
5. Şube Denetleme Kurulu  

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 44. Olağan Genel Kurulunda 5 asıl ve 5 

yedek üye Denetleme Kurulu’na seçilmiştir. Seçimlerden sonra yapılan toplantıda, çalışma 

programı hakkında genel görüşme yapılmıştır. Kurulun denetleme görevi kapsamında, 

İstanbul Büyükkent şubesine bağlı 8 temsilcilik (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Keşan, 

Çerkezköy, Çorlu, Lüleburgaz) ile bir mesleki denetim görevliliği (Şarköy) bulunmaktadır. 

Çalışma dönemimizde her temsilcilik yılda iki defa olmak üzere toplam dört kez 

denetlenmiştir. Yapılan denetlemelerden sonraki bilgiler İstanbul Büyükkent Şubesine, 

Mimarlar Odası Merkez Denetleme Kuruluna ve denetlenen temsilciliklere iletilmek üzere 3 

takım olarak raporlanmıştır. Ayrıca denetleme etaplarından sonra da İstanbul Büyükkent Şube 

Yönetim Kurulu toplantılarında bilgilendirme yapılmıştır. 

Kurulun bu çalışma döneminde yapmış olduğu denetlemelerdeki gözlem ve önerileri şöyledir: 

 Sıkça değişen imar yasa ve yönetmeliklerinin, birimler arasında ve birimlerin bulunduğu 

bölgelerdeki belediyelerde farklı yorumlanıp uygulandığı, 

 Şube ve bağlı temsilcilik birimlerimiz arasında daha sıkı bir işbirliği ve bilgilendirmeye 

yönelik bölge toplantıları yapılması gerekliliği, 

 Kendi çizmediği projeye imza atıp ruhsat alan mimarlara yönelik yaptırımlar için Oda 

Tescil Yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerekliliği, 

 Mesleki Denetimde ÇED Yönetmeliğinin daha etkin uygulanması için temsilcilik 

birimlerinin bilgilendirilmesi gerektiği, 

 Kurumsal kültürümüzün birimlere intikal ettirilmesi ve tabanda yaygınlaştırılması için farklı 

ve etkin yöntemlere ihtiyaç olduğu, 

 Temsilcilik çalışanlarının verimliliklerini artırmak için eğitim çalışmalarına ağırlık 

verilmesi gerektiği, 

 Oda örgütlenme yapımızın, üye-oda ilişkilerinin ve topluma yönelik iletişimlerimizin 

güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerekliliği, 

 Genel olarak tüm birimlerde tescilli büro sayısında artış olmasına rağmen mesleki denetim 

yapılan proje sayısında düşüş olduğu, 

 “Şantiye şefliği” üstlenilmesi konusunda Yalova temsilciliği dışındaki birimlerde sayısal 

olarak oldukça düşük seviyelerde faaliyet gözlemlenirken, dönem içinde Yalova’da da 

düşüş olduğu,  



gözlemlenmiş olup, bu konularda çalışmalar yapılması önerilmiştir. 

İstanbul Büyükkent Şube Denetleme Kurulu olarak iki yıllık denetleme dönemimizde şube ile 

bağlı temsilcilikler arasındaki sorunların giderilmesi ve ortak davranış biçimimizin örgütün 

bütününe yaygınlaştırılmasına yönelik görevleri yerine getirmeye çalışarak, bütüncül bir oda 

yapısı oluşmasına gayret edilmiştir. 


