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MESLEK ALANLARI BİRBİRİNE IAKIN ODALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ 
AMAÇLAYAN ÇALIŞMALAR İLERLİYOR

Meslek alanları Birbirine yakın meslek odalarının birleştirilmesi ko
nusunda ŞPMMO VİI. Genel Kurulu 'ihtisaslaşma ile birlikte bütünleşme” 
ilkesini benimsemişti. Mimarlar Odası Yönetim Kurulu da 8/4/1977 tarih
li toplantısında uzmanlaşmayı ve uzmanlaşmadan doğacak hakları• zedele
memek koşuluyla demokratik mücadelede olumlu etkileri olacağı gerekçe
siyle birleşmenin uygun karşılandığı,ve bu doğrultuda yürütülecek çaliş- 
rnalara katkıda bulunulmasına karar vermişti.

Aşağıdaki taslak öneri, ŞPMMO Yönetim Kurulu'nun 8/7/1977 tarihli top
lantısında görüşülerek; Mimarlar Odası,,İç Mimarlar Odası ve ŞPMMO’ 
nun birleştirilmesi konusundaki çalişmaları yönlendirebilmek amacıyla 
adı geçen odalara gönderilmesine karar verilmiştir.

MİMARLAR ODASI, İÇ MİMARLAR ODASI VJ3 ŞPMMO’NUN 
BİRLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA TASLAK ÖNERİ

BİRLEŞME İHTİYACINI DOĞURAN KOŞULLAR

TMMOB ve odalarının yasadan gelen "kamunun ve ülkenin çıkarlarının 
sağlanmasında, üretimin artırılmasında, mesleğin gelişmesinde ve üye
lerin haklarının korunmasında etkinlikte bulunmak” yanında;

Mesleki demokratik kitle örgütü olarak, demokratik mücadele alanı için
de halkın çıkarlarını savunmak ve meslek alanlarındaki sömürü meka
nizmalarını teşhir etmek gibi bir görevi de vardır.

TMMOB ve odaları bu amaçlar doğrultusunda, ve farklı örgütlenme kade
melerinde faaliyet göstermektedir.•Ancak; Birlik ve odaları düzeyinde 
kalan bir örgütlenme yapısı yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için 
yeterli olmamakta, yeni örgütlenme düzeyleri ortaya çıkmaktadır. 
(Koordinasyon Kurulları, vize uygulamasında birden fazla odanın bir- 
araya gelmesi vb.)
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İçinde bulun düğünüz çalışma ortamı MO, İçMO ve ŞPMMO için aynıkoçulla
rı yaratmakta, birlikte çalışmaya itmektedir.

Mesleki demokratik kitle örgütü yapısındaki üç odanın birleştirilme- 
.si için bazı' koşulların karşılanması, gerekmektedir* Bunlardan en 
önemli iki tanesi asgari koşul nitelğindedir*

1. Çalışma Alanları: Mimarlık, İç Mima,rlık ve şehir Plancılığının üçü de 
insanın yaşama mekanının düzenlenmesi; inşan yaşamının mekan koşulla
rının iyileştirilmesi... için çalışır. Temel fonksiyon toplum-mekan 
İlişkisidir. Bu sürecin bir bütün olarak tanımlanması gerekmektedir.
Bu sürecin tanımlanması ve mesleki gelişmenin sağlanması; ve bu alan
daki sömürü mekanizmalarının teşhir edilmesi bu üç odayı ortak faali-* 
yete zorlamaktadır*

2. Genel bilinçlenme ve kültür Yapısı: Bu alanda da odaların üye tabanı 
ve yönetimlerinin yapısı bir bütünlük göstermektedir» Bu, ilerici- 
yurtsever-demokrat bir yapıdır*

Bu iki asgari koşul yanında birleşmeyi belirleyen diğer koşullar:
j,

3. İhtisas Ayrımının düzeyi: Birleşme, bağımsız birimlerin bir araya, 
gelmesi ile gerçekleşir. Bu üç odanın temsil ettikleri ihtisas dal
ları ayrışmamış olsa, idi birleşmeden ba.hsedilemezdi. Şimdi, yetersiz 
de olsa ihtisas alanları ayrılmıştır.

Birleşmeden anlaşılacak olan ihtisas alanlarının birleştirilmesi de
ğil, program ve eylem alanlarının birleştirilmesidir. Bu durumda ih
tisas alanlarının tanımlanmış ve birbirinden ayrılmış olması gerekmek
tedir. Bu, en genelde üretim güçlerinin gelişmişlik düzeyi ile belir
lenir. Ülkemizde şehir planlaması, mimarlık, çevre düzenlemesi, kent 
tasarımı... konularının gelişmişlik düzeyi ile ihtisas ayrımı arasın
daki birebir ilişki bize bu konuda bir fikir vermektedir.

4.0da merkezlerinin aynı yerde olması: Ortak program ve eylemin gerçek
leşmesi için mekan birliği önemli bir koşuldur.

