






























Neden Ankara, en çok üniversite öðrencisine sahip bir þehir olarak, 

olarak kültür ve eðitimin de baþkenti olmasýn? Neden Ýþbankasý, 

kurulduðu kenti terkederken tek bir Ankaralý sesini çýkarmamýþtýr? Ve 

neden en azýndan, taþýndýðý þehirde, her ay tiyatro oyunlarý sahneler, 

karma sergiler düzenlerken bunlarýn Ankara da tekrarlanmasýný talep 

etmek hiçbirimizin aklýna gelmez?

 

Neden Ankara, olimpiyatlar için, Habitat, UIA gibi uluslararasý 

buluþmalar için ev sahipliði yapamasýn? 

Mevcutta, tüm koþullarý buna elvermese de bu iddialarý 

taþýmayan bir kent, gelecekte de bu kentsel donanýmlara sahip 

olma yolunda, bir tek adým atabilir mi?  Neden Ankara tam 

anlamý ile “baþkent”liði haketme yolunda adým atmýyor?

Üç ihtimal var.

Ýhtimalleri; yaptýðý uzun yolculuk boyunca gördüðü kentleri, 

imparatorluðunun tamamýný görme fýrsatýna sahip olamadýðý için 

Kubilay Han'a aktaran Marco Polo, Bauci kentini anlatýrken sýralýyor.
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TMMOB'nin düzenlediði 2. Mühendislik ve Mimarlýk Kurultayý, 
5-6 Nisan 2003 günleri Ankara'da yapýldý. Birincisi 3 yýl önce 
yapýlan Kurultay, 2001  2002 yýllarýnda sýrasýyla Mersin, Adana, 
Gaziantep, Çanakkale, Zonguldak, Eskiþehir, Ankara, Diyarbakýr, 
Kocaeli, Samsun, Ýzmir, Bursa, Van, Denizli, Kýrklareli, Edirne ve 
Ýstanbul'da  gerçekleþtirilen “Yerel Kurultaylar” sürecinin son 
aþamasýydý. Çevre illerdeki mimar ve mühendislerin de katýldýðý 
yerel kurultaylarda önerilen ve kabul edilen karar taslaklarý 
Ankara'da yapýlan kurultayda tartýþýldý ve oylandý. Sonuçta, kabul 
edilenler ve kabul edilmeyenleriyle birlikte, TMMOB ve Odalarýn 
gündeminde bulunan konulara iliþkin görüþler,  tavsiye kararlarý 
oluþtu. Kurultay çalýþmalarý þu 5 ana konu baþlýðý altýnda 
geliþtirilmiþti: 

· Mesleki yeterlilik  mesleki yetkinlik 
· Mesleki denetim
· Örgüt birimlerinin hizmet üretimi
· Mesleki davranýþ ilkeleri
· Örgüt misyonu

Kurultayda yukarýda sýralanan konularýn her birine 2 saatlik bir süre 
ayrýlmýþtý ve  bu süre söz alanlara eþit olarak daðýtýlýyordu. 
Böylelikle her konuþmacý görüþlerini 2 3 dakika içinde anlatabilmek 
durumundaydý. Olaðan genel kurullarda yeterince tartýþýlamayan 
konularýn Kurultayda daha ayrýntýlý tartýþýlabileceði düþünülmüþtü. 
Belki ayrýlan süre içinde çok ayrýntýlý bir tartýþma ortamý oluþmadý, 
ama üç yýl boyunca geliþtirilen ve yerel kurultaylarda da tartýþýlan 
görüþler net bir biçimde ifade edilebildi. Görüþme sürecinde karar 
taslaklarýnda deðiþiklik önerme, bazý karar taslaklarýný 
birleþtirebilme olanaðý olabilseydi, kurultay kararlarý üzerinde daha 
geniþ mutabakatlar saðlanabilecekti. 
 
Kurultay, belirli kurallara baðlanmýþ bir delege sistemiyle deðil, 
gönüllü katýlým esasýna göre toplanmýþtý. Yerel kurultaylar ilgi 
duyan üyelerin katýlýmýyla yapýlmýþtý. Bu yerel kurultaylara 
katýlanlar da doðrudan ana kurultayýn delegesi olmuþlardý. 
Dolayýsýyla böyle bir kurultayda yapýlan oylamalarýn baðlayýcýlýðý 
belki tartýþýlabilir, ama sonuçta alýnan kararlar tavsiye 
mahiyetindedir. Ancak bu sürece TMMOB ve Odalar çevresinden 
en aktif unsurlarýn katýldýðý dikkate alýnýrsa, dile getirilen görüþler 
oylama sonucunda karar haline gelsin veya gelmesin, ilgi 
alanýmýzda ülkemizdeki fikri birikimi yansýtmaktadýr ve izlenecek 
politikalarý etkilemeye devam edecektir.

Ayný gün Ýstanbul'da mühendis ve mimarlarýn da katýldýðý savaþ 
karþýtý bir gösteri yürüyüþü olmasý dolayýsýyla bazý 
meslektaþlarýmýz kurultaya gelemediler. Hatta bu nedenle bir ara 
kurultayýn ertelenmesi de düþünülmüþtü. Ancak, sonuçta katýlýmýn 
bir TMMOB genel kurulunu yansýtacak nitelik ve nicelikte 
olduðunu söyleyebiliriz. 

Kurultaya sunulan ve kabul edilen karar taslaklarýný özetleyerek 
de olsa aktarabilmek bu yazýnýn sýnýrlarý içinde mümkün deðil. Bu 







NÝCE 30'LAR 40'LAR 60'LARA...

Meslekte 30-40-50 yýlýný dolduran meslektaþlarýmýzý 
Ankara Palas'ta aðýrladýk...

