizimleri 
üzerinden anlatımlarda bulunuldu.

Sunum akabinde, yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, sağlıklı 
ve güvenli bir çevrede yaşam hakkının sağlanması Mimarlar Odası’nın, mimarların, TMMOB bağlı diğer odala-
rın, kamu yönetiminin, yerel yönetimlerin, ilgili tüm kesimlerin ve kurumların, ülke adına ortak sorumluluğu 
olduğu  konularına da değinildi. Hazırlanan sunum web sayfası üzerinden üyelerimizin erişimine açılmış, 
ayrıca mail ortamında da paylaşılmıştır.
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Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 20 Aralık 2017 tarihinde 11. ve 12. sınıf  öğrencilerine yönelik  
mesleki rehberlik hizmeti sunmak amacıyla düzenlediği ‘Meslek tanıtım günlerinde’ Şube Başkanımız Mustafa 
Özçelik Mimarlık Mesleğine ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumu ile etkinliğe katkıda bulundu. 

Farklı meslek grubundan konuşmacıların yer aldığı etkinlikte sunumlar sonrası katılımcılara İl Müdürlüğü tara-
fından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Meslek tanıtım günleri öğrencilere derslerde kazandırmaya çalışılan teorik bilgileri ve yetenekleri hangi sek-
törde, hangi kurumlarda, hangi meslekte kullanacaklarını bilmelerini, kurumları tanıyarak kararlarını kendile-
rinin vermelerini sağlama imkanı sunmaktadır. Bu doğrultuda  mesleğimizi iyi tanıtabilmek adına bu tarz etkin-
liklere katkı vermeye özen göstermekteyiz.
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Ansam Kültür Derneği, Fotofilm Sanat Merkezi tarafından 5. Uluslararası Antakya Film Festivali 06-12 Aralık 
tarihleri arasında düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Saman-
dağ Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen festivalde Mimarlar Odası Hatay 
Şubesi olarak bizlerde katkıda bulunduk. 
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28 Aralık tarihinde şube binamızda geleneksel yılbaşı kokteyli düzenlendi. Antakya ve İskenderun’dan üyeleri-
mizin katılımı ile gerçekleşen yılbaşı kokteylinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik’in yaptığı  konuşma 
ardından, şube için yıllarca emek veren  değerli üyelerimiz tarafından yeni yıl pastası kesildi. Keyifli vakitlerin 
geçirildiği kokeyl umut dolu bir yıl olması temennisi ile sona erdi.
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6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre Hatay 
Büyükşehir Belediyesi’nin kurulması ve ilin bütün sınırlarının Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edil-
mesi üzerine Ekinci Belediyesine karşı açılan davadaki husumet daha sonra Antakya Belediyesine yöneltilmiş-
tir.

Hatay İdare Mahkemesi 01.11.2012 tarih ve 2012/1533 E. – 2012/1400 K. sayılı kararı ile ruhsat iptali istemini 
ehliyet yönünden; imar değişikliğine ilişkin iptal istemini de süre aşımı yönünden red etmiştir. Mahkeme; 
davacı Oda'nın davaya konu yapılar ile ilgili olarak herhangi bir hukuki, kişisel ve güncel bir menfaatinin söz 
konusu olamayacağı; davacı Oda'nın yapıların yapıldığı Ekinci Beldesi ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanu-
nunun 13. maddesi kapsamında bir hemşehri hukukunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın yapı ruhsatı bakı-
mından ehliyet yönünden reddi gerektiği; dava konusu diğer işlem olan uyuşmazlık konusu taşınmazda imar 
planı tadilatı yapılmasına dair Belediye Meclis kararı yönünden ise, 2577 sayılı Yasanın 7. maddesine göre; bir 
düzenleyici işlem niteliğinde olan imar planlarına karşı dava açma süresinin ilanın son tarihi (planın ilanen askı-
dan indirilme tarihi) itibariyle başlayacağı, yine Danıştay içtihatlarına göre imar planlarında dava açma süresi; 
eğer imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuruda 
bulunulmamış ise planın askıdan indirildiği son ilan tarihinden 60 gün sonra sona erdiği ve bu süre geçirildikten 
çok sonra açılan davanın süresi içinde anlaşılmadığı; öte yandan; davacı tarafından; 2577 sayılı Yasanın zikredi
len 7. maddesinin 4. fıkrası uyarınca düzenleyici işlem olan imar planına karşı dava açma süresinin uygulama 
işlemi niteliğindeki yapı ruhsatlarının öğrenilmesi ile tekrar başlayacağı ileri sürülebilir ise de; yukarıda belirtil-
diği üzere davacı Oda'nın yapı ruhsatlarına karşı zaten dava açma ehliyetinin bulunmadığı, 2577 sayılı Yasanın 
14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca ise "dava ehliyeti" incelemesinin "süreaşımı" incelemesinden önce geldiği, 
dolayısıyla ehliyetli olmadığı için yapı ruhsatlarına dava açamayan Oda'nın imar planlarına karşı açtığı bu 
davada yapı ruhsatlarının uygulama işlemi addedilerek dava açma süresinin ihya edilmesinin hukuken 
mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Mahkemenin 01.11.2012 tarih ve 2012/1533 
E. – 2012/1400 K. sayılı kararı yürütmenin durdurulması istemli olarak tarafımızdan temyiz edilmiştir. 

Hatay İdare Mahkemesi'nin 01.11.2012 tarih ve 2012/1533 E. – 2012/1400 K. sayılı kararının Danıştay Altıncı 
Dairesinin 26/05/2014 gün ve E:2013/557-K:2014/4091 sayılı kararı ile BOZULMASINA karar verilmiştir. 

Danıştay Kararında; İdare hukuku alanında tek taraflı irade açıklamasıyla yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis 
edilen idari işlemlerin, ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi kurulabilenler tarafın-
dan iptal davasına konu edilebileceği; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 08.03.1979 tarihli,  E:1971/1, 
K:1979/1 sayılı kararında, Türk Mühendis ve Mimar Odalarının, tüzel kişiliği haiz birlikler gibi hak ve yetkileri-
nin bulunduğu gerekçesiyle davacı ve davalı olarak taraf ve dava ehliyetleri bulunduğuna karar verilmiş, 521 
sayılı Danıştay Kanununun 69. ve 70. maddelerinde yer alan "İlgililer" ibaresinin gerçek ve tüzel kişilerden daha 
kapsamlı olduğunun vurgulandığı; aynı ibarenin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. ve 11. madde-
lerinde de yer almış bulunduğu; bu durumda, "İlgililer" kavramından imar faaliyetlerinden etkilenen belde sa-
kinlerinin de anlaşılması gerektiği ve bu faaliyetler nedeniyle dava açabilecekleri sonucuna varıldığından, ifa 
ettikleri meslek ve sanat açısından şehirleşme ve dolayısıyla imar faaliyetleriyle çok yakından ilgileri bulunan 
mimarların oluşturduğu oda ve şubelerde görevli bulunanlar,  belde sakini sıfatıyla ayrı ayrı dava açabilecekle-
rine göre bu kişiler tarafından kurulan ve yürütülen şubelerin de doğrudan dava açabilecekleri; TMMOB 
marlar Odası tarafından uyuşmazlık konusu plan değişikliğinin ve buna göre verilen yapı ruhsatının bölgede 
yapı yoğunluğunu artıracağı ve olası bir depremde telafisi imkansız zararların doğacağı iddiası ile yapı ruhsatı-
nın öğrenilmesi üzerine yapı ruhsatı ve dayanağı imar planının iptali istemiyle açılan davada; uyuşmalık konusu 
taşınmaz için verilen ruhsatın iptali istemi, bireysel yararın ötesinde kamusal bir nitelik de taşıdığından, davacı-
nın menfaatini etkileyen bir işlem olduğu, yapı ruhsatının iptalini istemekte menfaati bulunduğu, bununla bir-
likte davacı tarafından uygulama işlemi olan yapı ruhsatına süresinde dava açılmış olduğu anlaşıldığından imar 
planına göre düzenlenen yapı ruhsatlarıyla beraber imar planının da iptali istenebileceği göz önünde bulundu-
rulduğunda davanın plan değişikliğine ilişkin kısmı için İdare Mahkemesince davanın süre aşımı yönünden red-
dine; yapı ruhsatı kısmı için ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde de hukuka uygunluk bulunmadığı ve 
uyuşmalık konusu yapı ruhsatı ve dayanağı plan değişikliği hakkında İdare Mahkemesince yeniden bir karar ve-
rilmesi gerektiği gerekçeleri yer almıştır..Hatay İdare Mahkemesinin 01/11/2012 tarih ve E:2012/1533, 
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yapılacak inşaat için düzenlenen 22.03.2013 gün ve 2013/06 sayılı yapı ruhsatının iptali ve yürütülmesinin durdu-
rulması istenmiştir.

6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre Hatay Büyükşe-
hir Belediyesi’nin kurulması ve ilin bütün sınırlarının Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi üzeri-
ne Ekinci Belediyesine karşı açılan davadaki husumet daha sonra Antakya Belediyesine yöneltilmiştir.

Hatay İdare Mahkemesi 20.05.2013 tarih ve 2013/955 E. – 2013/1036 K. sayılı kararı ile ruhsat iptali ve imar deği-
şikliğine ilişkin iptal istemini ehliyet yönünden red etmiştir. Mahkeme; davanın bireysel işlem niteliğindeki dava 
konusu parsel için verilen yapı ruhsatının iptali istemi açısından; idari yargıda idari işlemlere karşı ancak o işlem-
den dolayı menfaati ihlal edilenlerin dava açabildiği; yerleşik içtihatlara göre de söz konusu menfaatin alelade bir 
menfaat olmayıp, güncel, kişisel, hukuki ve meşru bir menfaat olmasının zorunlu olduğu; bu çerçevede olaya ba-
kıldığında ise davaya konu edilen yapı ruhsatına ilişkin yapının, bir beldede veya kentte yaşayan tüm insanları veya 
büyük çoğunluğunu etkileyecek ölçüde önemli inşaat olmadığı, yalnızca yapıdan doğrudan etkilenme durumunda 
olan komşularının veya aynı sokak yahut aynı mahalledeki insanların hukuki ve kişisel menfaatlerini etkileyebile-
ceği, bu noktada da davacı odanın davaya konu yapı ile ilgili olarak anlatılan şekilde herhangi bir hukuki, kişisel ve 
güncel bir menfaatinin söz konusu olamayacağı; kaldı ki; davacı odanın yapının yapıldığı Ekinci Beldesi ile ilgili 
olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesi kapsamında bir hemşehri hukukunun bulunmadığı; davanın 
dava konusu parsel için verilen yapı ruhsatı bakımından ehliyet yönünden reddi gerektiği; davanın dava konusu ta
şınmazda imar planı tadilatı yapılmasına Belediye Meclis Kararının iptali istemi açısından ise; davacı odanın, dava 
açılabilmesinin temel unsurunun, dava konusu edilen plan değişikliğinin ya kendi menfaatini ilgilendiren ya da 
kamu yararına dayanan konulara ilişkin olmasının gerekliliği karşısında; planda konut alanında kalan taşınmazın, 
parsel bazında yapılan dava konusu plan değişikliğinin iptali istemiyle davacı oda tarafından açılan davada, Ka-
nun’da belirtilen kişisel, meşru, güncel menfaat ihlali koşulunun sağlanmadığı; bu durumda, parsel bazında yapı-
lan plan değişikliğine ilişkin Belediye Meclis Kararı ve bu karara dayanılarak söz konusu parsel için verilen yapı ruh
satına karşı açılan davada, davacı odanın menfaat ihlali koşulunun gerçekleşmediği anlaşıldığından, davanın ehli-
yet yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Mahkemenin 20.05.2013 tarih ve 2013/955 E. – 2013/1036 K. sayılı kararı yürütmenin durdurulması istemli olarak 
tarafımızdan temyiz edilmiştir. 

Hatay İdare Mahkemesi'nin 20.05.2013 tarih ve 2013/955 E. – 2013/1036 K. sayılı kararının Danıştay Altıncı Daire-
sinin 26/05/2014 gün ve E:2013/6273 - K:2014/4088 sayılı kararı ile BOZULMASINA karar verilmiştir. 

