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! ÜYELER SOHBET TOPLANTISI
£

Sohbet toplantılarının İkincisi 5 Kasım (cumartesi) saat 13.30 da Mimaor- 
' 1ar odası toplantı salonumda yapılacak.İlk üye toplantısında belirlen- 
| diği üzere, üye sohbet toplantıları her ayın ilk cumartesi günü saat

13.30*da düzenli olarak yapılacak. Bu ayın toplantısının konusu şöyledir:

ŞEHİR PLANCILARININ MESLEKİ ULGUIAMAI1A ETKİNLİKLERİ

( Şehir plancıları bugün mesleki uygulamada etkin dol ©yanmamaktadırlar.
Bu sorunun temelinde, bugünkü toplumsal ve ekonomik yapının-ve onun so
nucu ortaya çıkan mevcut politik ortamın, etkin bir planlama sisteminin 
kurulup uygulanabilmesine olanak vermemesi yatmaktadır. Piyasa mekaniz
masının hakim olduğu bugünün Türkiye1 sinde, planlamanın etkinliğinden 
söz edilemez. Planlamaya ters düşen bir yapıya sahip ülkemizde, mesleği 
plan yapmak olan şehir plancılarının etkin olamayışı da bu çelişkiden, 
mesleğin niteliği, (plan ve kontrol) ile mesleğin uygulama alanının (pi
yasa mekanizması/plansızlık/kontrolsüzlük) uyumsuzluğundan kaynaklanmak
tadır. Bu nedenle şehir plancılığı bugün gerçek bir meslek uygulama ala
nı değil fakat geçim kaynağı olmak durumundadır, ancak o bile olamamak
tadır.

Ülkenin bugünkü toplumsal ve ekonomik yapısı ve politik ortam gelecekte 
mutlaka değişeçektir. ŞPMMO’nun meslek alanına ilişkin çalışmaları bu 
gerçeğe dayanmakta, şehir plancılarının ülke planlamasındaki etkin yeri
ni alabilmesi hazırlanma niteliğindedir. Oda, bu çalışmalarında üyele
rinin aktif katılımını (komisyon çalışmalarıyla) ve görüşlerini aktar
malarını (sohbet toplantılarıyla) beklemektedir. :

5 Kasım tarihli sohbet toplantısında, üyelerin şu iki temel;konu üzerin
de görüş getirmeleri beklenmektedir:

1.. Şehir plancılarının güncel mesleki sorunlarının ortaya kpnması (eko
nomik sorunlar, çalışılan ortam vb.) ve bukonularda çözüm önerilerinin 
tartışılması. Üyelârin bu konudaki görüş ve önerilerinin , odanın kısa 
dönem çalışmalarına katkısı olacaktır.



!. Gelecekte şehir plancılarının mesleki uygulamalarda etkinliğnin ar- 
;ırıiması yönündeki çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerin tartışılma
sı. Bu tartışmaların, odanın uzun dönem çalışmalarına katkısı beklenmek
ledir.

Bu iki ana konu çerçevesinde görüşlerini beklediğimiz .üyelerimizin, soh- 
>et toplantısmakatılarak odamızın çalışmalarına katkı.del' bulunacakları 
inancındayız, .
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İDENTİLER HAKKINDA: Oda aidatlarının düzenli olarak ödenmemesi ve geç- 
iiş yıllara ait borçların birikmiş -olması üzerine, bunların icra yoluy- 
.a tahsili için girişimlerde, bulunulmuş tu* Ancak gönderilen bildirimler 
sazı yanlış anlaşılmalara. neden olmuştur » 'Odamızda bugüne kadar cezalı 
jşhsilat uygulanmamıştı. Ancak genel kurul, kararlarıyla eski borçların 
îezaiı olarak tahsili kararlaştırılmıştı.; Oezalı tahsilat, icra işlem- 
.eri ile birlikte boşayacaktır,..-30.12.977 tarihine. kadar ödenen borç- 
.ar cezaya tabi değildir. Nitekim tebligatta düşülen notta bu,'. - -belir- 
:ilmlşti. 1977 yılına ait ödentiler de yıl sonuna kadar ödenmediği tak
dirde cezalı olarak (^50) .tahsil edilecektir.
BİLİRKİŞİLİK: Mahkemeler imar davalarının çözümlenme s in..de bilirkişiye. 
)aşvurmaktadır. B u ’yıla kadar odamız tarafından il mülki amirliklerine 
Jilirkişi lişteleri gönderilmediğin,, şehir plan cilan dışındaki mimar 
re mühendislerin bilirkişiliklerine başvurulmaktaydı.İmar davalarının 
çözümlenmesinde ihtisasları, gereği., şehir plancılarının yetkili olması 
gerçeğinden hareketle, bu yıl valiliklere bilirkişi listeleri gönderil- 
aesin'e karar verilmiştir.Bilirkişiler bir yıl süreli . lajapmalkta ve 
aahkemeler gerek gördüğünde bilgilerine-, başvurulmaktadır. Diplomanın 
gösterdiği düzey bilirkişilik için yeterli olmakta, başkaca bir nitelik 
iranmamaktadır. Mahkemenin takdir ettiği bir ücret de bilirkişilik üc
reti olarak ödenmektedir.
L978 yılı için bilirkiş olmak isteyen üyelerimizin 15 ekim 1977 tarihine 
radar, odamıza yazılı .olarak başvurmaları ve bu başvurularında hangi 
illerde bilirkişilik yapmak istediklerini' ve adreslerini (ev, iş) belirt
meleri gerekmektedir.

MESLEKİ- TOPLANTILAR . ..."
- »yerel yöneticiler Konut, Çevre ve Kıyı yağması Konularını Tartışıyor’* 
Mimarlar .ve İnşaat Mühendisleri Odalırı tara'fmdan düzenlenen bu top
lantıyı prof.Cevat Geray yönetecek ve V.Dalokay, E.Köse, S.Tongç,
O.Kalfagil, B.Talatar ve S.Yıldırım konuşmacı olarak katılacaklardır. 
Ayrıca Yan deprem bölgesinden film, slayt gös. ve fotoğraf sergisi de 
yer alacaktır. (8-9 Kasım 1977, saat 11.0 0 , TMMOB Toplantı Salonu)

- Sanayi Kongresi (5-7 Aralık 1977) ve Sergisi (5-15 Aralık 1977):
M. Odası düzenliyor. Yer ¿Atatürk bul. 149 Kaka.nl ıklar..TMMOB adın Kimya