Üç oda yukarıda sayılan bu koşullarısağlamaktadır. İhtisas dallarının 
tanımlanması ve ihtisas ayrımı düzeyinin belirlenmesi yeterli değil
dir. Birleşme, bu işlerin yapılması için yeni bir platform olarak kul
lanılmalıdır. <■
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BİRLEŞME İLE SAĞLANACAK DİĞER AVANTAJLAR

Yukarıde sayılan koşullar aynı zamanda ortak mücadele alanının tanımı 
da olmaktadır. Bu ortak mücadele alanında birleşmenin sağlayacağı so
mut avantajlar şunlardır:

- Meslek alanlarında birlikteliğin doğurduğu/ doğuracağı güçlenme.
Ortak çıkarların savunulmasında tek ve daha güçlü bir ses.

- Demokratik mücadelede, sendikal müedelede birlikten doğan güç.
- Mesleki denetim uygulamalarında daha geniş bir alana yayılan etkinlik.
- Yayın faaliyetlerinin birleştirilmesi.'
- Kadro tasarrufu ve kadroların daha etkin çalışabilmesi.
- Toplam bürokratik işlemlerin enaza indirilmesi.
- Mali tasarruf.

BİRLEŞMENİN GENEL İLKELERİ

1. Birleşme, mekan-toplum ilişkisi temelinde çalışan teknik elemanların 
meslek odakları olan MO, İçMO, ŞPMMO’nun bir araya gelmesi ile gerçek
leşir.

2. Uzmanlık dallarının kayıtsız şartsız eşitliği ilkesi bu birliğin teme
lini oluşturur. ( Bu ilke ihtisas dallarının birbiri yerine ikame edi
lemez oluşundan kaynaklanmaktadır. Aynı ilke TMMOB1nin yapısından da 
gözlenebilir.)

BİRLEŞMENİN ŞEKLİ

Birleşmenin şekli, yukarıdaki ilke ve önerilerin üç oda yetkilileri 
arasında tartışılmasından sonra, bu ortak ilkelerde görüş birliğine 
varılması ile belirlenmelidir.

Gönderilen bu taslak üzerine Mimarlar odası ve İç Mimarlar Odası Yöne
tim Kurulları konuyu görüşerek olumlu karşılamışlar ve bu konudaki 
çalışmaların geliştirilmesi kararını almışlardır. Bundan sonraki ça
lışmalar TMMOB Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Bülent Tanık 
m  yürütücülüğünde ve üç odanın birer temsilcisinin katılacağı komis
yon tarafından yürütülecektir.

î î î
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"F" GRUBU ŞEHİR PLANCILARININ HAKLARI

İller Bankası'nca ilk defa bir imar planı yükümlenmiş bulunan E grubu 
'şehir plancılarına ikinci bir imar planı için, 1/2000 nazım planın 
tasdikine kadar, iha,le giriş belgesi verilmemekteydi. Konu ile ilgili 
haber ve İller Bankasına bu uygulamanın düzeltilmesi için yazılan 
yazı ŞPMMO BÜLTENİ Sayı l ’de yer almıştı. Daha sonra odamız yönetim 
kurulu üyeleri İller Bankası İmar Planlama Dairesi Reisliği yetkili
leri ile bir görüşme yapmışlardır. Bu görüşmede, bundan sonraki uygu
lamalarda araştırma safhasını geçmiş "ilk işlerin'* arkasından iha,le 
giriş belgesi verileceği beyan edilmiştir.

Durumu teyideden bir mektup da geçtiğimiz günlerde İller Bankası'ndan 
odamıza gelmiştir. İlk uygulama 22.8.1977 tarihli imar planı ihalesin
de olmuş ve ilk defa iş almış ve araştırmasını İB’ndan geçirmiş olan 
şehir plancılarına ihale giriş belgesi verilmiştir.

ODA İÇİ SOHBET TOPLANTILARI

Şehir plancılarının yakınlaşması ve oda içi eğitimi hedef alan sohbet 
türü toplantıların yapılması yönetim kurulunca benimsenmiş ve bu konu
da üyelerimizin önerilerinin alınması kararlaştırılmıştır. Meslek ala
nına ilişkin konulardan güncel sorunlara kadar sınırsız konuların tar
tışılabileceği bu toplantıların ilki Eylül ayı içinde yapılacaktır. 
Toplantı konuları ile ilgili önerilerini bekliyoruz. İlk toplantının 
günü ve konusu daha, sonra duyurulacaktır.

***
BİLİRKİŞİ OLMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZE

Meslek odaları her yıl gereğinde bilgilerine başvurulmak üzere belli 
miktardaki üyelerini saptayarak İl Mülki Amirliklerine bildirmektedir. 
İmar Planı uygulama ve tadilat konularındaki anlaşmazlıkların çözül
mesinde şehir plancılarının bilirkişiliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
1978 yılı için bılirkişiliğ/aday olan üyelerimizin en geç 7 EKİM 1977 
tc.rihine kadar odamıza yazılı olarak başvurmaları ve hangi iller için 
bilirkişi olma.k istediklerini belirtmeleri gerekmektedir. (Konu ile 
ilgili TMM0B*nin bir yönetmeliği mevcuttur.)
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