Danıştay Kararında; İdare hukuku alanında tek taraflı irade açıklamasıyla yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen 
idari işlemlerin, ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi kurulabilenler tarafından iptal 
davasına konu edilebileceği; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 08.03.1979 tarihli,  E:1971/1, K:1979/1 
sayılı kararında, Türk Mühendis ve Mimar Odalarının, tüzel kişiliği haiz birlikler gibi hak ve yetkilerinin bulunduğu 
gerekçesiyle davacı ve davalı olarak taraf ve dava ehliyetleri bulunduğuna karar verilmiş, 521 sayılı Danıştay Kanu-
nunun 69. ve 70. maddelerinde yer alan "İlgililer" ibaresinin gerçek ve tüzel kişilerden daha kapsamlı olduğunun 
vuvurgulandığı; aynı ibarenin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. ve 11. maddelerinde de yer almış bu-
lunduğu; bu durumda, "İlgililer" kavramından imar faaliyetlerinden etkilenen belde sakinlerinin de anlaşılması ge-
rektiği ve bu faaliyetler nedeniyle dava açabilecekleri sonucuna varıldığından, ifa ettikleri meslek ve sanat açısın-
dan şehirleşme ve dolayısıyla imar faaliyetleriyle çok yakından ilgileri bulunan mimarların oluşturduğu oda ve şu-
belerde görevli bulunanlar,  belde sakini sıfatıyla ayrı ayrı dava açabileceklerine göre bu kişiler tarafından kurulan 
ve yürütülen şubelerin de doğrudan dava açabilecekleri; TMMOB Mimarlar Odası tarafından uyuşmazlık konusu 
plan değişikliğinin ve buna göre verilen yapı ruhsatının bölgede yapı yoğunluğunu artıracağı ve olası bir depremde 
telafisi imkansız zararların doğacağı iddiası ile yapı ruhsatının öğrenilmesi üzerine yapı ruhsatı ve dayanağı imar 
planının iptali istemiyle açılan davada; uyuşmalık konusu taşınmaz için verilen ruhsatın iptali istemi, bireysel yara-
rın ötesinde kamusal bir nitelik de taşıdığından, davacının menfaatini etkileyen bir işlem olduğu, yapı ruhsatının 
iptalini istemekte menfaati bulunduğu, bununla birlikte davacı tarafından uygulama işlemi olan yapı ruhsatına sü-
resinde dava açılmış olduğu anlaşıldığından imar planına göre düzenlenen yapı ruhsatlarıyla beraber imar 



HUKUK ÇALIŞMALARI

TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi Çalışma Raporu 109



HUKUK ÇALIŞMALARI

TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi Çalışma Raporu110

Mahkemenin 26.06.2013 tarih ve 2013/1199 E. – 2013/1236 K. sayılı kararı yürütmenin durdurulması istemli 
olarak tarafımızdan temyiz edilmiştir. 

Hatay İdare Mahkemesi'nin 26.06.2013 tarih ve 2013/1199 E. – 2013/1236 K. sayılı kararının Danıştay Altıncı 
Dairesinin 26/05/2014 gün ve E:2013/6262 - K:2014/4093 sayılı kararı ile BOZULMASINA karar verilmiştir. 
DanıDanıştay Kararında; İdare hukuku alanında tek taraflı irade açıklamasıyla yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis 
edilen idari işlemlerin, ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi kurulabilenler tarafın-
dan iptal davasına konu edilebileceği; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 08.03.1979 tarihli,  E:1971/1, 
K:1979/1 sayılı kararında, Türk Mühendis ve Mimar Odalarının, tüzel kişiliği haiz birlikler gibi hak ve yetkileri-
nin bulunduğu gerekçesiyle davacı ve davalı olarak taraf ve dava ehliyetleri bulunduğuna karar verilmiş, 521 
sayılı Danıştay Kanununun 69. ve 70. maddelerinde yer alan "İlgililer" ibaresinin gerçek ve tüzel kişilerden 
daha kapsamlı olduğunun vurgulandığı; aynı ibarenin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. ve 11. 
maddelerinde de yer almış bulunduğu; bu durumda, "İlgililer" kavramından imar faaliyetlerinden etkilenen 
belde sakinlerinin de anlaşılması gerektiği ve bu faaliyetler nedeniyle dava açabilecekleri sonucuna varıldığın-
dan, ifa ettikleri meslek ve sanat açısından şehirleşme ve dolayısıyla imar faaliyetleriyle çok yakından ilgileri 
bulunan mimarların oluşturduğu oda ve şubelerde görevli bulunanlar,  belde sakini sıfatıyla ayrı ayrı dava aça-
bileceklerine göre bu kişiler tarafından kurulan ve yürütülen şubelerin de doğrudan dava açabilecekleri; 
TMMOB Mimarlar Odası tarafından uyuşmazlık konusu plan değişikliğinin ve buna göre verilen yapı ruhsatının 
bölgede yapı yoğunluğunu artıracağı ve olası bir depremde telafisi imkansız zararların doğacağı iddiası ile yapı 
ruhsatının öğrenilmesi üzerine yapı ruhsatı ve dayanağı imar planının iptali istemiyle açılan davada; uyuşmalık 
konusu taşınmaz için verilen ruhsatın iptali istemi, bireysel yararın ötesinde kamusal bir nitelik de taşıdığın-
dan, davacının menfaatini etkileyen bir işlem olduğu, yapı ruhsatının iptalini istemekte menfaati bulunduğu, 
bununla birlikte davacı tarafından uygulama işlemi olan yapı ruhsatına süresinde dava açılmış olduğu anlaşıldı
ğından imar planına göre düzenlenen yapı ruhsatlarıyla beraber imar planının da iptali istenebileceği göz 
önünde bulundurulduğunda davanın plan değişikliğine ilişkin kısmı için İdare Mahkemesince davanın süre 
aşımı yönünden reddine; yapı ruhsatı kısmı için ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde de hukuka uy-
gunluk bulunmadığı ve uyuşmalık konusu yapı ruhsatı ve dayanağı plan değişikliği hakkında İdare Mahkeme-
since yeniden bir karar verilmesi gerektiği gerekçeleri yer almıştır.

Hatay İdare Mahkemesi'nin 26.06.2013 tarih ve 2013/1199 E. – 2013/1236 K. sayılı kararının Danıştay Altıncı 
Dairesinin 26/05/2014 gün ve E:2013/6262 - K:2014/4093 sayılı kararı ile bozulması üzerine, Mahkeme bozma 
kararına uyulmasına karar vermiştir.

Mahkemenin 2014/1519 sayılı yeni numaralı esasına kaydedilen dava dosyasında 21.05.2015 tarihinde talebi-
miz gereği keşif yapılmıştır. 

Bu davada; Hatay İli, Antakya İlçesi, Ekinci Mahallesi, Aşağıekinci 2223 parsel sayılı taşınmazda imar planı tadi-
latı yapılmasına dair 03.04.2012 tarih ve 4/49 sayılı Belediye Meclis kararının ve bu karara dayanılarak 2223 
sayılı parsel için verilen 22.03.2013 tarih ve 2013/06 sayılı yapı ruhsatının, imar mevzuatına, üst kademe plan-
ların yoğunluk kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esas ve tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı 
gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Karar Antakya Belediyesi tarafından temyiz edilmiştir. Dosya halen Danıştay Başkanlığında inceleme sırasını 
beklemektedir.

Hatay İdare Mahkemesi'nin 01/10/2015 tarih ve E:2014/1519 - K:2015/2030 sayılı kararı ile Hatay İli, Ekinci 
Beldesi, Aşağıekinci Mıntıkasında kain 2967 sayılı parselin imar durumu ayrık nizam 5 kat ve konut alanı iken, 
ölçülü blok nizam 8 kat ve ticaret+konut alanı olarak değiştirilmesine ilişkin  07.05.2012 tarih ve 56 sayılı Bele-
diye Meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin imar mevzuatına, şehircilik 
ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine aykırı olduğu, her ne kadar bilirkişi raporunda dava konusu taşınmaz 
için tanzim olunan  28.05.2013 tarih ve 2013/10 sayılı yapı ruhsatının, dayanağı söz konusu davaya konu imar 
planınaplanına uygun olarak düzenlendiği, imar mevzuatına ve teknik gerekliliklere uygun olduğu belirtilmekte ise de, 
hukuka aykırılığı sabit olan imar planı değişikliğine dayalı olarak tanzim olunan yapı ruhsatının da hukuka aykırı 
hale geldiği  sonuç ve kanaatine varılmıştır gerekçesiyle dava konusu işlemlerin İPTALİNE karar verilmiştir.
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Hatay İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının onanarak yürürlüğe girdiği, onaylanan yeni Hatay İli 1/25.000 
ölçekli Çevre Düzeni Plan Notları E: "Genel Hükümler": başlığı altında 1.1. maddesinde Hatay İli bütününde 
onaylanan 1/25.000 ölçekteki İl Çevre Düzeni Planı yürürlüğe girdiği tarihte daha önce yürürlükte bulunan her 
ölçekteki Çevre Düzeni Planları (İskenderun Körfezi ve Yakın çevresi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 
1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı) yürürlükten kalkar hükmü getirildiği ve bu hüküm gereği dava konusu 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yürürlükten kaldırıldığından davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle 
03.05.201203.05.2012 tarih ve K: 2012/738 sayılı kararı ile davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar 
verilmiş olduğundan, bakılan bu davanın da konusuz kaldığı gerekçesiyle konusu kalmayan davanın esası hak-
kında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Hatay İdare Mahkemesi'nin 09/05/2012 tarih ve E:2012/156, K:2012/769 sayılı kararının TMMOB Mimarlar 
Odası Hatay Şubesi tarafından temyizi üzerine Danıştay 6. Dairesinin 07/04/2014 gün ve E:2012/6219, K: 
2014/2704 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak ve 6360 sayılı Kanun hükümleri uyarın-
ca Hatay İl Özel İdaresi'nin  tüzel kişiliğinin kaldırılması ve işleme konu planın Hatay Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı'nın sorumluluğuna geçtiğinin görülmesi karşısında husumetin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 
yöneltilmesine karar verilmiştir.

