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TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ



 
Değerli Meslektaşımız, 
 
Son günlerini yaşamakta olduğumuz 2016 yılını tamamlarken sizlere Mimarlar Odası 
Adana Şubesi XIV. Dönem Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana 
gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve yayınlar hakkında bilgi vermek isteriz.  
 
Mimarlar Odası’ nın bütçe sıkıntısı yaşadığı zorlu bir dönem içerisinde bulunmasına 
rağmen; “haksız rekabetin ortadan kaldırılabilmesi, mesleki birliktelik ve dayanışma 
ortamının sağlanabilmesi, kent ve mimarlık mesleği hakkında fikir üretilebilmesi “ gibi 
çalışmaların ancak ve ancak oda-üye / üye-üye ilişkilerini sıklaştırarak ve 
kuvvetlendirerek sağlanabileceğinin bilincinde olarak, aşağıda sizlere ilettiğimiz 
etkinlikleri ve komisyon çalışmalarını gerçekleştirebilmek için her anlamda çaba sarf 
etmekteyiz.  
 
Bu anlamda dikkatle inceleyeceğinizi umarak, göreve geldiğimiz 16 Ocak 2016 tarihinde 
gerçekleşen genel kuruldan bu yana gerçekleştirdiğimiz panel, söyleşi, toplantı, danışma 
kurulları, sergi, komisyon çalışmaları ve bunlarla birlikte sizlere ulaştırdığımız yayınları 
özetle ve kronolojik olarak şöyle sıralayabiliriz; 

 
MESLEKİ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER         
 
OCAK 2016             

 
 Dayanışma Kokteyli   : “ Görev Dağılımı “ gündemli ilk toplantının 

ardından tüm üyelerimiz ile bir araya gelmek hedeflenmiştir. 
 Açık Yönetim Kurulu Toplantıları :  Mimarlar Odası’ nın üye ile birlikte kolektif 

bir biçimde yönetilmesi ana fikri ile yola çıkarak, tüm yönetim kurulu toplantılarının 
üyeye açık olmasına karar verilmiştir ve bu yönde gerçekleştirilmektedir.  

 
ŞUBAT 2016             

 

 TÜYAP İnşaat Fuarı   : Çukurova Üniversitesi mimarlık bölümü 
öğrencilerinin katılımı ile, Mimarlar Odası Adana Şubesinin düzenlediği “ Adana 5 
Ocak Stadyumu Yeri “ konulu yarışma sonuçlarının sergilendiği standımız ile fuarda 
yer alınmıştır. 

 XIV. Dönem 1. Danışma Kurulu : XIV. Dönem çalışma akslarının 
oluşturulabilmesi ve üye görüşlerinin alınabilmesi hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.    

 Öğrenci Buluşması   :  Üyelerimizden Ece Sultan Karacık, Beliz 
Büşra Şahin ve Ç.Ü. Mimarlık bölümü öğrencisi Emre Kaya’ nın UMOB, Betonart ve 
WHATABOUT platformlarında katıldıkları atölye çalışmalarına ait sunumlarının yer 
aldığı öğrenci buluşması gerçekleştirilmiştir.   

 M.O.T.A. Buluşması   :    M.O.T.A. ( Mimarlar Odası Tasarım Atölyesi ) 
gerek sosyal sorumluluk projeleri ve buna bağlı atölye çalışmaları yapabilmek, 
gerekse meslekte tecrübeli üyelerimizin mesleğe yeni katılan meslektaşlarımız ile 
tecrübelerini paylaşabildikleri çalışmaları yapabilmek üzere üyelerimiz ile ilk 
buluşmasını gerçekleştirilmiştir.  

 Söyleşi    “ Kısacıkzade Konağı “   : Şube Yönetim Kurulu 2. Başkanı Murat ULAŞ’ 
ın sunumu ile “ Kısacık Zade Konağı – Dünü Bugünü “ konulu söyleşi Kısacıkzade 
Konağı’ nda gerçekleştirilmiştir.  

 



 
MART 2016              

 
 Dünya Kadınlar Günü  : 8 Mart Dünya Kadınlar günü çerçevesinde bir 

buluşma/kokteyl gerçekleştirilmiş ve kadın meslektaşlarımıza, fidan hediye 
edilmiştir. 

 Söyleşi    “ Erol DOĞAN “    : 8 Mart Dünya Kadınlar günü çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir.   

 Merkez Delegeleri Toplantısı :  Mimarlar Odası Genel Kurulu’ nda bulunacak 
delegelerimiz ile şube görüşlerinin paylaşıldığı toplantı gerçekleştirildi. 

