3. Üye Toplantıları
3.1. Delege Toplantısı
Mimarlar Odası 45. Dönem Genel Kurulu hazırlıkları kapsamında şube delegelerimizin çağrılı
olduğu delege toplantısı 6 Mart 2016 tarihinde şubemiz toplantı salonunda yapıldı.
Bilgilendirme, yönetmelik değişiklikleri ve oda organlarının oluşturulması gündemi ile
yapılan toplantıda ağırlıklı olarak yönetmelik değişiklikleri değerlendirildi ve şubemiz
eğilimlerinin oda genel kuruluna taşınması kararlaştırıldı. 14 Ekim 2017 tarihinde yapılan
delege toplantısına ayrıca tüm komite, komisyon ve çalışma gruplarında yer alan
meslektaşlarımıza da çağrı yapılarak oda genel kurullar süreci ve 45. dönem hazırlıkları
görüşüldü.
3.2. Kırklareli-İğneada Bölge Toplantısı
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak şubemize bağlı üç büyükkent bölge
temsilciliği ve sekiz temsilcilik yönetim kurulları ile çalışmalara katılan üyelerin çağrılı
olduğu Trakya Bölge Toplantısı 11-12 Haziran 2016 tarihlerinde İğneada’da gerçekleştirildi.
Trakya’da yapılacak olan termik santral girişimleri, genel üye sorunları, yönetmelik
uygulamaları ve temsilciliklerimizin beklentilerine dönük değerlendirmeler yapıldı. Tüm
birim yöneticilerinin katıldığı toplantının ikinci gününde Kırklareli sınırları içinde kalan
arkeolojik, doğal ve kültürel alanlar rehber eşliğinde gezildi.
3.3. İstanbul Büyükkent Şube ve Büyükkent Bölge Temsilcilikleri Ortak Toplantısı
44. dönem çalışmalarımızın İstanbul genelinde daha yaygın ve etkili olması amacıyla Çalışma
Programımızın Trakya BKBT, Anadolu I. BKBT ve Anadolu II. BKBT ile birlikte
yürütülmesi benimsendi. Bu amaçla 21 Nisan 2016’da Maltepe’de, 29 Eylül 2016’da
Bakırköy’de, 26 Ocak 2017’de Maltepe’de, 9 Şubat 2017’de Kadıköy’de ve 29 Mart 2017’de
Bakırköy’de bölge toplantıları yapıldı. 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa değişikliği
referandumunun ülke gündemini belirlemiş olması toplantılarımızın da ana konusu oluşturdu.
Maltepe’de yapılan Anadolu II. BKBT toplantısında “TBMM Genel Kurulu’nda ‘Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ 9 Ocak 2017
tarihinde onaylanarak 339 evet oyu ile kabul edilmiş olup Cumhurbaşkanı onayı sonrasında
referanduma sunulacaktır. Halkoylamasına sunulacak olan ‘Anayasa Değişikliği’nin 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 artıracak,
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,” kararı
alınmıştır. Daha sonra yapılan toplantılarda da bu karar doğrultusunda çalışmalar
yürütülmüştür.
3.4. Şube Danışma Kurulu Toplantıları
Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde ‘yardımcı organ’ olarak ifade edilen Danışma Kurulu
toplantıları yönetmelikte tanımlanan çağrılı katılımcıların dışında oda çalışmalarına katılan
meslektaşlarımıza da duyurularak gerçekleştirildi. 13 Kasım 2016 tarihinde yapılan 44.
Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı’nda, 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve üç ayda
bir uzatılan OHAL (Olağanüstü Hal) sürecinin oda çalışmalarına etkileri ve odaların idari ve
mali denetime tabi tutulmaları konusundaki gelişmeler ana gündem maddesi olarak görüşüldü.
23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 44. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı’nın
ağırlıklı gündemi ise oda genel kurullar sürecine girilmiş olması dikkate alınarak 45. Dönem
Çalışma Programı önerileri yer aldı.