Danıştay 6. Dairesinin 07/04/2014 gün ve E:2012/6219, K: 2014/2704 sayılı bozma kararına uyularak verilen 
Hatay İdare Mahkemesi'nin 22/01/2015 tarih ve E:2014/1220, K:2015/49 sayılı kararında; dava dosyası ile 
Mahkememizin E:2007/1223 sayılı dava dosyasının birlikte incelenmesinde, dava konusu çevre düzeni planı-
nın Hatay Valiliği tarafından Hatay İli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı yapımı işinin ihale edilmesi suretiyle 
İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şirket'ine verildiği, söz konusu şirket tarafından yapı-
lan Hatay İli Çevre Düzeni Planının, plan notları ve plan açıklama raporu ile bütün olarak Hatay Valiliği İl Genel 
Meclisi'nin 10.11.2006 tarih ve 235 sayılı kararıyla kabul edildiği yapılan itirazlar ve taleplerin değerlendiril-
mesi sonucu 20.03.2007-19.04.2007 tarihleri arasında ilan edildiği, buna paralel olarak Antakya Belediye 
Meclisi'nin  08.03.2007 tarih ve 34 sayılı  kararıyla kabul edildiği ve ilan edildiği, davacının 18.04.2007 tarih 
ve 183 sayılı dilekçesiyle  yaptığı  itirazın zımnen reddi üzerine Hatay İli İskenderun İlçesi Azganlık Beldesinde 
kain 632 ve 633 parsel sayılı taşınmazlar yönünden 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali istemiyle  
bakılan  davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda, davaya konu 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının Mahke
memizin E:2007/1223 sayılı dosyasında iptal edilmesinden sonra Antalya Belediye Meclisi ve Hatay İl Genel 
Meclisi kararları ile 1/25.000 ölçekli Hatay il Çevre Düzeni planının yürürlüğe konulduğu, sözü edilen planın 
"Uygulama Hükümleri"  1.1. maddesinde yer alan 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının yürürlüğe girdiği 
tarihte daha önce yürürlükte bulunan "Çevre Düzeni Planları" (İskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi 1/25.000 
Ölçekli Çevre Düzeni Planı" ve " 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı) yürürlükten kalkacağı yönündeki plan 
notu gereğince davaya konu planın yürürlükten kalktığının kabul edildiği,  ancak  dava konusu edilen plan ile 
ssöz konusu planın aynı mevzuat uyarınca tesis edilen il çevre düzeni planları olduğu, sadece ölçek bazında ya-
pılan değişiklik dışında planın niteliğinde ve taşınmazlara getirilen kullanımlar dışında bir değişikliğin bulun-
madığı dolayısıyla davacı açısından davanın konusuz kaldığından söz edilemeyeceğinden davanın esasının in-
celenmesi gerekmektedir. Dava konusu imar planının Azgınlık Beldesinde kain 632, 633 sayılı parselleri de 
kapsayan taşınmazlar bakımından, kullanım alanların, plan bütününe şehirleşme prensiplerine, planlama 
yöntem esaslarına, kamu yararına, kentsel yerleşmenin gelecekteki durumuna uygun olup olmadığının, 
zümlenmesi amacıyla Mahkememizin E:2007/1223 sayılı dosyasında yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi 
sonucu bilirkişi heyetince hazırlanan 23.06.2008 tarihli raporda özetle; “dava konusu ormanlık alanlarda  ya-
pılan incelemelerde, mevcut ağaç, ağaçlık ve çalı gibi odunsu ve otsu türler, ağaçların yaşları, toprak yapısı in-
celendiği, koordinatları alındığı, alanda doğal olarak yetişmiş yaşları 40-50 arasında olan kızılçam ağaçların-
dan oluşan bir orman örtüsü olduğu, bunun yanı sıra alanda yaşları 15-35 arasında değişen dikimle alana geti-
rilen fıstık çamları mevcut bulunduğu, ağaç türleri değişik kapalılıklarda saf meşcereler oluşturduğu, bununla 
birlikte karaçalı, laden, menengiç, akçakesme, sandal, kenmez meşesi ve yaban mersini gibi ağaç ve çalı türle-
rinin yer aldığı, dava konusu ormanlık alan yöreye ait amenajman planı meşcere haritasında 100 nolu bölüm 
içerisinde kaldığı, dava konusu alanın orman sayılan yerlerden olduğu kesin olup bu hususta herhangi bir ihti-
laf bulunmadığı, devlet ormanlarının özel mülkiyete devredilemeyeceği ve kamu yararı dışında irtifak hakkına 
konu edinemeyeceğinin Anayasa gereği olduğu, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun içeriğinde de, benzer düzenle-
melere yer verildiği, devletten başkasına ait ormanların da bir ekosistem olarak korunması biyolojik çeşitliliği
nin devam ettirilmesinin  yasanın aslı  amacı olduğu,  maliki kim olursa olsun  ormanların yok edilmesi ve belli 
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büyüklüklerinaltına (500 hektar) düşecek şekilde parçalara ayrılmasının da yasaklandığı, farklı yerlerde daha 
geniş  ormanlar kurma vaadi de mevcut ormanların yok edilerek arazilerinin farklı kullanımlara açılması yasal 
olarak olanaksız olduğu, diğer yönden, her bir doğa parçasının kendi bünyesi içerisinde ekolojik ünite olduğu, 
dengeyi sağlayıcı özelliğe sahip olduğu, içinde barındırdığı bitki ve hayvanlarla emsali olmayan biyolojik çeşit-
lilik oluşturduğu, böyle bir ekosistemin, emsali bir yere takınması, taklit edilmesinin  söz konusu olamayacağı, 
dolayısıyla mevcut ormanın bulunduğu mekandaki doğal çevre ve denge açısından vazgeçilmez özellik arz ett-
tiği, dava konusu 1/100.000 ölçekli  planın, planın amacı olan koruma ilkesine yeterince hassas davranmadığı, 
bu ölçek için çok ayrıntılı  fonksiyonel alanları planda ifadelendirilirken, küçük olmayan yeteri büyüklükteki 
doğal eşiklerin göz  ardı edildiği, dava konusu çevre düzeni planının  kamu yararını uygun olmayan en önemli 
noktası orman alanlarının sanayiye açılması olduğu, dava konusu CDP'nın  ölçeğin gerektirdiği planlama tek-
niklerine uygun olmadığı, dava konusu parseller özelinde, ÇDPının doğal değerleri koruma amacı düşünüldü-
ğünde, 1/100.000  ölçekli ÇDP'nında  öncelikle eşik sınırlarının tanımlanması gereği açıkça  görüldüğü,  bu 
eşik sınırların dışındaki alanlarda ise, getirilecek temel fonksiyonların şematik gösterimi ile büyüklüklerinin 
sayısal değerlerle ifadelendirmesi, yer seçim kararlarının ise daha alt ölçeklerde karar bağlanması uygulanabi-
lir ve sağlıklı planlama kararların oluşması açısından önem taşıdığı,  şöyle ki, 1/100.000 ölçekli ÇDP'ında birin-
ci adım doğal eşik sınırlarının belirlenmesi olarak ele alındığında, dava konusu parselleri kapsayan alanlar, 
orman alanını, dere ve gölet alanlarından oluştuğu, dava konusu İSDEMİR fabrikası kapsamında ve komşulu-
ğunda orman alanlarım geliştirmenin amaçlarından biri de karbon yutaklarının oluşturulması olduğu, Bak
lık ağaçlandırma çalışmaları için yeni kaynaklar yaratarak ağaçlandırma çalışmalarını geliştirmek isterken ÇDP 
kapsamında yaklaşık 300 hektarlık orman alanın sanayi yapımı için kesilmesini anlamak ve açıklamak mümkün 
gözükmediği, gerek planın yapılış amacına, gerekse Bakanlığın varlık nedenine aykırı bir durum ortaya çıktığı, 
plan raporunda yer alan belgelerden nüfus ve istihdam ilişkileri açısından tutarlılık bulunmakla birlikle, dava 
konusu örnek alanda görüldüğü gibi mekansal koruma kullanma dengesine, ekolojik ve doğal değerlerin ko-
runması ilkelerinde hassas davranılmadığı, mekânsal bütünlük ilkesinin tam olarak uygulanamadığı, mevcut 
olan doğal değerlerin korunmasında hassas davranılmaması, dengeli ve sağlık bir çevrede yaşama hakkını 
ihlal ettiği, dava konusu parsellen kapsayan alanda çevresel yaşam kalitesinin yüksek olduğu örnek bir yapılı 
çevre oluşturulduğu, planlamanın işlevi yaşam kalitesinin artırılmasını sağlamak iken, ilkelere dayalı olarak 
oluşmuş yapılı çevrelerin yok edilmesine yol açılması planlamanın  amacı, ilke ve hedeflen ile çelişen bir 
durum yarattığı, diğer yandan, mevcut ağaç stokunu yok ederken, hemen yanı başında ise yapılaşmış konut 
alanlarını yok ederek ağaçlandırılacak alan olarak öngörmenin ekonomik mantığı da bulunmadığı, bu çerçeve-
de dava konusu orman  alanı ve bunun tamamlayıcısı  olan dere ve gölet alanının korunmasında üstün kamu 
yararı bulunduğu, bu alanların yaratılması uzun solukludur, bu alanlar aynı zamanda tüm alt bölgenin rekreas-
yon alanı olduğu, oysaki  sanayi alanları için alternatif alanları, bölgenin içinde başka alternatif alanlarda, bu 
da bulunamazsa bu bölgeyi tamamlayan başka bölgelerde bulunması söz konusu olduğu, sonuç olarak dava 
konusu 1/100.000 ölçekli ÇDP'nın planın amacı olan koruma ilkesine yeterince hassas davranmaması ve bu 
ölçek için çok ayrıntılı fonksiyonel alanları planda ifadelendirir, geniş alanlar ile tanımlanan doğal eşikleri göz 
ardı etmesi, orman alanı olmasa sebebi ile devir alınan bir alanın, amacı dışında hiçbir şekilde kullanılması 
veya üçüncü bir  şahsa devir edilmesinin yasal olarak mümkün olamayacağı, farklı yerlerde daha geniş orman-
lar kurma vaadi ile mevcut ormanların yok edilerek arazilerinin farklı kullanımlara açılması yasal olarak 
mümkün olmayacağı, Bakanlık ağaçlandırma çalışmalar için yeni kaynaklar yaratarak ağaçlandırma çalışmala-
rını geliştirmek isterken, İSDEMİR fabrikası ve komşuluğunda karbon yutakları olarak geliştirilen orman alan-
larının çevreyi koruma ve geliştirme adına hazırlanan ÇDP'ında OSB için gözden çıkarılması ile doğal değerleri 
yok etmenin yanı sıra ülke kaynaklarının da heba edilmesi anlamını taşıyacağı, mevcut olan doğal değerlerin 
korunmasında hassas davranmamanın, dengeli ve sağlık bir çevrede yaşama hakkını ihlal ederek plan yapma 
amacına ters düştüğü “ görüş ve kanaatine yer verilmiş, rapor Mahkememizce hükme esas alınabilir nitelik ve 
yeterlilikte  bulunmuştur.

Dosyadaki belgeler ve bilirkişi raporunun birlikte incelenmesinden; Hatay İl Genel Meclisinin 10.11.2006 gün 
ve 235 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni planının Hatay İli İskenderun İlçesi Azganlık 
Beldesi 632 ve 633 nolu parsellerin ormanlık alandan organize sanayi bölgesi alanına dönüştürülmesine iliş-
kin kısmının planlama ve şehircilik ilkelerine, kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin 
İPTALİNE karar verilmiştir. 

Karar davalı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 10.04.2015 tarihinde temyiz edilmiştir.
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Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korun-
masında, yurdun doğal kaynaklarının bu-
lunmasında ve işletilmesinde, çevre ve 
tarihi değerlerin yaşatılmasında, kültürel 
mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai 
üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal 
ve teknik kalkınmasında gerekli görülen 
tüm girişim ve etkinliklerde bulunan; 
mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri top-
luma ve doğaya saygılı bir iş ortamı içeri-
sinde kullanılması için mücadele eden, 
üyelerinin hak ve çıkarlarını savunan; ta-
sarlayan, üreten, ürettiğini sorgulayan 
kentteki meslek odalarını bir araya geldiği 
bir oluşumdur.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordi-
nasyon Kurulu hiçbir kurum ve görüşün 
payandası olmadan, herkese eşit mesafe-
de, “Bilim ve teknoloji temelinde çağdaş, 
demokratik, bağımsız bir Türkiye” müca-
delesi vermektedir

Kurul dönüşümlü olarak her bir meslek 
odasında belirli periyotlarla toplantı ge-
çekleştirilmekte olup; kente,  mesleki ko-
nualara ilişkin bilgi paylaşımlarda bulun-
maktadır
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24 Ağustos 2016 tarihinde basın 
mensuplarının davet edildiği 
yemek organizasyonunda Hamok 
dönem sözcülüğü görevinin Mi-
marlar Odası tara�ndan  yürütüle-
ceği, HAMOK’un amaç ve çalışma-
ları ile gündeme ilişkin basın açık
laması yapıldı.
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20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında kamu kurumlarında başlatı-
lan soruşturmalar neticesinde on binlerce insan açığa alınmış, gözaltı ve tu-
tuklamalar gerçekleştirilmiştir. Ancak, idarelerde kurulan komisyonlar marife-
tiyle nerede, nasıl ve hangi esaslarda hazırlandığı belli olmayan listelerle 
cemaat/terör örgütleriyle hiçbir ilişkisi olmadığı bilinen Atatürkçü, demok-
rat, ilerici, aydın meslektaşlarımız da görevden alınmaktadır.