 Teknik Gezi     “ TARSUS “  : Üyelerimizden Erol DOĞAN’ ın rehberliğinde 
ve Mimarlar Odası Mersin Şubesi’ nin de katılımı ile Tarsus’ un tarihi evlerini ve tarihi 
yapılar üzerinde ki çalışmaları inceleyebilmek üzere teknik bir gezi 
gerçekleştirilmiştir.  

 M.O. Genel Kurulu      : 18-19 Mart 2016 tarihlerinde yönetim 
kurulumuz, merkez delegelerimiz ile birlikte Mimarlar Odası 45. Dönem Olağan Genel 
Kurulu’ na katılmış, çeşitli merkez komitelerinde görev alarak şube görüşlerini ve 
hedeflerini iletmiştir.  

 Kentsel Dönüşüm Zirvesi ADANA :  24 Mart 2016 tarihinde Şube Başkanı Ozan V. 
Tüzün’ ün “ Meslek Odaları “ oturumuna başkanlık ettiği Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ 
nde aynı zamanda bir sunum ile yer alınmıştır.     

 
NİSAN 2016             

 
 Mimar Sinan’ buluşması  : Usta Sinan’ ı anma etkinlikleri kapsamında Mimar 

Sinan anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 
 Film Gösterimi   :  Ramazanoğlu Konağı’ nda “ Sinan’ ı Anlamak “ isimli 

film gösterimi üyelerimizin yanında tüm vatandaşlara da açık ve ücretsiz olarak 
gerçekleştirilmiştir.     

 Sergi    “ SİNAN ESERLERİ “  :   Seyhan İlçe Belediye fuayesinde ve Çukurova 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü fuayesinde 1 hafta boyunca Usta Sinan’ ın eserleri 
sergilenmiştir.     

  Söyleşi   “ Sinan Neden Modern “  :    Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Jale Erzen’ in 
anlatımı ile “ Sinan neden modern “ konulu söyleşi gerçekleştirilmiştir.  

 Bölge Toplantısı   : Şubemize bağlı birimlerimizin sorunlarını ve 
taleplerini almak, şube çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak ve kolektif olarak 
çalışabilmek üzere yol haritası belirlemek üzere Osmaniye’ de 1. Bölge toplantısı 
düzenlenmiştir. 

 Atölye    “ Çer – Çöp “  :  Mimarlar Odası Tasarım Atölyesi’ nin; çevremizde 
var olan ancak büyüklüğünün ve kapladıkları yoğunluğun farkında olunamadığı 
çöplerin bir araya geldiğinde ulaşabilecekleri hacimleri ortaya koyan ve bu konuda 
farkındalık yaratmayı hedefleyen atölye çalışması Ç.Ü. Mimarlık bölümü ve bazı çevre 
illerden gelen mimarlık öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.   

 Teknik Gezi    “ PAYAS “    :  Üyelerimizden Onuz ÖZKALE’ nin katkıları,  M.O. 
Mersin ve Hatay Şubelerinin katılımı ile Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’ ne teknik bir 
gezi düzenlenmiştir.  

 Meslek İçi Eğitim         : Hemen hemen tüm kentlerin gündemini 
oldukça meşgul eden, gerek parsel bazında gerekse mahalle bazında uygulanan 
Kentsel Dönüşüm yasası ve mevcut uygulamalar hakkında çalışmalar yapmakta olan 



Kentsel Dönüşüm Komisyonu’ nun bilgilendirme içerikli toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  

 Boyama Şenliği     :   Ç. Ü. Yapı Tasarım Kulübü ile birlikte 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “ Boyama Şenliği “ Çukurova 
Üniversitesi kampüsünde yapılmıştır. 

 Söyleşi    “Halet ÇAMBEL “    : Üyelerimizden Erol Doğan’ ın sunumu ile “ Bir 
Bilim İnsanı Halet Çambel “ konulu söyleşi, Çukurova Üniversitesi’ nde 
gerçekleştirilmiştir. 

 Teknik Gezi    “ KARATEPE “   :  Saçaklarını Turgut Cansever’ in tasarladığı, 
kazılarını Halet Çambel’ in tamamlayarak Türkiye’ de ilk olarak açılmasına öncülük 
ettiği Karatepe Açıkhava Müzesi’ ne teknik bir gezi düzenlenmiştir. 

 Söyleşi    “ Jotun Boya “    :  Jotun Boya temsilcilerinin sunumu ile bir söyleşi ve 
ardından da üyelerimize bir kokteyl gerçekleştirilmiştir. 

