13. Kurumsal İlişkiler
Başta belediyeler olmak üzere İstanbul Valiliği, kaymakamlıklar, koruma kurulları, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, adliyeler gibi birçok resmi kurumla yazışmalar ve görüşmeler
çerçevesinde kurumsal ilişkilerimiz 44. dönemde de sürdürüldü. Siyasi partiler, dernekler,
sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle meslek alanımıza ve kentleşme süreçlerine ilişkin
konularda ve etkinlikler bazında iletişim içinde olduk.
43. dönemde TMMOB-İKK nezdinde yürütülerek 14 belediye başkanıyla imzalanan Sağlıklı
Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Değerlerin Korunarak
Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü’nün uygulama ve
sonuçları, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın’ın 2 Haziran 2016 tarihinde şubemizi
ziyaretinde ele alındı.
Mimarlık Vakfı ile olan ilişkilerimiz, aynı üye tabanına sahip olmamız açısından ayrı bir
önem taşımaktadır. İstanbul Büyükkent Şubesi olarak kurucuları arasında bulunduğumuz
vakfın tüm çalışmaları üyelerimizle de paylaşılmış ve karşılıklı dayanışma içinde ilişkilerimiz
sürdürülmüştür.
Yapı Endüstri Merkezinin her yıl düzenlediği Yapı Fuarı’nda ayrıca bir bedel ödemeden oda
olarak yer almaktayız. Fuar süresince açtığımız stantta, üye hizmetleri, öğrenci üye kayıtları
yapılarak fuar ziyaretine katılan meslektaşlarımızla iletişim içinde olduk. YEM’in düzenlediği
“En İyi Stant” yarışmasının seçici kurulunda da yer alarak kurum çalışmalarına katkıda
bulunduk.
İstanbul’daki altı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğü ile iki yenileme alanı
kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerine yazılı bildirimde bulunarak toplam
sekiz kurul için ‘gözlemci üye’ görevlendirmesi yaparak, kurul çalışmalarını yakından takip
etmeye çalıştık.
İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe
belediyeleri, Tarihi Alan Yönetimi Başkanlığı vb kurumların yaptığı ve çağrıda bulundukları
toplantılara şubemizi temsilen görevlendirme yaparak ilgili meslektaşlarımızın bu toplantılara
katılımıyla oda görüşlerini ilgililere sunduk.
Başta üniversiteler olmak üzere birçok eğitim kurumu ve yeni açılan kütüphanelerin, şubemiz

yayınlarından kendilerine gönderilmesi taleplerini eksiksiz olarak karşıladık.
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin düzenlediği Afette Haberleşme ve Elektrik
Paneli’nin hazırlık komitesinde yer aldık. İMO İstanbul Şubesinin 7 Mayıs 2016 tarihinde
düzenlediği Genç-İMO Kentsel Dönüşüm Panel/Forumu’na panelist göndererek, Jeofizik
Mühendisleri Odasının düzenlediği Afete Hazırlıkta Engellileri Unutmayın 2
Sempozyumunda şubemizden beklenen sunuşu Yönetim Kurulu üyemizle gerçekleştirerek
katkıda bulunduk.
TSE’nin Yapı Ruhsatlarına ilişkin tadilat taslağı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Çift
Tabakalı Kompozit Dış Cephe Kaplamaları ile İlgili Ulusal Teknik Onay Rehber Dökümanı’
taslağı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve belediyelerden gelen planlama süreçlerine
ilişkin birçok konuda şube görüşlerimizi ilgili kurumlara sunduk.