HAMOK bileşeni odalarımızın her dönem darbelerin ve dikta rejimlerinin karşı-
sında olduğunu, her koşulda demokrasiyi savunduğunu belirtmeye gerek dahi 
yoktur. Ancak darbeye karışanlarla ilgili yürütülen soruşturmaların, görevden 
almaların şeffaf bir şekilde, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve evrensel il-
keleri kapsamında yürütülmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tüm devletin içine yerleşmiş/yerleştirilmiş bu yapıyla ve benzer zihniyetle mü-
cadelenin yolu, öncelikle demokrasinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, yargı 
bağımsızlığının sağlanması ve laiklik ilkesinin sahiplenilmesiyle mümkündür. 
Ülkemizde demokrasinin hâkim olması için darbelerin ürünü olan OHAL yerine, 
parlamenter sistem işletilmeli, özgürlükler genişletilmelidir.
Değerli Basın Mensupları, 2011 yılında Ortadoğu’da başlayan iç savaşların ar-
dından mezhep eksenli bir dış politika stratejisi uygulamaya konarak, Ata-
türk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” şiarı yok sayıldı. Komşularımızla sıfır 
sorun anlayışından “değerli yalnızlık” stratejisi ile maalesef Ortadoğu Cehen-
neminin içine itildik.

Bu politikalar sonucunda Hatay en çok etkilenen iller arasında hatta başında-
dır. Ekonomimiz durma noktasına gelmiştir. Esnafımızın maalesef dayanma gücü 
kalmamıştır. Krizin daha da uzaması durumunda Hatay’da daha büyük ekonomik sı-
kıntıların ortaya çıkacağı ve bunun da sosyal ve toplumsal sorunlara yol açaca-
ğı aşikârdır. Bankalar, Hatay’ı da kapsayan sınır illerini riskli bölge ilan 
ederek İşadamlarımızın ve esnafımızın kredi revizelerini yapmamaktadır. Hükü-
metin acil olarak Hatay’a yönelik bazı ekonomik içerikli adımlar atması ve üre
ticinin önünü açması gerektiğini buradan yetkililere duyurmak istiyoruz.
Son gelişmelerden sonra, İktidar, çatışma ve kayıplara neden olan bu politika-
lardan vazgeçmesi yönünde atmaya başladığı adımlara devam etmelidir. “Yurtta 
barış, dünyada barış”  şiarı ile girdiğimiz bu bataklık ve kaostan çıkmak, Ül-
kemiz ve bölgemiz açısından insani ve tarihsel bir sorumluluktur. Ölümlerin ol-
madığı, hiç kimsenin burnunun kanamadığı bir ülkede yaşamak hepimizin hakkıdır 
ve bu husus siyasi iktidarın öncelikli sorumlulukları arasındadır.

Yakın zamanda TBMM’de kabul edilen Uluslararası İşgücü Kanunu, Bireysel Emekli-
lik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
Yatırımcıların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Torba Yasa ve 
TBMM gündeminde olan Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, aynı projenin ürünleri olup, 
birbirlerini tamamlayan paketlerdir. Bu paketin içine tüm ülke serveti konul
muştur ve Türkiye Varlık Fonu ile bu servet bir anonim şirkete teslim edilecek-
tir.
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Bugün, darbe girişimi bahane edilerek, ülke serveti diyebileceğimiz, kent mer-
kezleri, Cumhuriyetin aydınlanmacı kurumlarının varlıkları, kültür varlıkları, 
kıyılar, ormanlar, meralar, kentler satılığa çıkarılmıştır. Emekçilerin kıdem 
tazminatları için biriken fonlara ve bundan sonra zorla tasarruf yaptırılacak 
bireysel emeklilik primlerine el konulmaktadır. El konulan bu servetin üzerine 
iktidarın kurduğu Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi oturacaktır. 

Türkiye, uzun bir süredir yenidünya düzeni, globalleşme, neoliberalizm gibi ta-
nımlamalarla cilalanan vahşi kapitalizmin ekonomik ve sosyal politikalarına tü-
müyle teslim edilmiştir. Söz konusu düzenlemeler Anayasa’ya aykırıdır. Ne yazık 
ki, yargı kararlarıyla kamu yararının korunamayacağı bir dönemi yaşıyoruz. 
İdari işlem ve kararlar amaç yönünden incelenmemekte, iktidara sınırsız takdir 
hakkı tanınmaktadır. Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiş olup, ülke tala-
nına dur demek aynı zamanda ulusal güvenlik için hayati önem taşımaktadır. TBMM 
gündeminde bulunan “Türkiye Varlık Fonu Kurulması İle Katma Değer vergisi Kanu-
nu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” de sosyal hukuk devleti ilke-
sinin tasfiyesinin devamı niteliğindedir.Sonuç olarak, yaşadığımız bu kaotik 
sürecin ülke varlıklarına el konulmasında araç yapıldığını üzülerek görmekte-
yiz. TBMM’den beklentimiz bu talana dur diyerek, sosyal hukuk devletine ve do-
layısı ile ülkeye sahip çıkmalarıdır.

Değerli basın mensupları, HATAY AKADEMİK MESLEK ODALARI KOORDİNASYON KURULU 
(HAMOK), meslek örgütleri arasında düzenli bir iletişim ortamı oluşturmak, 
ortak sorunlar ve amaçlar çerçevesinde koordinasyon sağlamak, bilimsel ve mes-
leki platformların gelişmesine, demokratik ve organize bir toplum yapısını 
oluşturma sürecine katkıda bulunmak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Geride 
bıraktığımız bu 23 yılda çalışmalarını kesintisiz olarak devam ettirerek “aktif 
olarak 10 meslek odasının katılımıyla” varlığını sürdüren, ülkemizdeki birkaç 
kuruldankuruldan biridir. Bugün bu 10 odanın başkanları ve yönetim kurulları olarak 
burada sizlerle beraberiz. İki yılda bir yapılan Oda seçimlerimizin ardından 
yeni yönetimlerin oluşmasından sonra, HAMOK içinde sıra ile yeni Dönem Sözcüsü 
görev almaktadır. Geçtiğimiz dönemde görevini başarı ile yürüten Makina Mühen-
disleri Odası Başkanımız Ömer İyiel’e özverili çalışmaları ve emekleri için he-
pinizin huzurunda teşekkür ediyoruz. Yeni dönemimizde, HAMOK Dönem Sözcülüğünü 
Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Özçelik yürütecektir. Kuruluşumuzdan bu yana 
geçen 23 yıllık süreçte Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu’nda 
görev alan bütün Oda Başkanlarımıza ve Dönem Sözcülerimize verdikleri katkı, 
özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Değerli basın mensupları, Anayasamızın 135 inci maddesine göre Kamu Kurumu ni-
teliğinde tanımlanan Meslek Odaları’nın, Toplumun hak ve çıkarlarının korunması 
yönünde toplumsal sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle Meslek Odalarımız, 
gerek kendi meslek alanlarında, gerekse meslek alanlarıyla ilintili tüm yaşam-
sal alanlarda bilgi birikimini bütünleştirerek çözümler önermeye yönelik çalış-
malar yürütmektedir. Bu bağlamda Ülke ve kent sorunları için çözümler önermeye, 
planlı, sağlıklı ve güvenli kentleşme açısından yerel yönetimlere katkı sağla
maya, toplumumuzun sosyal ve kültürel gelişimi için çalışmalar yapmaya bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da devam edeceğiz. 
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Hatay’a yapılacak hizmetlerde, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve 
diğer devlet kurumları arasındaki uyumsuz çalışmaları endişeyle yakından takip 
ediyoruz. Yıllardır hizmete susayan ilimizde Belediyelerimizin siyasi çıkarla-
rını bir tarafa bırakarak uyum içinde çalışmalarını kamuoyu adına talep ediyo-
ruz. HAMOK olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonrada ayrım yapmaksızın her 
türlü katkıyı vermeye hazırız.

Bizler bu çalışmaları yürütürken, bizim sesimizi kamuoyuna duyuran, bizleri 
toplumla buluşturan Siz basın emekçilerine de verdiğiniz katkı ve destekten 
ötürü HAMOK bileşeni Odalar adına teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda Hatay’ı-
mızın Yeni İmar Planı, Ulaşım Master Planı, Asi Nehri, Nükleer Santral gibi 
güncel sorunlarını kapsayan detaylı bir toplantı yaparak Kamuoyuna sizlerin 
aracılığı ile görüşlerimizi sunmayı planlıyoruz.

Tasarlayan, üreten, ürettiğini sorgulayıp yeniden üreten üyelerimizin örgütlü 
gücünü arkamıza alarak;
Bir yandan üyelerinin hak ve çıkarlarını savunup bu uğurda mücadele verirken, 
diğer yandan halkın ve kamunun çıkarlarını da savunmayı sürdüreceğiz. 
KamununKamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulun-
masında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin yaşatılma-
sında, kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasın-
da, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğümüz tüm girişim ve 
etkinliklerde bulunmaya devam edeceğiz.

Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerimizi topluma ve doğaya saygılı bir iş 
ortamı için kullanacağız. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da hiçbir kurum ve görüşün payandası 
olmadan, herkese eşit mesafede olacağız.

 “Bilim ve teknoloji temelinde çağdaş, demokratik, bağımsız bir Türkiye” müca-
delesini ısrarla sürdüreceğiz.

Dünya barış gününün yaklaştığı bugünlerde savaşın yerine barışın, ölümün yerine 
yaşamın yanında olduğumuzu ve daha güzel yarınlara olan inancımızı belirtmek 
isteriz. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz.

Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz.
HAMOK (Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu)
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Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu 07 Eylül tarihinde Tabipler Odası Yönetim Kurulunu ziya-
ret etti. Gerçekleştirilen ziyaretler ile HAMOK bileşeni odaların yönetim kurullarıarasında iletişim artırılması 
hedeflenmekte.

 Hatay’da 928 öğretmenin açığa alınması üzerine  10 Eylül tarihinde basın açıklaması yapan ve açığa alınan öğret-
menler için dayanışma oluşturan Eğitim Sen’e  destek vermek için gerçekleştirilen ziyerette ; öğretmenlerin, bu so-
runun diğer mağduru olan öğrenciler ve izlemesi gereken hukuk mücadelesi hakkında paylaşımlarda bulunuldu.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu 22 Eylül tarihinde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 
Eğitim Sen’i ziyaret etti.
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27 Nisan 2017 tarihinde Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu şubemizi ziyaret etti. Mesleği, 
kenti ve toplumu ilgilendiren konulara değnilen toplantıda; sağlıklı kent ve sağlıklı kentsel yaşam ortamlarının 
sürdürülebilir kılınmasına dönük çalışmalar planlanmıştır.

Eşitlik, adalet, barış, kardeşlik ve insanca yaşam mücadelesinin sembolü olan 1 Mayıs emek ve dayanışma günün-
de Dayanışma Mi�ngine Hatay Akademik Meslek Odaları olarak ka�ldık.
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Basın açıklamasının ardından 
meslek odaları Yönetim Kurulu 
Başkanları ve üyeleri imzalarını 
atarak; Hatay’da ekonomik geliş-
menin hızlanması, işsizliğin orta-
dan kalkması ve Hatay’a yatırımla-
rın artması dilekleri ile, Hatay’ın 
geleceğini düşünen herkesin ve 
HAMOK bileşeni oda üyelerin bu 
kampanyaya destek vermesi için 
çağrıda bulunuldu. 

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK), Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hatay’ın 
4’üncü teşvik bölgesinden 5. Teşvik bölgesine geçmesi ve bu sayede yatırımların ve iş olanaklarının artması amacıyla 
başlatılan “Hatay Halkı Hakkını İstiyor” imza kampanyasına 02 Ağustos tarihinde Mimarlar Odası Hatay Şubesinde 
bir araya gelerek destek verdi.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu döenm sözcüsü Mustafa Özçelik konuya ilişkin kamuoyunu bil-
gilendirmek için basın açıklaması yaptı.
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Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu 10 Ağustos 2017 tarihinde Mimarlar Odası Hatay Şubesi Top-
lan� Salonunda; Antakya Kent Merkezi`nde bulunan Stadyum Alanının, stadyum taşındıktan sonra  imara açılması-
na ilişkin bir basın toplan�sı gerçekleş�rdi.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koor-
dinasyon Kurulu olarak  halkın ve ka-
munun çıkarlarını savunmak;  Hatay 
İlimizin ülke ve dünya ölçeğinde hak 
e�ği yere gelmesi, çevre ve tarihi de-
ğerlerin yaşa�lması, kültürel mirasın 
korunması, yaşanabilir sağlıklı bir kent 
oluşturulması amacı çerçevesinde ko-
muoyunu bilgilendirmek için gerçek-
leş�rilen toplan�da; sağlıklı ve yaşa-
nabilir bir Kent oluşturabilmek için 
Kent Merkezinde yeşil alanlara ve 
Kent Meydanı`na ih�yacımız olduğu 
vurgulandı. Basın açıklaması sonrası 
sorular yanıtlanarak; komuoyunun bu 
konuda bilgilendirilmesi için gerekli 
hassasiye�n gösterilmesi talep edildi.

