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18 Aralık 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Mimarlar 

Odası Yönetmeliği 66. maddesi uyarıca Büyükkent Şube Soruşturma ve 

Uzlaştırma Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri belirlenmiştir. 

Büyükkent Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu 24-25 Şubat 2018 ta-

rihlerinde gerçekleştirilen 45. Dönem Genel Kurulunda seçilerek göreve 

gelmiş 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşmuştur.

Mimarlar Odası Onur Kuruluna yardımcı organ niteliğinde olan Şube 

Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından iletilen konu-

lar üzerinde gerekli inceleme ve hazırlık çalışmalarını yaparak, üyelerimi-

zin mimarlık mesleğini uygulama süreçlerinde, işverenleri ve meslektaşları 

ile aralarında oluşan şikâyet ve çözümsüzlüklerde öncelikle taraflar ara-

sında uzlaşma sağlanması için çaba göstermiş, uzlaşma sağlanamayan 

konularda soruşturma işlemini yürütmüştür. 

Soruşturma sonucunda mimarın mesleki uygulamalarında kusurlu davran-

dığının tespit edildiği durumlarda, konuya ilişkin rapor hazırlanarak Onur 

Kuruluna sevki önerisi ile Şube Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

2018-2020 döneminde gerçekleşen Şube Soruşturma Uzlaştırma Kurulu 

toplantıları gündeminde toplam 928 konu yer almıştır. Bu konuların 270 

adedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 11 adedi ilçe belediyelerinin, 20 

adedi Mimarlar Odasına bağlı şube ve birimlerinin, 543 adedi İstanbul 

Büyükkent Şubesine bağlı birimlerin, 52 adedi Şube mesleki denetim biri-

minin, 1 adedi dernek, 10 adedi mal sahibinin, 1 adedi Genel Merkezin, 8 

adedi mimarın, 12 adedi mal sahibinin başvuruları sonucunda açılan so-

ruşturmalardır. 

Başvuruların konu başlıkları ve sayıları:

• TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4708 Sayılı Yapı Denetimi 

Kanununa aykırı davranışları tespit edilen 270 meslektaşımıza ilişkin 

dosya, tarafımıza iletilerek Odamız mevzuatına göre işlem yapılması 

talep edilmiştir. Bu dosyaların 120 adedi 44. dönemden iletilen dosya-

lardır. 212 dosyaya ilişkin işlem tamamlanarak Onur Kurulunda görüşül-

mek üzere MYK’ya iletilmiş, 60 dosya incelenmek üzere beklemektedir.

• Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama Tescil ve Mesleki 

Denetim Yönetmeliği uyarınca yükümlü oldukları halde projelerini mes-

4.	 Şube	Soruşturma	ve	Uzlaştırma	Kurulu



110

leki denetime sunmadan ruhsat alan 595 meslektaşımıza ilişkin dosya 
Yönetim Kurulu tarafından kurulumuza iletilmiştir. Meslektaşlarımıza 
gönderilen yazılar ile yükümlülükleri hatırlatılmış ve yerine getirilmesi 
talep edilmiştir. Yükümlülükleri hatırlatılmasına rağmen yerine getirme-
yen 228 meslektaşımıza ilişkin dosya Onur Kurulunda görüşülmek üze-
re MYK’ya iletilmiştir.

• Yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak tamamlandığı, ilgili ida-
resi tarafından tespit edildiği halde proje müelliflerinin iskân belgesini 
imzalamaktan imtina ettiklerine ilişkin 15 dosya tarafımıza iletilmiştir. 
Dosyaların 12 adedi ilgili belediyesi tarafından, 3 adedi de mal sahipleri 
tarafından gönderilmiş, 11 adedi eksik evrak nedeniyle incelenememiş, 
evrakların tamamlanması talep edilmiş, 1 adedi Onur Kurulunda görü-
şülmek üzere MYK’ya iletilmiştir.

• Mevzuata aykırı proje çizilerek onaylandığına ilişkin 4 dosya tarafımıza 
iletilmiş 3 dosyada işlem yapılmasına gerek olmadığı görüşü oluşmuş, 1 
dosya Onur Kurulunda görüşülmek üzere MYK’ya iletilmiştir.

• Hatalı bilirkişi raporu düzenlendiğine ilişkin 2 dosya tarafımıza iletilmiş, 
1 dosyada işlem yapılmasına gerek olmadığı görüşü oluşmuş, 1 dosya 
Onur Kurulunda görüşülmek üzere MYK’ya iletilmiştir.

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı davranışlarda bulunarak izinsiz 
proje kullanımı hakkında 1 dosya tarafımıza iletilmiş ve Onur Kurulunda 
görüşülmek üzere MYK’ya iletilmiştir.

• Ücretli çalışan mimarların çalışma koşulları hakkındaki şikâyetlerine iliş-
kin 4 dosya tarafımıza iletilmiş olup 2 dosya yargıya intikal ettiğinden 
yargı sonucunun beklenmesine karar verilmiş, 1 dosyada eksik belge 
nedeniyle işlem yapılamamıştır. 1 dosyaya ilişkin inceleme devam et-
mektedir.

• Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği’ne aykırı davranışlarda bulundu-
ğu tespiti ile 5 meslektaşımıza ilişkin dosya tarafımıza iletilmiş, 1 dos-
yada işlem yapılmasına gerek olmadığı görüşü oluşmuş, 1 dosya Onur 
Kurulunda görüşülmek üzere MYK’ya iletilmiş olup, 3 dosyaya ilişkin in-
celeme devam etmektedir.

• Teknik gerekleri yerine getirmemesi gerekçesi ile 1 meslektaşımıza iliş-
kin dosya tarafımıza iletilmiş olup, dosya Onur Kurulunda görüşülmek 
üzere MYK’ya iletilmiştir.


