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3.	 Üye	Toplantıları

3.1.	 Delege	Toplantısı

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 45. Dönem Çalışma Programının 

tartışılarak karara bağlanması amacıyla 22 Nisan 2018 tarihinde delege-

lerin ve Oda çalışmalarına katkı koyan üyelerin çağrılı olduğu üye toplan-

tısı yapıldı. Genel Kurul süreçlerine ilişkin genel bilgilendirme ve mesleki 

politikalara dönük genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Mimarlar 

Odasının temel çalışma alanlarına vurgu yapılarak, üyelerin yaşadığı so-

runlar ile örgütlenme sorunları yönündeki beklentiler de katılımcılar tarafın-

dan ifade edildi.

3.2.	 Mimarlar	Odası	İstanbul	Büyükkent	Şubesi	“Trakya	Bölge	Toplantısı”	

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile şubeye bağ-

lı Anadolu I BKBT (Kadıköy) Anadolu II BKBT (Kartal), Trakya BKBT 

(Bakırköy), Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Çorlu, Keşan, Lüleburgaz 

ve Çerkezköy Temsilciliği Yönetim Kurulları, 16 Kasım 2019 tarihinde 

Tekirdağ’da yapılan “Trakya Bölge Toplantısı”nda bir araya geldiler.

Tüm oda birimlerinin temsil edildiği toplantıda; Mimarlar Odası İstanbul 

Büyükkent Şubesi 45. Dönem Çalışmaları ile Temsilciliklerin kendi çalış-

ma dönemlerine ilişkin genel bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. 

Mimarlar Odası’nın örgütlenme yapısı, yönetmelik uygulamaları, yaşanan 

sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin önermeler değerlendirildi. 

Oda genel kuruluna sunulması planlanan “Mimarlar Odası Ana 

Yönetmeliği”nde yapılacak değişiklikler, “Mimarlık Hizmetleri Yönetmeliği” 

başta olmak üzere genel olarak Oda Mevzuatı ve uygulamalarda karşıla-

şılan sorunların dile getirildiği toplantıda, Mimarlar Odası’nın genel olarak 

yönetim anlayışı ve ülke gündemindeki konumlanışı üzerine de ayrıca de-

ğerlendirilmelerde bulunuldu.

3.3.	 Mimarlar	Odası	İstanbul	Büyükkent	Şubesi	ve	Büyükkent	Bölge

Temsilcilikleri	Ortak	Toplantısı

45. Dönem Çalışmalarımızın Oda bütünselliği içinde Büyükkent Bölge 

Temsilciliklerimize bağlı bölgelerde de yaygınlaşması amacıyla hedeflenen 

bölge toplantılarından biri de 20 Eylül 2018 tarihinde Bakırköy’de yapıldı. 
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirdiği hukuk sistemindeki yeni 

düzenlemeler toplantının ana gündem maddesiydi. Yönetim Kurulları ile 

çalışmalara katılan meslektaşlarımızın ortak buluşmasında ayrıca bölge-

sel sorunlar ile üyelerimizin yaşadığı temel sorunlar konuşuldu.

3.4.	 45.	Dönem	Danışma	Kurulu	Toplantısı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 45. Dönem Danışma 

Kurulu toplantıları 19 Ocak 2019 ve 14 Aralık 2019 tarihlerinde Mimarlar 

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda yapıldı.

Mehmet Yazıcı ile Mustafa Fazlıoğlu’nun kolaylaştırıcılığını yaptığı Danışma 

Kurulu toplantılarında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneti-

cileri tarafından dönem boyunca yapılan Oda etkinlikleri, açıklamaları ve 

çalışmaları hakkında geniş ve kapsamlı bir sunum yapıldı. Ülkenin içinden 

geçtiği süreç ve olası sonuçlarının da yorumladığı toplantılarda güncel ge-

lişmeler ve Mimarlar Odasının rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan 

katılımcılar, gündem çerçevesinde öneri ve görüşlerini ilettiler. 

3.5.	 Mimarlar	Odası	Merkez	Yönetim	Kurulu	Toplantısı,	İstanbul	

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kurulları ile ülke 

ve meslek alanında gündemde yer alan konuları değerlendirmek üzere 

Trakya BKBT’nde ve farklı tarihlerde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 

Şubesi Karaköy Binası’nda bir araya geldi.

Yerel yönetimlerin demokratik yapılarına yönelik müdahalelerle belediye 

başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve yerel yönetimler üzerinde hi-

yerarşik ilişki oluşturulmasının yanı sıra imar mevzuatında yapılan düzen-

lemeler ile tüm illerde uygulanması öngörülen “millet bahçeleri”, “şehir has-

taneleri” projeleri değerlendirildi.

Yapılaşma koşulları, yeşil alanların korunması ve telif haklarıyla ilgili huku-

ka aykırı düzenlemeleri yargı kararlarıyla tespit edilen Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliğinde getirilen değişiklikler ve Yapı Ruhsat Formlarından meslek 

mensuplarının imzalarının yeniden kaldırılması irdelendi.

Toplantıda ayrıca; yakın dönemde koruma alanlarında olmak üzere ülke 

genelinde alınan yapılaşma kararları ile doğal ve kültürel çevrede yaşanan 

tahribat tartışıldı.
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3.6.	 Mimarlık	Öğrencileri	Meslek	Pratiği	Seminerleri	

Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Altınbaş ve 

Kültür Üniversitesinde mimarlık bölümü son sınıfta okuyan öğrencilere, 

“meslek pratiği” konulu seminerler verildi. Geçtiğimiz yıl içinde gerçekleşti-

rilen seminerler dizisinde çok sayıda öğrenciyle buluşuldu. Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri tarafından verilen seminerlerde, 

mimarlık öğrencilerinin “mimar” unvanı kazandıktan sonra taşıyacakları 

sorumluluk, yetki ve haklarının neler olduğu üzerinde duruldu. Çalışma 

alanlarının özellikleri, öncelikleri, bir mimarın mesleğine, meslektaşına ve 

topluma karşı sorumlulukları ve davranış kuralları gibi konulara ilişkin gö-

rüşler öğrencilere aktarıldı. 