 Ken�e yaşayan bireyler olarak ih�yacı olan yeşil alanlarımız için bu süreçte ilgili kurum ve yetkililer ile görüşülerek 
konunun hassasiyetle takip  edileceği vurgulandı.
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10 AĞUSTOS 2017

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu olarak bir yandan üyelerimi-
zin hak ve çıkarlarını savunup bu uğurda mücadele verirken, diğer yandan halkın 
ve kamunun çıkarlarını da savunmak bizlerin görevidir.

 Hatay İlimizin ülke ve dünya ölçeğinde hak ettiği yere gelmesi her zaman önce-
liğimiz olmuştur. Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunması, çevre ve tarihi 
değerlerin yaşatılması, kültürel mirasın korunması, tarımsal ve sınai üretimin 
artırılması ile beraber yaşanabilir sağlıklı bir kent oluşturulması herkesin 
olduğu kadar bizlerin de görevidir.

Bu bağlamda Antakya Kent Merkezi’nde bulunan Stadyum Alanının, Stadyum taşın-
dıktan sonra İmara açılacağı bilgisini maalesef almış bulunmaktayız.

Hatay İli, Antakya İlçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi sınırları içerisinde 
yer alan Antakya Stadyumu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Binasının 
taşınması ile ortaya çıkacak olan alan; Spor Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 
spor tesisinin yapılmasına karşılık Toplu Konut İdaresine (TOKİ) devredilmiştir 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bu alana ilişkin resen İmar Planı hazırlamış ve 
Planda bu alanın kullanımını Ticaret + Konut, kısmen park ve küçük bir meydan 
olarak belirlemiştir.
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Antakya Kent Merkezi’nde sağlıklı ve yaşanılabilir bir kentin ihtiyacı olan 
yeşil alanlarımız “yoğun yapılaşma sebebiyle” yok denecek kadar azdır. Mezarlık 
Kompleksi dışında neredeyse başka yeşil alanımız bulunmamaktadır. İhtiyaç duy-
duğumuz bir Kent Meydanı’na da sahip değiliz. Kentte yaşayan bireyler olarak 
bu önemli ihtiyaçlarımız dururken boşalacak bu alanın İmara açılması planlama 
ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.
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Hazırlanan plan çerçevesinde yapılan hesaplamalarda bu alana yaklaşık olarak 
3000’e yakın ilave nüfus gelecektir. Teknik olarak bu yoğunluğu karşılayacak 
alt yapı mevcut değildir. Artan nüfusla ve ticaret alanlarıyla ortaya çıkacak 
olan altyapı ihtiyacı ve trafik yükünün karşılanamayacağı kesindir.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu olarak, hazırlanan bu plana 
ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeyi; mesleki, kamusal ve toplumsal sorumlulukla-
rımız çerçevesinde önemsemekteyiz.

Kentimizin en önemli noktalarından birinde yer alan, kent dokusuyla bütünleşme-
yen, yeşil alan sürekliliğine engel olan özensiz bir şekilde hazırlanmış bu 
Planın kabul edilmesi mümkün değildir.

Sağlıklı ve yaşanabilir bir Kent oluşturabilmek için Kent Merkezinde yeşil 
alanlara ve Kent Meydanı’na ihtiyacımız vardır. Bu durum göz önüne alındığında 
imar planı değişikliği yapılan Antakya Stadyumu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü Binasına ait alanın; hemen yanında yer alan 15 Temmuz Parkı ile 
bütünleştirilerek kamusal alan niteliği kazandırılması ve kent meydanı yapılma-
sı gerekmektedir.

Ulusal Yarışmaya açılarak tasarlanması gereken söz konusu alanın Kent Meydanı 
olarak kullanımı Kamu yararı açısından hepimizin ihtiyacıdır.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu olarak, yapılması planlanan 
İmar değişikliğinin derhal durdurulması gerektiğini, Stadyum ve çevresindeki 
alanın ihtiyaç duyduğumuz yeşil alan ve kent meydanı olarak düzenlenmesinin 
kentin gelişimi ve sürdürülebilirliği için zaruri olduğunu kamuoyunun bilgisine 
sunarız.

HalkımızıHalkımızı bu planlamaya karşı durmaya ve Kentimizin geleceği açısından önemli 
gördüğümüz bu alana sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK)
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Hatay Valisi Sayın Erdal Ata’yı ziyarette bulunup; kentimize ilişkin görüş ve önerilerimizi aktardık. Stadyum alanının 
stadyum taşındıktan sonra ki kullanımını hakkında düşüncelerimizi dile getirdiğimiz toplantıda; bu alanın imara açıl-
maması gerektiği; kente dair yeşil alanlarımızın “yoğun yapılaşma sebebiyle” yok denecek kadar az olduğu, ihtiyaç 
duyduğumuz bir Kent Meydanı’na da sahip olmadığımız kentte yaşayan bireyler olarak bu önemli ihtiyacımız için bu 
alanın kent  meydanı yapılmasının uygun olacağı  görüşlerimizi sunduk. Meslek Odaları olarak Hatay İlimizin ülke ve 
dünya ölçeğinde hak ettiği yere gelmesinin her zaman önceliğimiz olduğu, kamunun ve ülkenin çıkarlarının korun-
ması, çevre ve tarihi değerlerin yaşatılması, kültürel mirasın korunması, tarımsal ve sanayi üretimin artırılması ile 
beraber yaşanabilir sağlıklı bir kent oluşturulmasının herkesin olduğu kadar bizlerin de görevi olduğunu ,bu anlam-
da katkılar verdiğimizi ve vereceğimizi ifade ettik. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfi Savaş’a ziyarette bulunarak;  Meslek Odaları olarak Antakya kent 
merkezinde bulunan Stadyum Alanı’nın Stadyum taşındıktan sonra Kent Meydanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi 
gereği, bu alanın kentimizin gelişimi ve sürdürülebilirliği için önemi üzerinde çözüm önerilerini görüştük. Sağlıklı ve 
yaşanabilir bir kent oluşturabilmek için toplum olarak yeşil alan ve kent meydanlarına ihtiyacımız olduğu durumu 
ortada iken, Antakya Atatürk Stadı ve yanında bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası’na ait 
alanın hemen yanında yer alan 15 Temmuz Parkı ile bütünleş�rilerek kamusal alan niteliği kazandırılması ve kent 
memeydanı yapılması gerek�ğini belir�ğimiz toplan�da; Expo 2021 Hatay, 1/100.000 ölçekli İmar Planı, “Hatay Hakkı-
nı İs�yor” kampanyası, Asi Nehri ve devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili detaylı bilgileri alınarak bu konulardaki 
görüş ve değerlendirmeler paylaşıldı. HAMOK bileşeni odalar olarak Hatay adına kamu yararı açısından olumlu gör-
düğümüz her çalışmaya şimdiye kadar destek olduğumuz gibi, bundan sonra da destek olacağımızı ve katkı verece-
ğimizi ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin yap�ğı çalışmalarda Meslek Odaları ile işbirliğinin önemini vurgula-
dık. 
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28 HAZİRAN 2016

TERÖRÜ LANETLİYORUZ.

28 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 
yaşanan, Cumhuriyet tarihinde havalimanlarımıza düzenlenmiş olan en ağır terör 
saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda resmi verilere göre 42 kişi yaşamını 
yitirmiş, 238 kişi yaralanmıştır. 

TümTüm dünyada ve özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu bölge coğrafyasında ya-
şanan ve son yıllarda giderek artan çatışmaları, işgalleri, savaş süreçlerini 
ve vahim boyutlara ulaşan terör olaylarını kaygıyla izlemekteyiz. Ne yazık ki 
ülkemiz açısından birinci gündem maddesi yine TERÖR.

2011 yılında Ortadoğu’da başlayan iç savaşların ardından geçen beş yılda; bölge 
coğrafyasında ve ülkemizde etkin olan şiddet politikaları ve savaş stratejile-
ri; milyonlarca sivilin ölümüne, sakat kalmasına, yaşam çevrelerini terk ederek 
göç etmelerine sebep olmaktadır. 

Ülkemizde bu beş yıllık süreçte giderek sıklaşan terör saldırıları; katılımcı 
politikaları reddeden ve yasama organının tüm yetkilerini kendinde toplayan 
siyasi iktidar tarafından yürürlüğe konan politikalar nedeniyle son bir yıl 
içerisinde daha da artmış, sürekli kayıplar yaşanır hale gelmiştir. 2015 yılı 
Haziran ayından bugüne sayıları onu aşan bombalı saldırılarda iki yüz ellinin 
üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetmiş, yüzlerce vatandaşımız ise yaralanmış-
tır. Türkiye’yi ve bölgeyi bir savaş alanı olarak gören, mezhepçi politikalar 
izleyen,izleyen, şeriatçı terör örgütleri arasında "iyi-kötü" ayrımı yapan bir anlayı-
şın bizleri getirdiği nokta maalesef budur. 

Ölümlerin olmadığı, hiç kimsenin burnunun kanamadığı bir ülkede yaşamak hepimi-
zin hakkıdır ve bu husus siyasi iktidarın öncelikli sorumlulukları arasındadır. 
İktidarın, çatışma ve kayıplara neden olan bu politikalardan derhal vazgeçmesi 
Ülkemiz ve bölgemiz açısından insani ve tarihsel bir sorumluluktur. 

Bizler meslek odaları olarak Yaşam hakkına kast eden insanlık suçu tüm saldırı-
ları kınıyor;  terör, şiddet, çatışma ve savaş süreçlerinin; toplumsal birlik-
teliği güçlendirecek barışçıl ve akılcı politikalar yoluyla aşılabileceği umudu 
ve inancımızı; “yaşamın ve barışın” yanında açık tavır aldığımızı vurguluyoruz.
İstanbul Atatürk Havalimanı‘nda yaşanan terör saldırısını lanetliyor, yaşamını 
kaybedenlerin ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımız için acil şifa-
lar diliyoruz.

HAMOK 
(Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu)
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Bugün Mimar Sinan’ın iki yapıtı, Süleymaniye ve Selimiye Külliyeleri UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer al-
maktadır. Sinan’ın yapıtları, “insanın yaratıcı dehasının başyapıtları” ve “insanlık tarihinde dikkat çekici bir aşama-
nın seçkin örnekleri” olarak bu listeye girmişlerdir. Dolayısıyla, Sinan’ın mimarlığının çağdaş dünya tarafından da 
“üstün evrensel değer” olarak tanındığını, Osmanlı dünyası sınırları içinde yerel bir hayranlığın ve saygının ötesinde 
evrensel bir USTA, bir DEHA olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz.

Sinan’ın bıraktığı bu miras, bizler için bir yandan kent bütünlüğü içinde korunması gereken görkemli anıt yapılar, 
diğer bir yandan da her baktığımızda mimar olarak kente ve topluma karşı sorumluluklarımızı hatırlatan tarihsel 
belgelerdir.

BüyükBüyük usta Sinan’ın eşsiz mirası olan yapılara sahip ülkemizde ve kentlerimizde; mimarlık, yapı sanatı ve kültürü ile 
şehircilik ve planlama adına ortaya konan büyük kentsel müdahaleleri ve rant odaklı gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. 
Mülkiyet hakkı, barınma hakkı gibi Anayasal hakları hiçe sayarak insanları yerlerinden eden kentsel dönüşüm ve 
acele kamulaştırma kararları, kentsel yıkım ve tahribat nedeniyle oluşturulan toplumsal sorunlar, mimarlık kültürü-
müz ve birikimlerimiz açısından kabul edilemez uygulamalardır. Kültür varlığımız olan yapılara yönelen hoyratça 
tutum, toplumumuzun geçmişiyle bağını kopartmakta, kültürel kimliklerimizi yok etmektedir. Ayrıca, çağın bilimsel 
düdüzeyine, yapı teknolojisine, estetik algısına, yaratıcı potansiyeline uygun olmayan, geçmişe de haksızlık eden ve 
taklitçiliği dayatan mimarlık anlayışı da reddedilmesi gereken merkezi politikalardır.  