“Aðýrladýk” yerine belki de “aðýrlandýk” desem daha 
doðru olur... Böyle bir kutlama onlar sayesinde 

gerçekleþti, bu sayede hep birlikte tarihi Ankara Palas 
atmosferinde (üzülerek belirteyim, böyle törenlere 

uygun; Cumhuriyet'imizin kuruluþundan beri hizmet 
veren bu güzel mekandan baþka- oteller hariç- ikinci bir 

yapýmýz yok) , güzel bir birlikteliði tattýk. Umarým bir 
gün bizler de böyle sýnýf arkadaþlarýmýzla, hocalarýmýzýn 

ellerinden plaketlerimizi alma mutluluðunu yaþarýz.

Programýmýz meslekte 30 yýlýný dolduran mimar abla ve 
abilerimizin plaketlerini almalarýyla baþladý, çok yoðun 

programýmýzda, baþlangýçtaki aksamalar gecenin en 
gençleri olan 30 yýlýný dolduranlar grubunda oldu... 

Geçen yýlýn ve bu yýlýn töreninin birlikte olmasý davetin 
daha  büyük olmasýný saðladý. Katýlýmýn yoðun olmasý ve 
geleceðini bildiren üyelerimizin yanýsýra, gelemeyeceðini 

bildirdiði halde gelmeyi baþaran üyelerimiz ve aile 
bireylerinin katýlýmý ile daha renkli bir tören oldu.

 Hazýrlýklar süresince uzun süredir koþuþturan 
arkadaþlarýmýz, tören baþladýðýnda bu büyülü atmosfere 

kapýlýp tüm yorgunluklarýný unuttular.
    

Yemek ve mekana ve temaya uygun müzik arasýndan 
sonra programýn ikinci yarýsýnda Meslekte 40-50 yýlýný 





Bu Yaz Mimarlýk Öðrencileri Ýle 
Birlikte Olmak Ýster misiniz?

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
sizlerle þantiye ve büro stajý yapacak 

mimarlýk öðrencilerini buluþturmak istiyor. 
Geleceðin mimarlarý ile þantiyenizde, 

büronuzda deneyimlerinizi paylaþmak için 
aþaðýdaki iletiþim bilgilerinden bize ulaþabilirsiniz.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Tel:0 312 417 8665 Faks:0 312 417 180  





 (3) ALACAK 

TAHAKKUKU

(4) NAKÝT

(Kasa

Banka+Viza)

(5) ALACAK 

TAHSÝLATI (6) NAKÝT 

(7) ÖDENEN 

BORÇLAR 

(8) YENÝ 

BORÇLAR 

Devir Kasa 73.822.478 1.468.951.922

Devir Banka 2.040.646.275 2.801.336.592

Devir V iza 37.624.719.358 33.629.214.888

Birimlerden % 25  A lacak 34.237.407.512 2.778.391.000 861.200.000 36.154.598.512

Üye Kayýt Ödentileri 170.000.000

Üye Aidatlarý 33.725.393.203

Mesleki Denetim 22.902.371.646

Bilirkiº ilik 386.500.000

Büro Tes.Yen.ve Açma 3.350.000.000

Belge Satýþlarý 310.000.000

Bilgisayar kurs gelirleri 8.550.000.000

Merkez  adýna Mühür tahsilatý 210.000.000

Merkez adýna Kimlik tahsilatý 390.000.000

Faiz 33.789.457

Bilirkiþ iler Adýna tahsilat 234.000.000

Mim.Der.adýna tahsilat 10.000.000 17.500.000 27.500.000

Kastamonu Gezisi 80.000.000

Nevºehir Gezisi 800.000.000

Nevºehir Gezisi Harcamala 6.461.171.111

Profesyonel çalýþan sekreter üye ücreti 1.788.000.000 0

Yönetici yolluklarý 198.150.000 0

Temsil(Yemek+Çay-

Kahve+Çelek-Çiçek+Vefat 2.393.652.064 0

Konferans Sempozyum 6.023.253.470 625.000.000 625.000.000

Personel Ücretleri 16.289.864.335 0

Muhtasar 956.900.000

SSK Primleri 4.526.822.627 0

Personel Yolluklarý 125.200.000 0

Bilgisayar kurs giderleri 2.107.613.110 0

Posta-Kargo-Telefon-Ýnternet 2.641.416.900 2.499.809.135 2.641.416.900 1.670.696.000 1.670.696.000

Kýrtasiye 2.340.070.245 611.793.250 1.971.941.926 1.987.963.281 2.356.091.600

Bina Ýþletme Giderleri 667.478.840 4.003.156.325 667.478.840 557.500.000 557.500.000

Yayýn ve Yayýn alým giderleri 7.446.560.197 1.009.211.800 7.446.560.197 4.997.297.108 4.997.297.108

Genel merkez % 20 pay ödemeleri 55.747.995.725 10.147.435.000 9.150.206.275 54.750.767.000

Bilirkiº illere ödenen 117.000.000 0

Sendika kesintileri 196.729.525 0

Hukuki Giderler 50.260.000 0

Demirbaþ alýmlarý 1.627.019.400 0

TOPLAM 73.976.595.623 68.853.521.907 2.778.391.000 71.159.554.306 861.200.000 50.985.606.152 22.874.832.863 18.988.662.664 74.054.101.914 64.984.851.708

AÇIKLAM A

01.03.2003 01.03.2003-31.03.2003 ARASI HAREKETLER 01.04.2003 YE DEVÝR DURUM U

(1) M EVCUTLAR 

VE 

ALACAKLAR (2) BOÇLAR 

GELÝRLER GÝDERLER M EVCUTLAR 

VE 

ALACAKLAR

(1)+ (3)+ (4) - 

KALAN

BORÇLAR 

(2)- (7)+ (8)


