
MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ ÇALIŞMA PROGRAMI(2020-2022) 

Özellikle son dönemlerde ülke gündemiyle de paralel olarak mimarlık meslek ortamında ciddi 

değişiklikler meydana gelmiş ve bu değişiklikler mesleğimizi olumsuz anlamda etkilemiştir. 

Her geçen gün daralan meslek alanımızda, sayıları çığ gibi büyüyen, niteliği tartışılır mimarlık okulları 

ve beraberinde gelen ve çoğunlukla iş bulamayan veya farklı sektörlerde çalışmak zorunda kalan 

mezunlar, açlık sınırında ücret alan binlerce çalışan, kamu kurumlarında yanlış muameleye maruz 

kalan kamu personeli meslektaşlarımız ve bir yandan haksız rekabet şartlarıyla mücadele eden, bir 

yandan da finansal ve hukuksal sorunlarla uğraşan serbest çalışan mimarlar olarak çok da iyi günler 

geçirmediğimiz ortadadır. 

İşsizlik, kadro sıkıntısı, nitelikli şartların eksikliği, iş sürekliliği gibi gündemlere yoğunlaşan 

meslektaşlarımız uzunca bir süredir Oda'sından ne beklediğini dahi unutmuş durumdadır. 

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, yaşanabilir kentler, kamusal fayda ve doğru meslek politikası 

üretebilmeyi öncelik kabul edecek ve bu doğrultuda etkin bir mücadele yürütecektir. Üyelerini 

Oda’sıyla etkileşime geçirecek ve bütünleşmeleri için gereken şartları sağlayacaktır. Hiçbir üyeyi 

diğerinden ayırmayacak, mimarların en iyi koşullarda çalışması için gereken çabayı gösterecektir. 

Mesleğimizi hak ettiği saygınlığa kavuşturmak için gerekli mücadeleyi gösterecek ve doğru 

uygulamalarla sürdürülebilir, sağlıklı kent oluşumuna  katkı sağlayan bir kurum olacaktır. Önceliklerini 

ve yol haritasını mimarlık ortamı nasıl daha iyi hale getirilebilir, dolayısıyla nasıl bir Oda olunmalı ve 

üyelerini  nasıl bir araya getirip ortak fayda için güç birliği yapılmalı sorusu üzerinden oluşturacaktır.  

Mimarlar Odası Bursa Şubesi genel yönetim  anlayışı itibariyle; 

*Mimarlar Odası’nın Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetin temel değerleri doğrultusundaki kurum 

yapısından sapmadan, kent yağmalarına, İmar yolsuzluklarına karşı duracak ve  tarihsel mirasın 

korunmasına taviz vermeden destek olacaktır. Üye sorunlarına odaklanacak ve tüm gücünü etkin bir 

işleyiş oluşturmak adına kullanacaktır. 

*Kentsel uygulamalardaki  yanlışlar dile getirilirken kurum ve kuruluşlardan uzaklaşılmadan ya da 

karşı cepheymiş algısı oluşturmadan onlarla etkili   iletişim  yoluna geçilecek, kurumlara yeterli teknik 

ve akademik katkı sağlanacaktır. 

*Birçok üye açısından sadece maddi devamlılığa indirgenmiş üyelik anlayışı değiştirilecek, üye 

sorunlarına eğilerek ‘Üye varsa Oda var’ olgusunun oluşması için mücadele edilmelecektir.  

*Serbest çalışan, ücretli ve kamu çalışanı meslektaşlarımızın sorunlarının tespitinde ve çözümünde 

çalışma grupları oluşturulacak, gruplardan çıkan sonuçların uygulanması için gerekli adımlar 

atılacaktır. 

*Üye menfaatleri doğrultusunda gerek Merkez Yönetim gerekse iktidar sahipleriyle temasta olunacak 

ve tüm diyalog süreci şeffaf bir şekilde üyeyle paylaşılacaktır.  

*Merkez Yönetim ve temsilciliklerle etkili iletişimin kesintisiz olarak devamı sağlanacaktır. 

*Mimarlık yarışmalarının üzerine eğilecek, gerek kamuda gerekse özel sektörde teşvik edici ortamın 

oluşması için ciddi çalışma yürütülecektir. 