Usta Sinan’ı, kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları nedeniyle saygıyla anarken, başta karar veri-
ciler olmak üzere herkesi mimarlığa, kültür mirasına, insan yaşamına ve çevreye saygıya davet ediyoruz. Yönetimle-
rin yüzyıllar içinden yoğrularak, harmanlanarak gelişmiş olan kent kültürünün ve değerlerinin farkında olmasını dili-
yoruz. Bu bilinçle yöneticileri toplumun yaşam kalitesini yükseltmede başat güç olan nitelikli mimarlık için politika-
lar geliştirmeye ve bunları desteklemeye davet ediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası
Hatay Şubesi Yönetim Kurulu

Yüzyıla yaklaşan yaşamı boyunca tasarlayıp gerçek-
leştirdiği, her biri dünya mimarlığına esin kaynağı 
olan eşsiz yapıtlarıyla ülkemizin ve toplumumuzun 
kültür elçisi olan büyük usta Mimar Sinan’ı ölümü-
nün 428. yılında saygıyla anıyoruz.

Mimar Sinan, Anadolu’nun yanı sıra, Balkanlar’dan 
Yakın Doğu’ya çok geniş bir coğrafyanın yapı sanatı-
nı ve mimarlık kültürünü harmanlayarak eriştiği 
sentezle çağının özgün ve görkemli mimarlığını ya-
ratmıştır. O’nun bir kentte seçtiği yer ve tasarımıy-
la, ‘yer’le bütünleşen mimarlık yapıtının oluşturdu-
ğu “kültürel peyzaj değeri”, günümüzde insanın 
çevreyle iletişiminin göstergesi olan değerli bir yak-
laşımdır. Yapılarında ölçülendirme, oran ve orantı 
kurma, strüktürel olgunluk ve yalınlık, mekânsal 
bütünlük ve kütle plastiği ile elde edilmiş estetik 
düzey, günümüz mimarlarına yüzyıllar öncesinden 
mesajlar iletmektedir



BASIN AÇIKLAMALARI

TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi Çalışma Raporu 173

Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası asma ve bodrum katları, 1995 yılında Kültür Bakanlığı ile yapılan protokol ile on yıllığı-
na Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ne tahsis edilmiştir. 22 Ekim 2002 tarihinde yenilenen protokol uya-
rınca binanın tahsis süresi; imza tarihinden itibaren kırk dokuz yıl olarak belirlenmiş ve 2051 yılına kadar kullanımı 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ne verilmiştir. Yıldız Sarayı Kompleksi'nin Cumhurbaşkanlığı'na tahsis 
edilmesinin ardından; 7 Aralık 2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü gönderdiği 227976 sayılı yazı ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile imzalanan protokolün tek taraflı 
olarak iptal edildiğini bildirmiştir.

İstanbul Valiliği Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 17.50’de; Beşiktaş İlçesi Yıldız 
Mahallesi'nde bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin hizmet verdiği Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası 
Asma ve Bodrum katlarının 31 Mayıs 2016 Salı günü saat 10:00 a kadar boşaltılması ve teslim edilmesi için tebligat 
yapılmıştır.

Protokolün iptaline yönelik yazıya yapılan itirazların yanıtsız kalması üzerine, idari işlemin öncelikle yürütmesinin 
durdurulması ve iptali için dava açılmıştır.

Açılan davada, Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasının Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesine tahsisine ilişkin 
22.10.2002 tarihli protokolün iptaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğünün 07.12.2015 tarih ve 227976 sayı ile yürütülen işleminin tahsis amacı doğrultusunda kullanılan yerin tahliyesi 
için haklı bir nedenin bulunmadığı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmiştir.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde görülen 2015/1568 esas no’lu davada mahkemenin 8 Mart 2016 tarihli kararında;
“Olayda, taraflar arasında imzalanan 22.10.2002 tarihli protokolün Bakanlığın yükümlülüklerini düzenleyen 5. mad-
desinde; Bakanlığın yukarıdaki kurallara uyulduğu sürece Oda’nın binada kullanım süresi dolmadan, binanın odaya 
tahsis edilen mekânlarını bir başka kuruma tahsis edemeyeceği ya da boşaltılmasını isteyemeyeceği öngörülmüş-
tür.”

Bu karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdaresinin, tarafımıza henüz tebligatı yapılmamış kararına göre 
11.05.2016 tarihinde (E.2016/1795) söz konusu idare mahkemesinin gerekçeli kararının tam tersi bir karar almış ol-
duğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Hukuki süreç devam ederken 24 saati dahi bulmayan bir sürede  tahliye için yapılan bir tebligat, Mimarlar Odası’nın 
hukukun üstünlüğünü sağlama doğrultusunda aklın ve bilimin rehberliğinde kamu ve toplum yararına verdiği müca-
deleye karşı bir intikam operasyonudur.
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Fiilen imkânsız bir tahliye talebini yapan Beşiktaş Kaymakamlığına, yargı kararının beklenmesi ve bu tarihten itiba-
ren tahliye için yeterli süre verilmesi için ayrıca bir başvuru yapılmıştır.

Bu duruma rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol uyarınca 49 yıllığına Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesine tahsis edilen Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın tahliyesi için dün sabah 10.00 sularında İstan-
bul Valiliği’nin emri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ve Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 
Oda binamıza zorla ve hukuka aykırı olarak girmişlerdir.

Zorla yapılan tahliyeye müdahale ettikleri için Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, İstanbul Büyükkent Şube 
Başkanı Sami Yılmaztürk, İstanbul Büyükkent Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu, İstanbul Büyükkent Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Sinan Omacan, İstanbul Büyükkent Şube Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Dura, İstanbul Büyük-
kent Şube Avukatı Can Atalay, Mücella Yapıcı, Cem Tüzün, Hasan Fener, Metin Karadağ, Ekrem Çakıroğlu, Nihat Uçu-
koğlu, Hilmi Etikan, Zeki Aslan ve Ersin Kiriş gözaltına alınmış, akşam saatlerinde ise serbest bırakılmışlardır.
Gezi Direnişinin tam da 3. yıldönümünde Mimarlar Odası’na yönelik yapılan bu zorbalık oldukça düşündürücüdür.
Hukuka aykırı tahliye işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmış olup, ayrıca bu işlemi gerçekleş-
tirenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Zorla tahliyeye direnen Oda Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın gözaltına alınma işlemini kınıyoruz. Yapılan hukuk 
dışı uygulamaları ve baskıyı kabul etmiyor, ilgilileri yasalara ve yargı kararlarına uymaya çağırıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

TMMOB Mimarlar Odası
Hatay Şubesi Yönetim Kurulu
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Birleşmiş Milletler-UNESCO tarafından Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Mimarlık Günü olarak tanımlanmıştır. 
Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) her yıl, farklı bir tema kapsamında, çeşitli etkinlikler ile mimarlığın toplumun gün-
demine getirilmesini ve farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.
 
Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 2016 Dünya Mimarlık Günü Temasını  “DAHA İYİ BİR DÜNYA TASARLA” (DESIGN A 
BETTER WORLD) olarak belirlemiş ve üye ülke mimarlık örgütlerine iletmiştir. Türkiye Mimarlar Odası, belirlenmiş 
olan temayı, beş önemli eksende toplumla ve mimarlarla paylaşmayı önemsemektedir.
 
Daha iyi bir dünya, barış, demokrasi, hukuk, haklar ve özgürlükler ile ve bu değerlerin mekânsallaştığı kamusal 
alanın nitelikli tasarımı ile olanaklıdır ve mimarların da bütün bu başlıklarda önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
 
BarışınBarışın egemen olduğu, savaşların ve terörün yeryüzünden silindiği,  insanların mülteci durumuna düşürülmediği, 
vatansızlaştırılmadığı, yaşam güvencelerinin sağlandığı, çevre ve kültür değerlerinin korunduğu bir dünyanın 
mümkün olduğu bilinmelidir.
 
Başta yaşama hakkı olmak üzere, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alındığı, laik, demokratik, hukukun 
üstünlüğüne dayalı ve anayasal, bilimsel, demokratik kurumlar ile kullanıcıların karar süreçlerinde yer aldığı, açık, 
şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı insan yaşamı için temel güvencedir.  
  
Bu evrensel değerlerin, insan yaşamını doğrudan etkileyen, sosyal, ekonomik, kentsel ve mekânsal gelişme süreçle-
rinde temel ilkeler olarak ödünsüz uygulanması ve sürekliliği “daha iyi bir dünya”nın olmazsa olmaz politikasıdır.
 
Küresel ekonomi baskılarının tehdidi altında bulunan; havanın, suyun, toprağın, doğanın ve kültürün, kentsel ve 
kırsal mekânın kısaca yaşam kaynaklarının korunması, herkes için öncelikle de karar vericiler için esas bir sorumlu-
luktur.
 
Yeryüzünde sorunlar yelpazesi büyüdükçe ve yoğunlaştıkça mimarlığın, planlamanın ve tasarımın, insanlar için daha 
iyi bir gelecek sağlamadaki yenilikçi ve yaratıcı gücü bugün çok daha büyük bir önem taşımaktadır.
 
DahaDaha iyi bir dünya için, ülkemizde; doğanın ve kültür varlıklarının tahribine, her biri yapıldıkları dönemin önemli 
modern mimarlık örnekleri ve ortak mirasımız olan TBMM Halkla İlişkiler Binası, İller Bankası Binası vb. yapılarımızın 
yıkılarak yok edilmelerine,  böylelikle tasarımın ve mimarlığın değersizleştirilmesine yol açan politikalara son veril-
mesini talep ediyoruz.
 
Yeryüzünde her alanda yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde, küresel ekonomi politikalarının doğa, kültür ve mekân 
üzerindeki baskısının sonlandırılmasında mimarların, mimarlığın ve tasarımın önemli rolünü vurguluyor ve kamuoyu 
ile paylaşıyoruz.
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Büyük Usta Mimar Sinan’ı ölümünün 429. yılında saygıyla anıyoruz. Balkanlar’dan Yakındoğu’ya çok geniş bir coğraf-
yada Osmanlı kültür dünyasının en özgün mimarisini yaratan Usta, bir yandan evrensel bir tasarım dili geliştirirken 
bir yandan da yere özgü biçimleniş kaygısıyla mimarlığın öznelliğini ortaya koymuştur. Süleymaniye ve Selimiye Kül-
liyeleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sinan’ın mimarlığı, günümüzde tüm Dünya tarafından “üstün 
evrensel değer” olarak tanınmaktadır.

Mimar Sinan uzun askerlik hizmeti döneminde çok farklı coğrafyalarda bulunmuş, farklı kültürler tanımış, Anado-
lu’nun, Balkanlar’ın ve üç imparatorluğun başkenti İstanbul’un mimarlığını özümsemiştir. Bu büyük içselleştirmenin 
sağladığı görgü, taklit edilemez bir biçimleniş duyarlılığı ortaya koymuştur. Sinan, geliştirdiği tasarım yaklaşımı ile 
sonraki yüzyılların mimarlığını da belirleyen bir önder olmuş ve denebilir ki tek başına 600 yıllık Osmanlı İmparator-
luğu’nun yapılı çevre kültürünün simgesi olmuştur.

Ancak, kuşkusuz Sinan sonrası yalnızca Büyük Usta’ya öykünen, onun sınırları içinde kendine bir yol bulmaya çalışan 
Osmanlı mimarlığı ülkenin yapılı çevre kültürünü modern çağa taşıyamamıştır. Günümüzde halen ısrarla çağın 
ruhunu hiç anlamadan tekrar tekrar üretilen Sinan taklidi cami mimarlığı, ne yazık ki bir toplumsal söylenceye indir-
genmiş uzak geçmişin anılarını diriltmeye çalışan hayalet görüntüsünden öteye gidememektedir. Oysa ki çağdaş 
yaşam çağdaş mimarlığı da gerektirir.