    
MAYIS 2016             
 

 Sergi  “ Ulusal Mimarlık Ödülleri  : Ulusal Mimarlık Sergisi Ödülleri 2016; Ç.Ü. 
Mimarlık Bölümü ve M.O. Adana Şube Binası’ nda sergilenmiştir.  

 Meslek İçi Eğitim         :  Kentli Hakları komisyonunun, kentte yaşayan 
bireylerin 3. kuşak haklar konusundaki sunumlarını içeren bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

 PANEL  “ Kentli Hakları “      : Bülend TUNA, Av. Mustafa ÇİNKILIÇ, 
Doç. Dr. Ulaş BAYRAKTAR, Yard. Doç. Dr. Fikret ZORLU ve Doç. Dr. Hossein Sadri’ nin 
konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleştirilen ve 3 Kuşak haklar konusunda 
farkındalık yaratmak, kentte yaşayan her bireyin kent üzerinde hakları olduğu 
gerçeğini hatırlatabilmek teması ile düzenlenmiştir. 

 XIV. Dönem 2. Danışma Kurulu : XIV. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 
bilgilendirme yapılması, komisyonların yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi 
ve üye görüşlerinin alınabilmesi için gerçekleştirilmiştir. 

    
HAZİRAN 2016             
 

 Dayanışma Yemeği    :  Mimarlar Odası ile üyelerinin ve üyelerin 
kendi aralarındaki birlikteliğini ve dayanışma ortamını güçlendirmesi hedefiyle bir 
dayanışma yemeği düzenlenmiştir. 

 
EYLÜL 2016             
 

 Teknik Gezi “MERSİN-ANAMUR“:  Mimarlar Odası Mersin Şubesi ev sahipliğinde 
Hatay ve Gaziantep Şubelerin katılımı ile arkeolojik bir gezi gerçekleştirilmiştir. 

 
EKİM 2016              
 

 Basın Açıklaması   :  Ekim ayı etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı’ nda 
Atatürk Heykeli’ ne çelenk bırakma ve basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

 Meslek Tanıtım Buluşması  : Sungurbey Anadolu Lisesi öğrencilerine 
mimarlık mesleğini anlatmak üzere Mimar Gökçe Derman Çelik’ in sunumu ve Serhat 
Mehmet ALTUNER’ in katılımı ile bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. 

 Söyleşi    “ Nevzat SAYIN “    : Mimar Nevzat SAYIN’ ın mesleki tecrübelerini 
üyelerimiz ile paylaştığı “ 4 Farklı Süreç “ konulu söyleşi gerçekleştirilmiştir. 



 Meslek Tanıtım Buluşması  : İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi öğrencilerine 
mimarlık mesleğini anlatmak üzere Mimar Gökçe Derman Çelik’ in sunumu Serhat 
Mehmet ALTUNER ve Emrah Mehmet GÜLLÜOĞLU’ nun katılımı ile bir söyleşi 
gerçekleştirilmiştir. 

 Toplantı    : Serbest çalışan üyelerimizin sorunlarını dinlemek, 
çözüm önerileri üretmek ve birlikte bir yol haritası belirleyebilmek üzere “ Serbest 
Çalışan Üye Sorunları “ gündemli bir toplantı düzenlenmiştir. 

 Söyleşi    “ Cengiz BEKTAŞ “   :   Usta Cengiz Bektaş’ ın Ç.Ü. Mimarlık öğrencileri ile 
buluştuğu “ Geleceğe Eklenmek “ konulu söyleşisi Çukurova Üniversitesi’ nde 
gerçekleştirilmiştir. 

 Söyleşi          : Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Eren Tümer, Ç.Ü. 
Mimarlık Bölümü öğrencilerinin “ Mimarlar, öğrenciler ile buluşuyor “ temalı 
toplantısına “ Bir Görsel İletişim Aracı Olarak Mimarlık “ konulu sunumu ile yer 
almıştır.  

 
KASIM 2016             
 

 Toplantı     :  Ücretli çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının 
tespiti, görüşlerinin alınması ve konulara ilişkin çalışma ve çözüm yöntemlerinin 
geliştirilebilmesi amacıyla ilk toplantı düzenlenmiştir.  

 Meslek İçi Eğitim    : Kamulaştırma ve Bilirkişilik eğitimleri şubemiz 
toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. 

 Söyleşi    “ Şafak KAYPAK “   : 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ ü anma 
kapsamında Şafak KAYPAK tarafından “ Atatürk’ ün Kent ve Kentleşmeye Bakışı “ 
konulu söyleşisi gerçekleştirilmiştir. 

