3. Üye Toplantıları
3.1. Delege Toplantısı
11-13 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Mimarlar Odası Genel Kurul
gündemine ilişkin birinci delege toplantısı 29 Mart Cumartesi günü yapıldı. Toplantıda genel
kurula götürülecek karar taslaklarıyla oda ve TMMOB organlarına seçilecek adayların
belirlenmesi konuları ağırlıklı olarak görüşüldü.
Birikmiş aidat borçlarının yapılandırılması, seçimsiz genel kurulların olağanüstü genel kurul
koşullarına dönüştürülmesi, Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi Yönetmeliği’ndeki katılım
koşulları ve Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği’nde tanımlanan meslek odası yapısının günün
koşullarına uygun yapıya kavuşturulması için yeniden yapılanma tartışmalarını başlatmak
amacıyla seçilecek MYK’ya genel kurulca görev verilmesi konuları görüşüldü.
Mimarlar Odası ve TMMOB organlarına seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin gündemde
de 43. dönem değerlendirmesi yapılarak önümüzdeki dönemin öncelikleri ve özelliklerine
değinildi. Odalar üzerindeki baskıların daha da artacağı vurgusu yapıldı.
3.2. Genel Kurullar Sürecinde Üye Forumları
Temsilciliklerde başlayan ve TMMOB Genel Kuruluna kadar devam edecek olan oda genel
kurulları sürecini Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesi olarak, ülkemizin gerçeklerini ve
yaşadığımız olağandışı siyasal durumun güncel yansımalarını, mimarlık meslek alanı
üzerinden yorumlayarak ‘Mimarlık ve Gelecek’ kurgumuza heyecan katmasını amaçladık.
Mimarlık, mimarlar ve oda örgütlenmesini meslektaşlarımızla birlikte değerlendirerek, bu
süreci şube genel kurullarından sonra merkez ve TMMOB Genel Kurulu süreçlerine de
taşımayı planladık.
Bu amaçla 12-14 Şubat 2016 tarihinde yapılacak İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Kurulu’na
süreci geniş bir zamana yayarak meslektaşlarımız ile gerçekleştireceğimiz bir dizi toplantı
yaparak hazırlandık. Farklı üye kesimlerinin her birinin özelleşen sorunlarını, çeşitlenen
ihtiyaçlarını ve Mimarlar Odasından beklentilerini konuşmak, tüm bunları genel kurul
sürecine yansıtmak üzere Özel Sektörde Ücretli Çalışan/İşsiz Mimarlar Forumu, Serbest
Çalışan Mimarlar Forumu, Kamuda Çalışan Mimarlar Forumu ve Akademik Alanda Çalışan

Mimarlar Forumu düzenledik. Bu forumlarda çıkan ve genel kabul gören ağırlıklı görüşleri
genel kurula sunmak üzere hazırladık.
3.3. Danışma Kurulu Toplantıları
Farklı mimarlık meslek alanlarında çalışan üye toplantılarının devamı olarak 31 Ocak 2016 ve
6 Şubat 2016 tarihlerin Şube Danışma Kurulu toplantısının yapılması programlandı.
3.4. Tekirdağ Bölge Toplantısı
İstanbul Büyükkent Şube ve bağlı 11 temsilciliğin yeni dönem seçilen yönetim kurulları ile
ortak bölge toplantısı 23 Ocak 2015 Cumartesi günü Tekirdağ’da yapıldı. Büyükkent Şube
Yönetim Kurulu ile üç büyükkent bölge temsilciliği ve sekiz temsilcilik yönetim kurulu
üyelerinin katılım sağladığı toplantıda ağırlıklı olarak, Serbest Mimarlık Hizmetleri
Uygulama ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ve Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği
çerçevesinde yaşanan sorunlar ile her bir temsilciliğimizin özel durumları görüşüldü.
Temsilciliklerde yaşanan sorunlar ile oda-üye ilişkileri değerlendirilerek önümüzdeki çalışma
döneminden temel hedef ve beklentiler belirlendi. Aynı nitelikteki bölge toplantılarının altı
aylık periyotlarla yapılması kararlaştırıldı.