Çağdaş yaşam, “eşit ve özgür yurttaş” kavramı ile yalnızca hukuksal çerçeveyi tanımlamaz, mimarlığı ve kent kültü-
rünü de belirler. Modern Dünya’da mimarlık bir yandan bireyin özgür kimliğini bir yandan da toplumun kamusal du-
yarlılığını gözetir. Bu bakış açısı yerelde farklı tasarım dilleri geliştirse de, küresel ölçekte egemen unsur Modern kül-
türdür. Nitekim Türkiye Cumhuriyetini kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çağdaş yaşam kül-
türünün gelişmesi için mimarlığa özel bir önem verilmiştir. Başta başkent Ankara olmak üzere ülkenin her yerinde 
çağın ruhuna uygun yeni yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. Sergi Evi, İller Bankası, Bakanlıklar, Liseler, Atatürk 
Orman Çiftliği yapıları yalnızca Modern yapılar değildir, aynı zamanda çağı yakalamaya çalışan bir toplumun kendini 
ispatıdır. Ankara’nın, Adana’nın, İstanbul’un ve daha pek çok kentin planlanması, Modern kamusal yapılarla ve 
Modern konut mahalleleriyle bezenmesi, fabrikalar ve onlarla bütünleşik işçi-memur lojman yerleşimlerinin kurul-
ması, eşit ve özgür bireyi temel alan ve toplumun iradesini yönetici güç olarak tanımlayan yeni rejimin yeni mimarlı-
ğıdır. Bu süreçte Batılı mimarlar kadar yeni yetişen Türk mimarları da etkin görev almışlardır.

Günümüzde başkent Ankara’nın birçok değerli Cumhuriyet dönemi yapısının yıkılmış olması ve birçoğunun yıkım 
tehdidi altına bulunması düşündürücüdür. Uzun yıllardır mimarlık tarihçileri bu yapılarla ilgili pek çok araştırma ya-
parak, Türkiye ve Dünya ölçeğinde bu mimarlığın değerini ortaya koymuş ve bunları kültür mirası olarak tanımlamış-
ken ardı ardına yıkımların yaşanması salt kentsel rant kaygısı ile açıklanamaz. Başta İller Bankası ve AKM olmak 
üzere Cumhuriyet’in simge binalarının yıkım tartışması aynı zamanda bir çağdaşlık tartışmasıdır da. Nasıl ki Mimar 
Sinan’ın eserleri görkemli bir imparatorluğun mimarlığını simgeliyorsa, Cumhuriyet yapıları da 20. yüzyılda büyük 
bir savaşla bağımsızlığını kazanmış bir ulusun kültürünü simgeler.

Büyük Usta Mimar Sinan’ı, kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları nedeniyle saygıyla anarken, 94. 
yılına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde çok önemli yeri olan Modern mimarlık mirasımızın hak ettiği saygıyı 
görmesini diliyor, başta karar vericiler olmak üzere herkesi Cumhuriyet’e ve onun mimarlık değerlerine sahip çıkma-
ya davet ediyoruz.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YOL AÇAN KENTLEŞME POLİTİKALARINA SON VERİLMELİDİR! 

DüDünya Mimarlık Günü bu yıl, 2 Ekim 2017 tarihinde “İklim Değişikliği için Harekete Geç” teması ile Uluslararası Mi-
marlar Birliği (UIA) üyesi yüzden fazla ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlanacak. Mimarlar Odası bu 
çerçevede, tüm birimleri ve elli bini aşkın üyesi ile Dünya Mimarlık Günü ile başlayan hafta ve Ekim ayı boyunca “Mi-
marlık Haftası Etkinlikleri” gerçekleştirecektir. Tüm dünyada uygarlığın geleceği; iklim değişikliği, çevre sorunları, 
savaş ve çatışma, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle tehdit altındadır. Buna karşın ülke-
ler gerekli tedbirleri almamakta yükümlülüklerini yerine getirmemektedirler.

Ülkemizde Devletin anayasal görevleri arasında “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumak,  çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek” sayılmış ve Türkiye son olarak 22 Nisan 2016 
tarihinde Paris Anlaşması’nı imzalamıştır. Ancak bu anlaşma ile çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ko-
nusunda sorumluluk alınırken, yine aynı günlerde Mersin ve Sinop’ta yapılması planlanan tesislerle nükleer enerji 
üretimini sağlamak üzere kıyı ve sahillere, askeri arazilere, yasak bölgelere ve zeytinlik sahalara tesis kurulmasının 
önündeki yasal engelleri kaldıran düzenlemeler yapılmıştır.

Son on beş yılda; nükleer santraller, köprüler ve otoyollar, havaalanları, hidroelektrik santraller, kanallar gibi birçok 
projenin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmeden uygulanması için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Verimli arazi-
ler yetersiz tarım politikaları nedeniyle toprak ve üretim kaybına uğramış, denetimsiz madencilik faaliyetleri ve afet 
riski gibi gerekçelerle yeşil alanlar, milli parklar ve ormanlık araziler kullanıma açılmış veya rezerv alan ilan edilmiş-
tir. Tek başına bir çevre felaketine ve bölgesel iklim değişikliklerine yol açacak olan Kanal İstanbul Projesi başlatıl-
mıştır.  

Cumhuriyet tarihinde ilk kez nüfusun çoğunluğunun kırsal alanlar yerine kentlerde yaşadığı Ülkemizde doğal kay-
naklarını kaybeden şehirlerimiz bu proje ve uygulamalar eliyle; yalnızca doğal değil insan kaynaklı afetlere de açık 
hale gelmiştir. Küresel iklim değişikliği sebebiyle yükselen deniz seviyesi daha şiddetli fırtına ve sellere, orman kay-
bına uğrayan alanlarda daha sert gecen mevsimlere ve sonuçta kuraklığa sebep olmaktadır.

Dünyamızda yaşanan değişime ancak ülkemizin sahip olduğu doğal, çevresel kaynakların korunması ve uzun vadeli 
cevre politikaları oluşturulması yoluyla karşı koymak mümkün olacaktır. Bu bağlamda çevre karşıtı yatırım ve plan 
kararlarının ivedilikle durdurulması; bilimsel şehircilik ilkelerine ve planlama süreçlerine bağlı kararların hayata ge-
çirilmesi zorunludur. 

Mimarlar Odası olarak sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması konusundaki sorumluluğumuzu 
yerine getirmek üzere mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi iklim değişikliklerine neden olan koşulları değiştirmek 
üzere dönüşüm baskısı altındaki kentlerimiz için kullanmaya kararlı olduğumuzu vurguluyoruz. Dünyamızın, bölge-
mizin, ülkemizin, kentlerimizin ve yaşama hakkımızın tehdit altında olduğu bu zorlu dönemde meslektaşlarımızın ve 
toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz.
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TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları 27 Ekim 2017 tarihinde Suriçi’ndeki 
yıkım ve uygulamalar ile bunların kente, kentlilere ve mimarlığa etkilerini değerlendirmek üzere Diyarbakır’da top-
lanmıştır. Toplantıda yapılan ortak değerlendirme, tespit ve yerinde incelemeler ışığında; Suriçi’nde yaşananların ve 
gerçeklerin kamuoyu ile bir açıklama yapılarak paylaşılması benimsenmiştir. 

2011 yılında TOKİ, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi arasında imzalanan proto-
kolle “Diyarbakır Tarihi Sur Koruma Bandı Kentsel Yenileme Projesi” başlatılmıştır. Proje ile Suriçi’nde yaşayan kent-
liler hak sahibi kabul edilip TOKİ konutlarına taşınmak borçlandırılmış, hak sahibi kabul edilmeyenlerin ise zorla tah-
liyesine başlanmıştır. Konutların zamanında tamamlanmaması, borçluların ödeyemeyecekleri kredi taksitlerine 
mecbur edilmesi nedeniyle tepkilerin artması, bölgede yaşayanların evlerini terk etmemesi ve yıkımlara direnmesi 
nedeniyle projenin durması üzerine ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012’de Sur ilçesinde riskli alan ve 2013’te 
Hevsel Bahçelerini de kapsayan alanda rezerv alanı ilan etmiştir. 

Basın yayın organlarında çıkan ve Bakanlığın Dicle Nehri ile bütünleşen yeni bir şehir kurma planından bahseden ha-
berlerde “Diyarbakır’da yeni şehir kurulacağı” belirtilerek,” turizm potansiyeli”nin ortaya çıkarılacağı paylaşılmıştır. 
Projede tarihi kent merkezini konut bölgesi olmaktan çıkarılarak ticaret ve finans merkezi olarak kurgulayacak yeni 
yapılaşma programları öngörülmüş, ticaret-finans odağı haline gelerek kamusal alan olmaktan çıkarılması planlan-
mıştır.

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı; Temmuz 2015’te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi 39. Toplantısı ardından Dünya Kültür Mirası Listesine dolayısıyla da 
koruma altına alınmış, dönüşüm projelerinin tamamlanması önünde engel olarak görülen uluslararası yükümlülük-
ler devreye girmiştir.

Bu sırada ülkemizin güneydoğusunda, Haziran 2015 Genel Seçimlerinin ardından başlayan ve giderek şiddetlenen; 
sivil yurttaşların ve güvenlik görevlilerinin ölümüne, sakat kalmasına, yaşam çevrelerini terk ederek göç etmelerine 
sebep olan, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını gasp eden saldırı ve çatışmalar; bölge coğrafyasının ve 
kentlerin, tarihsel, kültürel ve doğal mirasın geri dönülemez biçimde zarar görmesine neden olmuştur. 

ZZarar gören ve yıkımdan en çok etkilenen alan ise; yüzün üzerinde anıtsal yapının yanı sıra bir kısmı tescilli olmak 
üzere bölgeye özgü pek çok sivil mimari yapı örneklerini barındıran  “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel 
Peyzaj Alanı” olmuştur. İstenilen hızda ilerlemeyen ve kısmen duran Kentsel Dönüşüm Projesi; çatışmalar sonucu 
oluşan yıkımdan yararlanılarak yeniden gündeme getirilmiştir. 

BazıBazı ulusal basın yayın organlarında 2015 yılı Aralık ayında çıkan haberlerde; Dünya Kültür Mirası Listesine alınan 
Sur bölgesindeki yerleşim yerlerinin “…çatışma ve saldırılara mekânsal olanak sağladığı, kentsel dönüşüm projeleri-
nin ise terör olaylarını engelleyeceğine…”; bölgede yaşayan yaklaşık yirmi iki bin kişinin büyük çoğunluğunun göç 
ettiği Suriçi’nin, “afet bölgesi” ya da “acil kamulaştırma bölgesi” ilan edilmesi yoluyla dönüştürülebileceğine dair 
haberler yayımlanmış ve ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Korunması gereken bir alan iken Hükümet tarafından “kentsel ihya” projesi olarak açıklanmasının ardından Mart 
2016’da; Sur ilçesinde 16 mahalle riskli alan ilan edilerek yaklaşık 50 bin nüfusun yaşadığı bölgenin neredeyse tama-
mının acele kamulaştırılmasına karar verilmiş, nüfusun çoğunluğu bölgeyi terk etmiş ve kamulaştırma kararlarına 
açılan davalar ise halen devam etmektedir.

Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal koşulları merkezi-yerel yönetimlerce bir fırsat olarak değerlendirilmiş, 
saldırı ve çatışmaların yaşandığı yerleşim yerlerine erişim kapatılarak yıkıma başlanmış, bölgenin dönüştürülmesi 
için mimarlık ve planlama bir araç olarak görülmüştür.
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Mevcut imar planları hazırlanan projelerde öngörülen yapılaşmayı içermediğinden; 2016 yılı Ekim ve Aralık ayların-
da “Diyarbakır İli, Sur İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 187 Hektarlık Alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile “Diyarbakır İli, Sur İlçesi, 
Yukarı Kızıltaş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı (Doğa Parkı) Ve Ağaçlandırma 
Alanı 1. Uygulama Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği” yapılmıştır. 

Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile Sur bölgesinde mevcut tarihi doku ve tescilli yapıların yok sayılmış kentsel 
donatı alanlarının kaldırılması, birçok yapının yıkımı öngörülmüş, güvenlik ve savunma odaklı kararlar alınmıştır. 
Koruma yerine yeni projelerin inşasına ve yeni fonksiyonların eklenmesine odaklanan plan değişikliğinde bütüncül 
kararlar yerine parçacıl yaklaşımla plan bütünlüğü bozularak geleneksel kent dokusuna müdahalenin önü açılmıştır. 
Değişiklik ile daha önce sosyal tesis, yeşil alan, eğitim ve konut alanı olarak belirlenmiş olan altı alan emniyet hizmet 
alanları olarak düzenlenmiş, bu alanlar arası ulaşım kararlarında yolların genişletilmesi benimsenerek halen ayakta 
olan olan tescilli ve tescilsiz korunması gerekli yapılı çevrenin zarar görmesinin önü açılmıştır. 

Plan uygulama hükümlerinde yer alan yol genişlikleri, bina ve duvar maksimum yükseklikleri, bahçe mesafeleri, yapı 
malzemeleri ve benzeri konulara ilişkin alınan kararlar Sur’da; 
• geleneksel sokak dokusunun ve perspektifinin bozulmasına sebep olacak, 
• cephe uzunluğu yapı yüksekliği ve yol genişliği oranlarını insan ölçeğinden çıkararak sağır cephe uygulamaları ile 
şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı sokaklar oluşturacak,
• duvar, çit, direk yapılamayacak ve ağaç dikilemeyecek olan ön bahçelerde konut özel alanlarını kamuya açık hale 
getirerek mahremiyeti ortadan kaldırılacak ve ticari kullanıma yönlendirecek,
• taşıt yollarında yerel malzeme yerine asfalt kullanımına izin vererek özgün dokuyu bozacak ve yol kotlarının yük-
selmesine sebep olarak yapıları su baskını riskine açık hale getirecek,
• yeni yol açılması ve mevcut yolların genişletilmesi sonucu oluşacak artık parsellerin kullanımı belirsiz bırakarak 
plan bütünlüğünü bozacaktır.

Kent merkezlerinin, tarihi, doğal ve kültürel miras alanlarının sermayenin yeni yatırım alanları olarak değer kazandı-
ğı günümüzde; emlak geliştiricilerinin ilgisini çeken, göç edilerek terk edilen ve yıkıma uğrayan Suriçi’nde yeni yapı-
lar inşa edilmiş, var olan yerleşim yerleri üzerinde dönüşüm projeleri uygulanarak mimari miras yok edilmiş, toplu-
mun sosyo-kültürel yapısında ayrışmaya neden olunmuştur. 

Kenti ihya edeceği söylenen dönüşüm projesi ile tarihi kent merkezi kamusal alan ve konut bölgesi olmaktan çıkarı-
larak, ticaret ve finans merkezi olarak kurgulanmış, yerinde iskânı sağlanmayan yurttaşlar kentin çeperlerine gitme-
ye zorlanmıştı

Oysa 1965 ve 1983 yıllarında kabul edilen “Silahlı Çatışma Halinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Lahey Söz-
leşmesi” ile “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korun-
masına Dair Sözleşme”nin getirdiği yükümlülüklerinin yanı sıra anayasada tanımlandığı üzere Devlet;  kültürel var-
lıkların tespiti, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli tedbirleri almakla ve herhangi bir anda veya 
durumda kendilerini çatışma altında bulan tüm yurttaşların ve bu yurttaşlara ait yerleşim yerlerinin korunması ile 
sorumludur. 

Mimarlar Odası olarak; kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliği konusundaki sorumluluğumuz ve 
sahip olduğumuz mesleki uzmanlık kapsamında; Kentsel Sit Alanı olan Suriçi bölgesinde yaşanan yıkım ve tahribatın 
incelenmesi, tescilli yapıların mevcut durumlarının tespit edilmesi ve zarar gören mimari ve kültürel mirasın korun-
ması amacıyla çalışmalar yapmak üzere değişik zamanlarda Diyarbakır Valiliği’ne bölgeye giriş izni için başvuru ya-
pılmıştır. Son olarak Temmuz 2017’de yapılan başvurumuz Valilik ve Emniyet Müdürlüğü’nce koruma ve planlama 
alanında uzmanların da katılacağı heyet üyelerinin bir kısmının incelemede bulunmasının  “sakıncalı olduğu”  gerek
çesi ile kabul edilmemiş, bu hususun yazılı olarak bildirilmesi talebimiz ise reddedilmiştir.
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Kentler, içinde bulundukları ekonomik ve toplumsal yapının tüm özelliklerini yansıtan birer parçasıdırlar. Dolayısıyla 
kentsel çevre için yeni politikaların oluşturulmasında tüm ilgililerin rol alması, kentler ve bölgeler arasında eşgüdüm 
ve işbirliği sağlanması, kentlilerin yaşam ortamlarıyla ilişkilerinin güçlendirilerek çevrelerine ve kentsel değerlerine 
yabancılaşmalarının önlenmesi gereklidir. 

MimarlıkMimarlık evrensel değerleri bağlamında insancıldır, yaşam hakkına saygılı ve barıştan yanadır.  Bizler, en temel insan 
hakkı olan sağlıklı ve güvenlikli bir çevrede yaşama hakkını ödünsüz savunmaktayız. Bu bağlamda, insanlığın mirası 
olan kültür mirasının korunması için duyarlı tüm kesimleri ve sorumluları harekete geçmeye, bölgede uygulanan 
soylulaştırma projesinden vazgeçmeye çağırıyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası
Hatay Şubesi Yönetim Kurulu
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15 Mart 2016 tarihinde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Mimarlık Bölümü Başkanlığı’na 
Mimarlar Odası Hatay Şubesi Yönetim Kurulu ziyaret gerçekleştirdi.
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4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında, ‘Planlama alanında mimari çözüm-
lemelerde esneklik sağlamak amacıyla rüzgâr ve güneşlenme ile yönlenme dikkate alınarak 
planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında yapı nizamı çekme mesafeleri, kat yük-
seklikleri, bina yükseklikleri, blok ebatları ve bloklar arası çekme mesafeleri Bakan-
lıkça uygun görülecek Kentsel Tasarım Projesine göre belirlenecektir’ maddesinin Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ni belirtilen konu-
larda geçersiz kılmaktadır. Bu yoğunlukta bir imar öngörülen planlamada mutlaka bu iki 
yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Yukarda açıklanan nedenlerle; Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahalleleri Sı-
nırları İçinde Kalan Yaklaşık 35 hektarlık alanda yapılan Riskli Alan, Dönüşüm Projesi 
kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planının onayına itiraz ediyoruz. 

a) Alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uyması gerektiğinden, önerilen plan yoğun-
luğunun 1/25.000 ölçekli planda öngörülen yoğunluğa göre planlanmasını, 
b) E=2.9 emsale göre hazırlanan plandaki sosyal açık ve yeşil alanların artan yoğunluğa 
göre hesaplanarak revize edilmesini,
c) ‘Eş zamanlı projesi yapılan adalar arasında Emsal Transferi yapılabilir’ plan notunun 
iptal edilmesini, 
d)d) ‘Planlama alanında mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla rüzgâr ve güneş-
lenme ile yönlenme dikkate alınarak planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında yapı 
nizamı çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yükseklikleri, blok ebatları ve bloklar 
arası çekme mesafeleri Bakanlıkça uygun görülecek Kentsel Tasarım Projesine göre belir-
lenecektir’ plan notunun iptal edilmesini,

Arz ve talep ederiz. 
                                                                                                                                                                      
Mimarlar Odası Hatay Şubesi           
İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi   
Makine Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği 
lektrik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği                    
Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilciliği
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Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak 
09-13 Ekim tarihlerinde, TMMOB’a 
bağlı Hatay’da yer alan diğer odalarla 
birlikte; ilgili idareler ile protokol im-
zalanması hususunda toplantılar ya-
pıldı; toplantılarda protokolün; 
amacı, koşulları, faydaları değerlendi
rilip tek tek maddeler oluşturuldu.

İlgili idarler ile teknik işbirliği sağla-
mak ve tarafların bu yöndeki ortak 
sorumluluklarını tarih, kültür, doğa 
ve çevre değerlerinin korunarak geliş-
tirilebilmesi ve sahip çıkılarak karşı-
lıklı dayanışma içerisinde yerine ge-
tirmelerinin kurallarını belirlemek 
için çalışmalar yapıldı.
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Meslek Odaları ve Belediye, Mesleki ve 
Kamusal denetimin iki önemli paydaşı 
olarak, ilgili kanun ve yönetmeliklerde-
ki değişikliklerin projelere yansıtılması, 
Belediyenin proje müelliflerinden ve 
Odalardan beklentilerinin karşılanması, 
proje müelliflerinin yaptığı projelerin 
vve odaların yaptığı mesleki denetimin 
geliştirilmesi, denetleme süreçlerinin 
daha sağlıklı bir şekilde yapılması, ek-
siklerin tekrarlanmaması ve işbirliğinin    
güçlendirilmesi açısından önemlidir

08 Kasım 2017 tarihinde Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak, TMMOB’a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Hatay İl 
Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, Jeoloji Mü-
hendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği,  Makine Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Hatay İl Temsilciliği, Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilciliğiyle birlikte; Samandağ Belediyesi ile “Sağlıklı 
Kentleşme,  Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mes-
leki ve Teknik İşbirliği Protokolü” yapılmıştır.

 Bu protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan Mimarlık ve Mühendislik 
hizmetlerinin; ilgili mevzuatlara, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, 
Belediye ile ilgili Meslek Odaları arasında teknik işbirliği sağlamak ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını; 
tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerinin korunarak geliştirilebilmesi ve sahip çıkılarak karşılıklı dayanışma içerisinde 
yerine getirmelerinin kurallarını belirlemektir.  Protokol, Belediye sınırları içerisinde yapı ruhsatı gerektiren; tüm yapı 
prprojelerinin ve Yapı Kullanma izni eki projelerinin ( vaziyet planı-bağımsız bölüm planı, v.b.) mesleki denetim yapılarak, 
müellifler tarafından Oda Sicil Belgesi / Sicil Durum Belgesi alınmasını kapsar.
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Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak; Mesleki uygulamalarda kamu yararını ve meslek e�ğini korumak, müelliflik 
haklarını gözetmek yönünde çalışmalar yapmak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutarak Mesleki dene�m 
uygulamasının belirli standartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülmüş, mimarlar odası bütün-
selliği içinde mesleki dene�mdeki farklı uygulamaların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmasına önem veril-
mektedir.

Bu hedefler doğrultusunda; 12 Aralık 2017 tarihinde Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak, TMMOB’a bağlı Elektrik 
Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası Hatay 
İl Temsilciliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği,  Makine Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilciliğiyle birlikte; 
Defne Belediyesi ile “Sağlıklı Kentleşme,  Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak 
GeliGeliş�rilmesi İçin Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü” yapılmış�r. Protokol, Belediye sınırları içerisinde yapı 
ruhsa� gerek�ren; tüm yapı projelerinin ve Yapı Kullanma izni eki projelerinin ( vaziyet planı-bağımsız bölüm planı, 
v.b.) mesleki dene�m yapılarak, müellifler tara�ndan Oda Sicil Belgesi / Sicil Durum Belgesi alınmasını kapsar.

İmzalanan protokol sonrası Defne 
Belediye Başkanı İbrahim Yaman; 
protokolün, tarih, kültür ve doğanın 
karşılıklı korunması ve sağlıklı kent-
leşme adına ortak bir amaç ve işbir-
liğine hizmet ettiğini ifade ederken, 
TMMOB bağlı oda başkanları üreti
len projelerin, yapılan işlerin çok 
daha kaliteli yürümesi, nitelikli kent-
leşme ve yapılaşma faaliyeti için ge-
rekli olan Mimarlık ve Mühendislik 
hizmetlerinin; ilgili mevzuatlara, bi-
limsel esaslara ve mesleki kurallara 
uygun olarak yerine getirilebilmesi
nin sağlanması için önemli bir adım 
atıldığını vurguladılar.
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