*Oda’da işlerliğini kaybetmiş ve/veya üyenin talep ettiği tüm komite ve komisyonların etkin bir 

biçimde çalıştırılması ve sürekliliğe kavuşması sağlanacaktır.  



*Üyelerin eksikliğini ve yetersizliğini hissettiği tüm konularda gerekli eğitimler düzenlenecek ve 

özellikle işsiz meslektaşlarımızla mimarlık öğrencilerinin bu eğitimlerden ücretsiz yararlanması 

sağlanacaktır.  

*Şehrimizde yer alan Üniversitelerle ve özellikle Mimarlık Bölümleri’ yle gerek mesleki gerekse 

kamusal fayda adına işbirliği ve etkileşim arttırılacaktır. 

*Akademik Odalar Birliği içindeki tüm Meslek Odaları’yla etkinlikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortak 

çalışma grupları oluşturulacak ve bu çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. 

Mimarlık Politikası; 

Oda’mız uluslararası gelişmeler ve ülkemiz gerçekleriyle bağlantılı olarak mimarlığın ve mimarlık 

hizmetlerinin toplum ve kamu yararına yürütülmesini güvenceye alınmasını hedefleyen Mimarlık 

Politikası gereği meslek mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri 

kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının 

birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve 

ahlakını korumak; meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmî makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği 

yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak üzere çalışmalarını yürütmekle sorumludur. 

Bursa Şube bu sorumluğun bilincinde hareket edecektir. 

Mimarlık Meslek Yasası ; 

Günümüz Mimarlık Ortamında mesleki çalışma şartlarımızı, haklarımızı ve sorumluluklarımızı 

doğrudan tanımlayan yasaya olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Mimarlar Odası’nın uzun 

zamandır takip ettiği Mimarlık Meslek Yasası’nın çıkarılması için Şubemiz de gereken desteği 

verecektir. 

TMMOB, İKK, BAOB ve Diğer Meslek Odalarıyla Olan İlişkiler; 

TMMOB üyesi olarak ilgili tüm bileşenlerde yer almak önemlidir. Mesleki nitelikleri yükseltecek ortak 

düzenlemelerde bulunmak, kamuoyu önünde saygınlığı arttıracak çalışmalarda yer almak ve 

yaşadığımız kentin doğru gelişimine katkı koymak üzere gereken  tüm işbirlikleri içinde olunacak ve 

gereği yapılacaktır. 

Mimarlar Odası genel Merkez ve Diğer Şubelerle İlişkiler; 

Mimarlar Odası Genel Merkez çalışmaları takip edilecek ve desteklenecektir. Şube’miz birimlerinde 

üyelerin geneliyle sonuca bağlanan tüm konuların merkeze iletilmesi, merkez komite veya 

komisyonlarda değerlendirilmesi için gereğinin yapılması noktasında ısrarcı olunacaktır. Diğer 

Şube’lerleki meslektaşlarımızla yapılabilecek her türlü ortak proje için temaslar kurulacaktır. 

Temsilciliklerimiz ile İlişkiler; 

Şubemize bağlı tüm temsilciliklerle iletişim içinde olunacak, kendi bölgelerindeki faaliyetlerinde 

yardımcı ve destekleyici tavır sergilenecektir. Belli aralıklarla Yönetim Kurulu toplantıları  temsilcilik 

bünyesinde yapılacaktır.  

Temsilciliklerimizin sorunlarının giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. 

Üyelerimizle İlişkiler; 

*Serbest, ücretli çalışan ve kamu çalışanı meslektaşlarımızın sorunlarının tespitinde ve çözümünde 

etkin rol alınacaktır. Haksız rekabet şartlarının değerlendirilmesi ve konuyla ilgili tedbirlerin alınması 

için geniş katılımlı toplantılar düzenlenecektir. Ücretli çalışan meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda 



çalışacağı meslek ortamı için mücadeleci olunacaktır. Çoğu üyeliğini sonlandıran kamu çalışanı 

meslektaşlarımızın tekrar Oda’larıyla etkileşime girmesi sağlanacak ilgi alanlarına uygun faaliyetlerde 

yer almaları için ortam sağlanacaktır. 

*Mesleği geliştirmek ve üyeler arası sosyalleşmeyi sağlamak adına ihtiyaç duyulan tüm komite ve 

komisyonların çalışması sağlanacak ,planlanan etkinliklerin  gerçekleşmesi için olanak tanınacaktır. 

