
TSMD MİMARLIK MERKEZİ YÜRÜTME KURULU YÖNETMELİĞİ 
MADDE 1.  
Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin 03.02.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da kabul edilen 
Dernek Tüzüğü'nün ekidir ve derneğin açmış olduğu TSMD Mimarlık Merkezi’nin 
yürütülmesiyle  ilgili prensipleri düzenler. 
MADDE 2. TSMD MİMARLIK MERKEZİ YÜRÜTME KURULU:  
Her iki yılda bir yapılan seçimli genel kurulda TSMD Mimarlık Merkezinin 
Yürültülmesinden sorumlu olacak  " Mimarlık Merkezi Yürütme Kurulu " oluşturulur. 
MADDE 3. KURULUN TEŞKİLİ: 
En az iki yıllık üyelerden Genel Kurul’ca iki yıl için seçilen dört asıl ve iki yedek üyeden ve 
yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerinden birinin atanmasıyla birlikte, beş kişi 
olarak görev alır. Kurul, Yönetim Kurulu'nun görev bölümü yapmasından ve üye atamasından 
sonraki ilk on beş gün içinde toplanır ve üyelerden birini başkan olarak görevlendirir. 
MADDE 4. KURULUN ÇALIŞMA SİSTEMİ: 
Mimarlık Merkezi Yürütme Kurulu merkezin yürütülmesi ve etkinlik programını / takvimini 
oluşturmak için gerekli alt çalışma ve danışma grupları oluşturabilir. Danışma Grubunda, 
akademik çevreden, sanat ve iletişim sektöründen mimarlık ve kültürel ortamın farklı 
paydaşları da yer almalıdır.  
MADDE 5. KURULUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI :      
Mimarlık Merkezi´nin mimarlıkla doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olan tasarım ve sanat 
alanları için bir buluşma ortamı, bu alanlardaki bilgi ve kültür birikiminin temsil edileceği 
yaşayan bir merkez olması, birçok etkinliğe ev sahipliği yapması öngörülmektedir. Merkez 
içinde kalıcı sergi ve arşivlerin yanı sıra geçici sergilerin, sektörel etkinliklerin ve çeşitli 
toplantı, konferans, panel ve seminerlerin yer alması, tasarım disiplinin farklı alanlarından çok 
boyutlu katılıma açık bir kültür merkezi işlevi üstlenmesi beklenmektedir. Uluslararası 
örneklerinde görüldüğü gibi merkezin tasarım alanında çeşitli projelerin geliştirilmesine 
katkıda bulunacak, zaman içinde sektörel, akademik, profesyonel ve popüler ortamda 
kurumsal işbirliklerinin zemini olacak şemsiye bir yapı oluşturacağı varsayılmaktadır. 
Merkezde yer alacak etkinlikler aracılığı ile mimarlığın toplumsal rolü hakkında kamu 
bilincini arttırmak öncelikli hedefler arasındadır.   
Bu anlamda gerek sivil toplum örgütleri gerekse resmi ve özel sektör alanında yer alan paydaş 
kurum ve kuruluşların katkı ve ortaklıklarına açık olacak, çeşitli işbirlikleri geliştirilecektir. 
Merkezin işletilmesine yönelik kurumsal alt yapının kurulması ve maddi olarak gerekli 
kaynakların oluşturulması ve sürdürülebilirlik amaçlanmaktadır.  
Mimarlık Merkezi Yürütme Kurulunu’nun görevi bu amaçlar doğrultusunda merkezin 
yönetimini üstlenmek, gelir kaynakları oluşturmak üzere projeler geliştirmek, merkezin 
etkinlik takvimini oluşturmak, bu etkinliklerin başarıyla gerçekleşmesini sağlamaktır. 
MADDE 6. KURULUN YETKİLERİ : 
Mimarlık Merkezi Yürütme Kurulunu madde 5 de tanımlanmış olan amaçlar doğrultusunda 
proje geliştirir, etkinlik takvimini düzenler ve etkinlikleri yürütür. Çalışmalarıyla ilgili 
yönetim kuruluna bilgilendirme toplantıları düzenler. Kurul etkinlik bütçelerini belirleme, 
düzenleme ve elde edilen gelirleri yönetim kurulunun bilgisi ve yazılı onayı ile yine bir başka 
etkinlik için kullanma yetkisine sahiptir.Etkinliklerle ilgili olarak yine yönetim kurulunun 
bilgisi ve onayı ile dernek iktisadi işletmesine personel almakla yetkilidir. 
MADDE 7. GENEL HÜKÜMLER: 
Bu Yönetmeliğin işletilmesiyle TSMD Yönetim Kurulu görevlidir. 
MADDE 8. YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ: 
Bu Yönetmelik 03.02.2013 günü yapılan Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerlidir. 