 Balo      : Gelenekselleşmiş olan Mimarlar Balosu 
gerçekleştirilmiştir. 

 Toplantı     :  Kentsel Dönüşüm Komisyonu’ nun sürdürmekte 
olduğu çalışmalar ve hazırlamakta oldukları Kentsel Dönüşüm Rehberi içerikli 
kitapçık hakkında bilgilendirmeler yaptığı toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 Toplantı    : Serbest çalışan üyelerimizin sorunlarını dinlemek, 
daha önceki dönemlerde yapılmış olan çalıştay sonuç raporlarının güncellenmesi ile 
ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve çözüm önerileri üretmek 
üzere, ilki Ekim ayında düzenlenen toplantının 2. Ayağı gerçekleştirilmiştir 

 Birim Toplantıları   : Temsilcilerimizin daha aktif olabilmesi, 
mesleki denetimin yaygınlaşması ve dayanışmanın artırılması, şube ile bağlarının 
kuvvetlendirilmesi amaçlı birim toplantıları ve temayül yoklamalarının yapılmış, bu 
temayül yoklamaları sonucunda birim temsilciliklerinin atamaları 
gerçekleştirilmiştir. 

 Bölge Toplantısı   : Şubemize bağlı birimlerimizin sorunlarını ve 
taleplerini almak, şube çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak ve kolektif olarak 
çalışabilmek üzere yol haritası belirlemek üzere Kozan’ da 2. Bölge toplantısı 
düzenlenmiştir. 

 Teknik Gezi      “ Kaleler “  :  Kastabala, Anavarza Kalesi ve restore edilen 
Kozan Evlerinin bulunduğu bölgelere teknik bir gezi düzenlenmiştir. 

 
ARALIK 2016             

 Söyleşi    “ Ofis PAN “    : Mimar Cihan Sevindik ve Mimar Zeynep Sevindik’ in 
“ Yarışmadan Uygulamaya “ konulu sunumlarını içeren söyleşi Çukurova Üniversitesi’ 
nde gerçekleştirilmiştir. 



 PANEL    : Doç. Dr. Hossein Sadri, Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu 
Sadri ve Avukat Mustafa Çinkılıç’ ın konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleştirilen “ 
Kentsel Dönüşümde İnsan Hakları Paneli “ kentsel dönüşüm uygulamalarının 
insan hakları ölçeğinde ele alınması içeriği ile düzenlenmiştir. 

 
KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMALARI          
 

 ” KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU “ Yerel yönetimlerin kentimiz üzerinde 
sürdürmekte olduğu gerek parsel bazında gerekse ada bazında kentsel dönüşüm 
projeleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. Konu ile ilgili Mimarlar Odası Adana 
Şubesi’ nin politika belirlemesine yardımcı olabilmek, kentin ve kentlinin 
mağduriyetini giderebilmek üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

  “ KENTLİ HAKLARI KOMİSYONU “  3 Kuşak haklar konusunda farkındalık yaratmak, 
kentte yaşayan her bireyin kent üzerinde hakları olduğu gerçeğini hatırlatabilmek 
üzerine çalışmalarını yapmaktadır. Komisyon bu konuda bir panel düzenlemiştir ve 
panelin yerel ölçekte ki ayağının hazırlıklarını sürdürmektedir. 
 

 “ YASA VE YÖNETMELİKLER KOMİSYONU “ Yönetmelikler çerçevesinde ilçe 
belediyeler arasındaki yorum farklılıklarını gidererek; üyeler arasında bu 
nedenlerden doğabilecek haksız rekabet sorunlarına ve proje kontrol 
departmanlarında görev yapmakta olan meslektaşlarımızın olası mağduriyetlerini 
giderebilmek için çözümler üretmeyi hedeflemekte ve ortak bir dil üretebilme 
çalışmaları yapmaktadır. 
 

 “ MİMARLAR ODASI TASARIM ATÖLYESİ “ Gerek sosyal sorumluluk anlamında, 
gerekse genç kuşak ve tecrübeli kuşağın kaynaşarak kolektif çalışmalar 
yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla kurulmuş olan topluluk bu alanlarda 
çalışmalarını sürdürmektedir.  İlki “ Çer- Çöp “ olan atölye çalışmalarına yenisini 
eklemek üzere araştırmalara başlamıştır.  
 

 “ YAYIN KOMİSYONU “  Güney Mimarlık dergisinin, adından da açıkça anlaşıldığı ve 
olması gerektiği üzere yerelleşmesi ve daha ekonomik bir biçimde elde edilebilir 
olması anlamında büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir.  