*Eksikliği hissedilen tüm konularda gerekli eğitimler periyodik olarak düzenlenecek, mimarlık 

öğrencileri ve işsiz meslektaşlarımızın bu eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanması sağlanacaktır. 

*Mimarlık öğrencilerinin ve yeni mezun meslektaşlarımızın Oda’yla tanışıklığını sağlamak gereken 

koşullar düzenlenecektir. 

*İşveren ve iş arayanlara danışmanlık verebilmek için istihdam kurumlarıyla işbirliği çalışmaları 

yapılacaktır. 

*Tüm mimarların ve mimarlık öğrencilerinin kolayca ulaşabileceği bir malzeme kütüphanesi 

oluşturulacaktır. 

*İhtiyacı olan üyelerimizin iş görüşmelerini yapması veya çalışmak üzere Şube’mizden mekânsal 

olarak yararlanması sağlanacaktır. 

*HASAN?? 

*RAHMİ?? 

*ÜZEYİR BEY?? 

Yerel Yönetimler ve Kurumlarla İlişkiler; 

Yerel Yönetimlerin ve kurumların çalışmaları toplum yararına takip edilecek. Gerekli durumlarda  

yanlışlar dillendirilirken yanlışı giderecek çözümler  de üretilecek. Kenti şekillendirecek her bir 

projenin danışılanı veya paydaşı olmak için  girişimlerde bulunulacak. 

İlçe Belediyeleri, Yapı Denetim Birliği ve ilgili odalarla yıllardır devam eden Ruhsat sürecindeki 

sıkıntıların işlendiği ortak komisyon çalışmalarının devam etmesi sağlanacak. 

Üniversitelerle İlişkiler; 

Şehrimizde yer alan üniversitelerle kamusal ve mesleki fayda adına etkileşim ve işbirliği içinde 

olunacaktır. Meslektaşlarımızın daha öğrencilik aşamasında Oda’sıyla tanışması sağlanacak ve öğrenci 

üyeliği için teşvik edici ortam sağlanacaktır. Çalıştaylar ve öğrenci çalışmaları desteklenecek, gerekli 

bilgi, doküman vs. ihtiyaçları temin edilecektir. 

Mesleki Uygulama ve Denetim; 

Mesleki Denetim uygulamalarının cezai yaptırımlarla değil teşvik edici çalışmalarla sürmesi 

sağlanacaktır. Gerekliliği ve meslektaşlarımıza faydaları yönünde bilgilendirici seminerler 

düzenlenecektir. 

Yapı ve Yaşam Kongresi ve Archifest; 

Bir süredir gerçekleşmeyen ancak Şubemiz tarihinde çok özel ve anlamlı bir yeri olan Yapı ve Yaşam 

Kongresinin yeniden yapılması, uygun şartların sağlanması için etkin ve hızlı bir çalışma 

yürütülecektir. 



Yine son dönemde oldukça ilgi çeken Archifets etkinliğinin yapılması için gerekli ekip oluşturma ve 

sponsorluk çalışmaları başlatılacaktır.   

ÇALIŞTIRILMASI VE/VEYA OLUŞTURULMASI HEDEFLENEN ALT BİRİMLER 

 

*Komiteler; 

Kent ve Mimarlık Komitesi ; Kentimizin değişim sürecinde, kentsel politikalar oluşturulurken 

planlama-projelendirme çalışmalarını, önümüzdeki süreçlerde ortaya çıkacak kentsel sorunları 

izlemek, değerlendirmek ve konu ile ilgili şube görüşünün  oluşturulması doğrultusundaki çalışmaları 

yürütmek “Kent ve Mimarlık Komitesi’nin” görevidir. 

 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi; Üyeler arasındaki iletişimi güçlendirmek, üyeler arası 

paylaşım ortamları oluşturmak için çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek “Sosyal ve Kültürel 

Etkinlikler Komitesi’nin” görevidir. Bu kapsamda kültürel ve teknik geziler düzenlemek; müzik, dans, 

resim, heykel, fotoğrafçılık ve dağcılık gibi konularda meslektaşlarımızın birikimlerini değerlendirmek 

ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar hedeflemektedir. 

