Yönetim Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz’ün Sunuşu:
46. Döneme Dair...
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak 46. Dönem çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız.
Pandemi koşullarında başlayan 46. dönemimizde, gelişen tüm ağır şartlara
ve iktidar baskılarına rağmen “kamu ve toplum yararına mimarlık” ilkesinden ödün vermeden, yönetim kurulu, komisyon ve komitelerimizle çalışmalarımızı bugünkü olağan genel kurulumuza kadar getirmiş bulunmaktayız.
Bir taraftan ülkede yürütmenin başı ve yetkililerinden “İstanbul’a ihanet ettik” lafları duyulurken; diğer taraftan İstanbul’un ciğerleri onarılamayacak
derecede tahrip edilirken, her tarafı şantiyeye çevrilmeye, bütün alanlar
rant aracına dönüştürülürken; büyük ve prestijli projeler adı altında ülke
kaynakları sürekli olarak dış sermayeye peşkeş çekilmeye devam edildi.
OHAL koşullarının adı kalksa da daha ağır şart ve genelgeler yayınlanırken, TMMOB Mimarlar Odası ve tüm şubelerimizde ülkenin demokratikleşmesi, tüm ülkede barışın hakim olması için kamu yararına yapılacak
tüm çalışmalara daha önceki yönetimlerimizde olduğu gibi bu dönemde de
destek verildi ve bu çalışmaların içerisinde olundu.
İktidarın barışçıl Gezi sürecinden suç çıkarmaya dönük çabalarına rağmen
Gezinin, bu ülkenin başına gelmiş en insancıl, en katılımcı süreçlerden
biri olduğu belirtilerek tüm duruşmalarda bulunuldu. Arkadaşlarımızın (A.
Mücella Yapıcı, Ş. Can Atalay, Tayfun Kahraman) yanında olmaya devam
edildi, bundan sonraki süreçlerde de aynı kararlılıkla devam edilecektir.
Çünkü hepimiz Gezi’deydik; Gezi’yi savunuyoruz demeye devam edeceğiz.
Değerli arkadaşlar; bugün Bakırköy’de eski halk evlerinin bulunduğu tarihi bina, şimdi Bakırköylü Sanatçılar Derneği olarak kullanılan BASAD
Binasını boşaltmaya çalışan zihniyetin tarifini yapmak zor olmasa gerek.
Sanata ve sanatçıya düşmanlık artan bir ivmeyle devam etmektedir.
Değerli arkadaşlar; yönetim kurulumuz komite, komisyonlarıyla geçtiğimiz
46. dönem içerisinde yaptığımız çalışmaları çalışma raporunda detaylı olarak görebilirsiniz.
Burada kısaca yayınlara değinecek olursak:
Yönetim kurulumuzun mesleki politikalarını kamuoyu ve meslektaşlarımız-
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la paylaşmak amacını güden Mimarlara Mektup yayınımızı her ay çıkarmaya özen gösterdik.
Mimar.ist dergimizi, 4 aylık periyotlarla yayımlamaya devam ediyoruz.
Geçtiğimiz dönem başlayan Mimarlar Odası Tarihinden Portreler dizisinden
bu dönem 5 adet kitap yayımlanırken, hazırlığı devam eden 3 adet kitap
bulunmaktadır. Ayrıca uzun süredir hazırlığı sürdürülen Prof. Dr. Zeynep
Ahunbay’a Armağan kitabının yayımı da bu dönem gerçekleştirilmiştir.
Meslek içi eğitim çalışmaları, bilgisayar destekli tasarım ve eğitimleri, enerji kimlik belgesi ve eğitimleri 46. dönemimizde de başarılı bir şekilde devam
etti.
Şener Özler Çocuk ve Mimarlık resim yarışması birinci yıl düzenlendi ancak ikinci yıl okulların kapalı olması nedeniyle gerçekleştirilemeyerek ertelendi.
İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri festivali 46. dönemde pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi ve ilgilenen şubelerimizle paylaşıldı.
Ajanda fotoğraf yarışması sektörel daralmaya rağmen bu dönemde de basılarak üyelerimizle paylaşıldı.
Cumartesi Buluşmaları, Ayın Konuğu programları, malzeme tanıtımları, fotoğraf ve resim sergileri pandemi koşullarına rağmen imkânlarımız el verdiğince yüz yüze yapılmaya çalışıldı.
Bu dönem Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Buluşması ve plaket
törenini pandemi koşullarını da dikkate alarak Cemal Reşit Rey konser
salonu yerleşkesinde büyük bir katılımla gerçekleştirdik.
Yönetim kurulumuzda kararını aldığımız, değerli oda yöneticilerimizden
Sami Yılmaztürk anısına Konut Kurultayı ile birlikte gerçekleştirmeyi düşündüğümüz fotoğraf sergisinin fotoğraf sanatçısı Muammer Yanmaz tarafından gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 7 Mart Sami Yılmaztürk
anmasında resim sergisi kamuoyu ve meslektaşlarımızla Karaköy binamızda paylaşılacaktır.
Değerli meslektaşlarımız,
Bu süreçte birlikte mücadele ettiğimiz tüm meslektaşlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, şube organlarına ve emekçi çalışma arkadaşlarımıza, bi48

zimle birlikte yol yürüyen, birikimlerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim.
Ben de sözlerime son verirken önümüzdeki zorlu, bir o kadar da sıkıntılı
olacağını öngördüğümüz süreçte sorumluluk üstlenmek isteyen tüm meslektaşlarımıza başarılar dilerim. Genel kurulumuzda görüşlerini bizlerle
paylaşan tüm meslektaşlarımıza şimdiden bir kez daha teşekkür ediyor,
değerlendirmelerin mesleğimize ve ülkemizin geleceğine ışık tutacağını
umuyorum. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına hepinize saygılarımı sunuyorum.
Tores Dinçöz
Yönetim Kurulu Sekreteri
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