
Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Hacıalioğlu’nun Sunuşu: 

44. Döneme Dair… 

 

Değerli meslektaşlarım, 

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak 44. Dönem çalışmalarını tamamlamış 

bulunuyoruz. 

Geriye dönüp baktığımızda, aslında son iki yılda değil, özellikle “24 Ocak kararları” olarak 

bilinen ve ülkemizde yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal dönüşümün 1950’den sonraki 

ikinci miladından bu yana, mimarlık eyleminin toplumsal sorumluluğundan arındırılarak, tekil 

bir arz-talep ilişkisi içinde, sermaye birikiminin teknik hizmetine ve pazarlama aracına 

dönüştürülmesine karşı, “Kamu ve toplum yararına mimarlık” şiarıyla somutlanan oda 

politikalarının hayata geçirilmesinin mücadelesi içinde olduk. 

Bu mücadele her geçen gün daha da anlam kazanmaktadır. Devletin tepesinden “İstanbul’a 

ihanet” itirafları gelse bile kültürel, doğal ve kentsel tahribatın boyutu her geçen gün artarak 

devam etmektedir. Cumhuriyetimizin güvencesi olan bilimsel ve özerk kurumlar 

işlevsizleştirilerek aydınlık Türkiye geleceğinin karanlığa dönüştürülmesi sürecinde, siyasi 

iktidarın önemli ölçüde finansal kaynağı, “büyük yatırımlar” güzellemesiyle topluma sunulan 

plan ve projeler oldu. 

Bu sürecin önünde engel olarak görülen tüm yasa ve yönetmelikler bir yandan revizyona tabi 

tutulurken diğer yandan Yenileme Kanunu, Kentsel Dönüşüm Yasası, 644 sayılı KHK ile 

getirilen bakanlığın parsel bazında plan yapma yetkisi, Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen 

özel proje alanları ve torba yasalarla getirilen birçok yeni düzenlemelerle, binlerce parsele 

“ayrıcalıklı planlar” yapılarak kentlerimiz aslında plansızlaştırıldı. 

Böylesi bir “planlama kültürü”nün ürünü olarak ortaya çıkan ve şekillenen mimarlık pratiği 

şüphesiz ki toplumsal sorumluluktan uzaktır. Mimarlar Odası’nın yöneticileri olarak bu 

sorumluluğun yerine getirilmesi yönündeki çalışmalarımız dönemimizde de zorunlu olarak 

öncelik kazandı. 



Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak hukuki yollara başvurduğumuz 300’e 

yakın dava konusu dosya henüz sonuçlanmamış iken 44. Çalışma Dönemi içerisinde planlama 

ve imar süreçlerine ilişkin 52 yeni dava açmak zorunda kaldık. 

Ayrıca sivil ve örgütlü kesimlerin giderek yaygınlaşan kent mücadelesinin yanında olduk. 

Kente dair dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek için yaptığımız “Dayanışma Mimarlığı 

Sergisi”, “ UNESCO Karşı Forumu”, “Validebağ Çalıştayı”, “Beyoğlu Çalıştayı” gibi 

etkinlikler birkaç örnek olarak verilebilir. 

15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve hemen ardından ilan edilen ve üç ayda bir uzatılarak hâlâ 

sürdürülen OHAL kararları ve 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumu, çalışma 

dönemimiz içinde bizlere de önemli sorumluluklar yükledi. Şube ve birim yöneticilerimiz ile 

oda çalışmalarına katkıda bulunun meslektaşlarımızla birlikte, halk oylamasına sunulan 

Anayasa değişikliğinin, “OHAL koşullarında anayasanın değiştirilemeyeceği, kuvvetler 

ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılarak hukuk devletinin yok edildiği, parlamenter sistem 

zayıflatılarak zaten yetersiz olan halk egemenliğinin aynı zamanda siyasi parti genel başkanı 

sıfatını da taşıyacak olan Cumhurbaşkanına tek başına emanet edilemeyeceği, getirilmek 

istenen sistemin 12 Eylül darbe anayasasından bile daha gerici nitelikte, toplumsal 

kutuplaşmayı arttıracak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak, demokratik ve özgürlükçü 

gelecekten uzak, ortak bir toplumsal sözleşme niteliği taşımadığı gerekçeleriyle bu anayasa 

değişikliğine ‘HAYIR’ diyeceğimizin başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm kamuoyuna 

duyurulmasına” yönelik karar alarak, hazırlanan program çerçevesinde kampanya yürüttük. 

TMMOB, bağlı odalar ve şubelerimizin bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğü, barıştan, halktan 

ve emekten yana, toplum ve kamu yararına yönelik meslek politikalarını kabullenemeyen 

siyasi iktidar, bütün bilimsel, özerk ve demokratik kurumları hedef alırken odalarımızı da 

itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmek istedi. Oda-şube yöneticilerimize ve çalışanlarımıza, 

bir hukuk devletinde asla sözü dahi edilemeyecek davalar açıldı. “Cumhurbaşkanına hakarete 

katılma”, Yıldız binasının zorla tahliyesinde “kamu görevlilerine direnme”, Karaköy binasına 

ilişkin Beyoğlu Belediyesi tarafından tutulan ve mahkeme kararı ile iptal edilen yapı tatil 

tutanağı gerekçe gösterilerek “çevre kirliliğine sebebiyet verme” gibi davalarla şubemiz 

yönetici ve çalışanları baskı altına alınmak istendi. Ve nihayet TTB yöneticilerine yapılan ve 

şiddetle kınadığımız operasyona da ülkece tanıklık ettik. 