Yapı Yaşam Komitesi; Her yıl kentimizde düzenlenen Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuarı ve 

Kongresi için gerekli hazırlıkların ve ilgili çalışmaların yapılacağı komitedir. Kongrenin uluslararası 

boyutunun geliştirilmesi yönünde çalışmalar hedeflenmektedir. 

Basın-Yayın Komitesi; Mimarlıkta ve özellikle günümüzün hızlı değişim ve dönüşüm 

süreçlerinde yayın konusu, bilginin iletilmesinde, paylaşılmasında ve eleştiriye açılabilmesinde en 

etkin araçlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin basına 

bilgi vermesinin daha sistemli hale getirilmesi yönündeki çalışmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda odamızın basınla ilişkilerini takip etmek ve yayın organını çalıştırmak “Basın Yayın 

Komitesi’nin” görevidir. Mimarlar Odası Bursa Şubesi bu çalışma döneminde de, ilke olarak meslek 

alanındaki önemli gelişmeleri ve tartışmaları yayın aracılığıyla yaygınlaştırmayı, belgeleyerek kalıcı 

kılmayı ve mimarlık çevreleriyle sürekli paylaşmayı hedeflemektedir. 

Bilişim-Eğitim Komitesi; Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ nin bilişim konusundaki eksiklerinin 

giderilmesi ve gelişmelerin yakından takip edilmesi Bilişim Komitesi’nin görevidir. Mimari tasarım ve 

çizim programlarının eğitiminin düzenlenmesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin web sitesinin 

düzenlenmesi, vb. 

Dış İlişkiler Komitesi; Odamızın uluslararası katkılar ile beslenen ve ülke dışındaki tartışma 

platformlarına katılımcı olabilmesi ve bu bağlamda ortak mesleki düşünce üretimine yönelmesi için 

gerekli çalışmaları yapmak “Dış İlişkiler Komitesi’nin” görevidir. 

Yarışmalar Komitesi; Yarışma Kültürünün yayılmasını sağlamak ve yarışmaya açılacak konular 

hakkında ön çalışmalar yapar. Mimarlık yarışmalarını izler ve duyurulmasını sağlar. 

Meslek İçi Eğitim Komitesi; Mimarlığın sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda 

mimarların ve toplumun ihtiyaçlarını gözeterek mimarların gelişimini sağlamak, bilgi birikimini 

artırmak ve yetkinleşmesi için zemin oluşturmak amacıyla şubemizde uygulanacak kurs ve seminer 

gibi eğitim programlarının konularını, içeriğini, süresini ve ücretleri tespit etmek, sınav sonuçlarını 

değerlendirmek veya ilgili kurulları oluşturmak, katılım veya başarı belgesi vermek “Meslek İçi Eğitim 

Komitesi’nin” görevidir. 



 

*Komisyonlar; 

 Mesleki Uygulama ve Denetim Komisyonu; Mesleki uygulamalarda kamu yararını ve meslek 

etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabetin önlenmesi yönünde çalışmalar 

yapmak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutarak mesleki denetim uygulamasının belirli 

standartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla mesleki denetim görevlilerinin ve MUDK’nin yapacağı 

toplantılarla ilgili yönetmelik ve şartnameler üzerinde çalışmalar yapmak bu komisyonun görevidir. 

 Kamuda Çalışanlar Komisyonu; Kamuda çalışan üyelerimizin haklarının korunması ve 

sorunlarının çözülmesi konularında çalışmalar yapar. 

 Ücretli Çalışanlar Komisyonu; Ücretli çalışan üyelerimizin haklarının korunması ve 

sorunlarının çözülmesi konularında çalışmalar yapar. 

 Yapı Denetim Uygulama Komisyonu; Yapı denetim firmaları ve Mimarlar Odası arasındaki 

sorunlar ve çözümler konusunda düşünce üretir.   

 Yönetmelik Komisyonu; İlgili mevzuat konularında çalışmalar yapar, öneriler hazırlar, ihtiyaç 

durumunda ilgili idareler ile görüşmeler sağlar.  

 Doğal Yaşamı Destekleme Komisyonu; Doğa, hayvanlar ve çevre konularında çalışmalar 

yapar. 

 

*Kulüpler; 

 Dans Kulübü 

 Fotoğrafçılık Kulübü 

 Kitap-Film Kulübü 

 Müzik Kulübü 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


