
4. Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu  

Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu bu dönemi bir eksik üye ile ama kendisini çok eksilmiş 

hissederek tamamladı. Değerli üyemiz Garabet Panos’u, daha doğru bir söylemle sevgili 

arkadaşımız, dostumuz Garo’yu kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 

18 Aralık 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Mimarlar Odası Yönetmeliği 

66. maddesi uyarıca İstanbul Büyükkent Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu’nun 

oluşumu, görev ve yetkileri belirlenmiştir.  

İstanbul Büyükkent Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu 22-23 Şubat 2014 tarihlerinde 

gerçekleştirilen 41. Dönem Genel Kurulu’nda seçilerek göreve gelmiş 5 asıl ve 5 yedek 

üyeden oluşmuştur.  

Mimarlar Odası Onur Kurulu’na yardımcı organ niteliğinde olan Şube Soruşturma ve 

Uzlaştırma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından iletilen konular üzerinde gerekli inceleme ve 

hazırlık çalışmalarını yaparak, üyelerimizin mimarlık mesleğini uygulama süreçlerinde, 

işverenleri ve meslektaşları ile aralarında oluşan şikâyet ve çözümsüzlüklerde öncelikle 

taraflar arasında uzlaşma sağlanması için çaba göstermiş, uzlaşma sağlanamayan konularda 

soruşturma işlemini yürütmüştür.  

Soruşturma sonucunda mimarın mesleki uygulamalarında kusurlu davrandığının tespit 

edildiği durumlarda, konuya ilişkin rapor hazırlanarak Onur Kuruluna sevk önerisi ile Şube 

Yönetim Kuruluna sunulmuştur.  

2014-2016 çalışma döneminde incelenen konu başlıkları şunlardır:  

• TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanununa aykırı 

davranışları tespit edilerek denetim faaliyetleri durdurulan meslektaşlarımıza ilişkin 136 

dosya tarafımıza gönderilerek odamız mevzuatına göre işlem yapılması talep edilmiştir. Konu 

ile ilgili 74 dosya ile ilgili işlemler tamamlanarak Onur Kurulunda görüşülmek üzere 

MYK’ya iletilmiştir.  

• Yapı Denetim mevzuatına aykırı uygulamaların kontrolü aşamasında mevzuata aykırı proje 

hazırladığı tespit edilen meslektaşlarımıza ilişkin 19 dosya TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından gönderilerek odamız mevzuatına göre işlem yapılması talep edilmiştir. Konu ile 



ilgili 14 dosya ile ilgili işlemler tamamlanarak Onur Kurulunda görüşülmek üzere MYK’ya 

iletilmiştir.  

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri 

ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğe” aykırı davranışları tespit edilen 

meslektaşlarımıza ilişkin 12 dosya tarafımıza gönderilerek 6235 sayılı kanun uyarınca işlem 

yapılması talep edilmiştir.  

• Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iletilen dosyalar ile 2 

meslektaşımız hakkında hatalı bilgi vererek kurumu yanılttıkları ve hatalı karar vermelerine 

neden oldukları gerekçesi ile şikâyet olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu 

başvuru sonuçlandırılmış ve tarafımızca yapılacak işlem olmadığı görüşü oluşmuş, Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından iletilen dosya ile ilgili inceleme devam etmektedir. 

• Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim 

Yönetmeliği uyarınca yükümlü oldukları halde projelerini mesleki denetime sunmadan ruhsat 

alan 394 meslektaşımıza (1700 proje) ilişkin dosya Yönetim Kurulu tarafından kurulumuza 

iletilmiştir. Meslektaşlarımıza gönderilen yazılar ile yükümlülüklerini hatırlatılmış ve yerine 

getirilmesi talep edilmiştir. Yükümlülükleri hatırlatılmasına rağmen yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen 94 meslektaşımıza (350 proje) ilişkin dosya Onur Kurulunda görüşülmek üzere 

MYK’ya iletilmiştir.  

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna aykırı davranışlarda bulunarak izinsiz proje kullanımı 

hakkında 3 dosya tarafımıza iletilmiş, 1 dosya Onur Kurulunda görüşülmek üzere MYK’ya 

gönderilmiş, 2 dosyadaki projelerin karşılaştırılması sonrasında, projelerin kullanılmadığı 

kanaati oluştuğundan işlem yapılmamasına karar verilmiştir. 

• Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği’ne aykırı davranışlarda bulunduğu tespiti ile 4 

meslektaşımıza ilişkin dosya tarafımıza iletilmiş olup 2 meslektaşımıza ilişkin işlem 

yapılmamasına karar verilmiş, 2 meslektaşımıza ilişkin dosyalar Onur Kurulunda görüşülmek 

üzere MYK’ya iletilmiştir.  

• Mimarlık mesleğinin uygulanması sırasında taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için 

7 meslektaşımıza ilişkin dosya tarafımıza iletilmiş olup, 2 meslektaşımıza ilişkin dosyada 

uzlaşma sağlanmış, 3 meslektaşımıza ilişkin dosyanın tarafımız ile ilgisi olmadığı görüşü 



oluşarak taraflara iletilmiş, 2 meslektaşımıza ilişkin dosya ile ilgili Onur Kurulu işlemi 

yapılması önerisi ile MYK’ya iletilmiştir. 