 
MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ YAYINLARI       
 

 “ GÜNEY MİMARLIK “  Güney Mimarlık dergisinin, adından da açıkça anlaşıldığı ve 
olması gerektiği üzere yerelleşmesi ve daha ekonomik bir biçimde elde edilebilir 
olması anlamında yönetim kurulumuz yayın komisyonumuz ile birlikte hassas ve 
fedakâr bir biçimde çalışarak derginin gerek editorial, gerekse baskı masrafları 
anlamında herhangi bir ücret ödenmeden elde edilmesini sağlayabilmiştir. 
 

  “ KENTLİ HAKLARI PANEL KİTAPÇIĞI “  Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olan 
Kentli Hakları Paneli’ ne ait kitapçık hazırlanmış ve tüm üyelerimize iletilmiştir. 
 

 “ YÖNETMELİKLER KİTAPÇIĞI “  Yasa ve Yönetmelikler Komisyonu’ nun çalışmaları 
doğrultusunda mevcutta yürürlükte olan 3 yönetmeliğin, komisyon görüşlerinin ve 
bakanlık görüşlerinin yer aldığı Yönetmelikler Kitapçığı hazırlanmıştır. Bu kitapçık 
dijital olarak tüm üyelerimize ve Mimarlar Odası örgütüne de iletilmiştir. Kitapçık 



örgüt içerisinde olumlu karşılanmış ve bazı şubeler üyelerine iletmek üzere 
şubemizle iletişim içerisinde olmuşlardır. 
 

Ayrıca şube yönetim kurulumuz, üyelerimizin mesleki denetim ve birikmiş üye 
aidatlarının ödenmesi konusunda yaşadığı aksaklıkların ve zorlukların giderilebilmesi 
anlamında Mimarlar Odası Genel Merkezi ile yazışmalarını sürdürmekte ve yine merkez 
yönetim kurulu ile koordine bir biçimde çeşitli bankalar ile taksitlendirilmiş ödeme 
yöntemleri için anlaşmalar sağlamaktadır.  
 
Bir yandan kütüphane geliştirme çalışmalarını, mimarlık öğrencilerine lojistik destek 
sağlayabilmek için “ Askıda Gönye “ gibi sosyal sorumluluk içeren çalışmaları, 
Çukurova Üniversitesi mimarlık bölümü öğrencilerinin kurmuş olduğu Yapı Tasarım 
Kulübü’ nün gezi vb. teknik anlamdaki etkinliklerini destekleme faaliyetleri ve Mimarlar 
Odası Şube binası için tercihen restore edilebileceğimiz  Adana’ nın geçmişinden izler 
taşıyan bir bina elde edilmesi çalışmalarını sürdürürken öte yandan kent ile ilgili 
çalışmaların yürütülmekte olduğu T.M.M.O.B. / Adana İ.K.K. ( İl Koordinasyon Kurulu ), 
ve İlçe belediyelerin oluşturmuş olduğu Kent Konseylerinde; Adana 5 Ocak Stadyumu 
yeri, ulaşım sorunları ve kentsel dönüşüm vb. konuların çözüm çalışmaları içerisinde 
fiilen yer almaktadır. 
 
İtiraf etmeliyiz ki; sürekli olarak değişkenlik gösteren ülke gündemi, talihsiz bir şekilde 
vatandaşlarımızın ve güvenlik güçlerimizin hayatlarını kaybetmesine neden olan terör 
saldırıları, ülkemizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün bizlere emanet ettiği 
Cumhuriyet rejimini temelinden sarsmaya ve yok etmeye yönelik darbe tehditleri ile 
geçen 2016 yılı, bizler için de çalışmalarımızı konsantrasyonu tam anlamı ile sağlanmış 
bir biçimde gerçekleştirebilmek açısından zorluklara neden olmuştur. Ancak tüm bu 
olumsuzluklara rağmen mimarlık mesleği ve meslektaşlarımızın haklarını gözetebilmek 
adına; tüm oda personelimiz, komisyonlarımız ve Mimarlar Odası XIV. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak çalışmalarımızı aynı gayret ile sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. 
 
Bu anlamda öncelikle 2017 yılının sizlere başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini 
içtenlikle diler, katılımlarınızın, katkılarınızın ve görüşlerinizin bizler için son derece 
önemli olduğunun altını çizerek, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi 
planladığımız tüm çalışmalarımızda sizleri aramızda görmenin bizlere güç 
vereceğini bildiririz. 
 
Saygılarımızla  
 
 
Mimarlar Odası Adana Şubesi  
14. Dönem Yönetim Kurulu 
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