Dönem çalışmaları içinde bütün bunlar yaşanırken 44. Dönem Çalışma Programı’mızı hayata 



geçirmeye çalıştık. Her biri on yılı aşkın süredir gerçekleştirilen Şener Özler Çocuk ve 

Mimarlık Resim Yarışması, İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, 

Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Buluşması, Ajanda Fotoğraf Yarışması, Kent Düşleri 

Atölyeleri ile Mimarlık ve Kent Şenliği programları 44. Dönemde de aksatmadan 

yürütülürken “Cumartesi Buluşmaları” ve “Ayın Konuğu” programlarına da devam ettik.  

Dönem içinde mesleki alandaki tüm gelişmeler yakından takip edilerek çalışma raporunda 

detaylı bir şekilde yer verilen, basın toplantıları ve açıklamaları, ÇED raporları, panel/forum, 

konferans, sempozyum ve sergiler gerçekleştirdik. 

Meslek içi eğitim çalışmalarını, bilgisayar destekli tasarım eğitimleri, enerji kimlik belgesi 

eğitimi ve bilirkişilik eğitimleri ile sürdürdük. 

Yönetim kurulumuzun mesleki politikalarının yansıdığı ve çalışmalarımızın haberleştirildiği 

Mimarlara Mektup’u her ay düzenli olarak yayımlandık. Uluslararası bilimsel bir indeks olan 

DAAI tarafından taranan Mimar.ist dergisini 4 aylık periyotlarla yayımlamaya devam ettik. 

Son sayısı 2012 yılında çıkarılan Mimarlıkta Malzeme dergisinin yeninden yayımlanmasını 

gündeme alarak Şubat 2018’de çıkarılmasını hedefledik. 

Şubemizin resmi web sitesi www.mimarist.org, bazı oda etkinliklerinin canlı olarak 

yayımlandığı mimarist.tv, facebook ve twitter gibi sosyal medya hesaplarıyla sağladığımız 

iletişim ağının yanında, bugüne kadar çıkarılan tüm şube dergi ve kitapları da elektronik 

ortamda dijital olarak yayımladık. Ayrıca süresiz yayınlar kategorisinde bulunan ve beşi 

temsilciliklerimizde gerçekleştirilen etkinliklere ait olmak üzere toplam 13 adet kitap 

bastırdık. 

Değerli meslektaşlarım, 

Bu dönem içinde hayata geçirilen üç önemli konuya da kısaca değinmek isterim. 

Uzunca bir süredir üzerinde konuşulan bir konuda adım atarak, ŞPO İstanbul Şubesi ile 

birlikte oda çalışmalarını ve özellikle hukuk alanında verilen kent mücadelelerini haritalama 

çalışmasına başladık. Araştırmacıların ve ilgililerin internet ortamında izleyebilecekleri 

haritalama çalışması için ayrı bir web sayfası hazırlamaktayız.  Beyoğlu İlçesini kapsayan 

örnek çalışma şubat ayı sonunda kamuoyuyla paylaşılacak. 



Mimari proje yarışmaları alanında eksikliği hissedilen oda çalışmalarının yapılması amacıyla 

şubemiz Yarışmalar Komitesi eliyle yeni bir girişimde bulunduk. Açılan ve açılacak olan tüm 

ulusal, bölgesel, uluslararası yarışmalara ait bilgileri derlemek ve bunları içeren bir arşiv 

oluşturmak, yarışmaların duyurusunu yapmak ve kuruluşlarla etkileşimini sağlamak amacıyla 

başlatılan bu yeni çalışma için de ayrı bir web sayfası ve arşiv programının oluşturulmasını 

benimsedik. 

Uzun yıllardır mimarlık kamuoyunun gündeminde olan “Mimarlık Müzesi” oluşturulması ile 

ilgili bugüne kadar odamıza ve Mimarlık Vakfı’na bağışlanan malzemelerle “Mimarlık 

Müzesine Doğru” sergisini bu dönemde açtık. Bu çalışmanın yeni bağışlar için de teşvik edici 

olacağını umuyoruz. 

Değerli meslektaşlarım, 

Önümüzdeki çalışma döneminin de aynı zorluklarla geçeceğini elbette ki görmek gerekir. 

Tüm bu zorluklara rağmen, odamızın zengin birikimini, mücadele geleneğini ve kimliğini 

korumak, oda politikalarının kentleşme sürecine hâkim kılınmasını sağlamak en temel 

amacımızdır. 

Tüm bu duygu ve düşüncelerle, 45. Dönem oda organlarında görev alacak meslektaşlarımızı 

şimdiden kutlar, dönem çalışmalarına katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza ve bizlerle 

dayanışma içinde olan dostlarımıza teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 

Ali Hacıalioğlu 

Yönetim Kurulu Sekreteri 


