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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 15-16 Şubat 2020 ta-

rihlerinde gerçekleştirilen 46. Dönem Genel Kurulunda seçilerek göreve 

gelmiş 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşmuştur.

Ülkemizi de etkileyen COVİD19 küresel salgını nedeniyle Soruşturma ve 

Uzlaştırma Kurulu toplantıları genellikle çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.

Mimarlar Odası Onur Kuruluna yardımcı organ niteliğinde olan Şube So-

ruşturma 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 konular-

da 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.

2020-2022 döneminde gerçekleşen Şube Soruşturma Uzlaştırma Kurulu 

toplantıları gündeminde toplam 812 konu yer almıştır. Bu konuların 274 

adedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının,12 adedi Mimarlar Odasına bağlı 

şube ve birimlerinin, 446 adedi İstanbul Büyükkent Şubesine bağlı birimle-

rin, 36 adedi Şube mesleki denetim biriminin, 3 adedi ilçe belediyelerinin, 

11 adedi mal sahibinin, 4 adedi Genel Merkezin, 21 adedi çeşitli konularda, 

5 adedi mimarın başvuruları sonucunda açılan soruşturmalardır.

Başvuruların konu başlıkları ve sayıları:

•	 TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4708 Sayılı Yapı Denetimi 

Kanununa aykırı davranışları tespit edilen 274 meslektaşımıza ilişkin 

dosya, tarafımıza iletilerek Odamız mevzuatına göre işlem yapılması 

talep edilmiştir. Bu dosyaların 25 adedi 45. dönemden iletilen dosya-
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lardır. 137 dosyaya ilişkin işlem tamamlanarak Onur Kurulunda görüşül-

mek üzere MYK’ya iletilmiş, 2 dosya eksik belgelerin istenmesi yönünde 

MYK’ya iletilmiş, 17 dosyaya ilişkin soruşturması tamamlanarak Onur 

Kuruluna gönderilmesi kararı alınmış, 8 dosyaya ilişkin soruşturma sü-

reci tamamlanış, 57 dosyaya ilişkin soruşturma süreci devem etmekte-

dir. 53 dosya incelenmek üzere beklemektedir. 

•	 Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama Tescil ve Mesleki 

Denetim Yönetmeliği uyarınca yükümlü oldukları halde projelerini mes-

leki denetime sunmadan ruhsat alan 494 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 190 meslektaşımıza ilişkin dosya Onur Kurulunda görüşülmek üze-

re MYK’ya iletilmiş, 81 meslektaşımız dosyaları kapatılmış, 87 meslek-

taşımıza ilişkin soruşturma süreci devam etmekte,136 meslektaşımıza 

ilişkin dosya beklemektedir.

•	 Yapının, ruhsat ve eklerine aykırı uygulamaların ilgili idaresi tarafından 

tespit edilen ve şantiye şefi olarak görev yapan üyelerimize ilişkin 3 adet 

dosya tarafımıza iletilmiş. 3 adedi Onur Kurulunda görüşülmek üzere 

MYK’ya iletilmiştir.

•	 Mevzuata aykırı proje çizilerek onaylandığına ilişkin 7 adet dosya tarafı-

mıza iletilmiştir. 4 adet dosya yargıya intikal ettiğinden yargı sonucunun 

beklenmesine, 2 adet dosyada tarafların uzlaşmış olduğundan dosyalar 

kapatılmıştır. 1 adet dosya Onur Kurulunda görüşülmek üzere MYK’ya 

iletilmiştir.

•	 İşveren-mal sahibi farkı nedenlerle 7 adet dosya tarafımıza iletilmiştir.3 

adet dosya ilişkin ek belge iletilmiş olduğundan dosyalar kapatılmasına 

karar verilmiş, 4 adet dosyanın soruşturma süreci devam etmektedir.

•	 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı davranışlarda bulunarak izinsiz 

proje kullanımı hakkında 1 adet dosya tarafımıza iletilmiş ve taraflar uz-

laştırmış olduğundan dosya kapatılmıştır.

•	 Ücretli çalışan mimarların çalışma koşulları hakkındaki şikâyetlerine iliş-

kin 1 adet dosya tarafımıza iletilmiş, soruşturması tamamlanan dosya 
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Onur Kurulunda görüşülmek üzere MYK’ya iletilmiştir. 

•	 Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği’ne aykırı davranışlarda bulundu-

ğu tespiti ile 6 meslektaşımıza ilişkin dosya tarafımıza iletilmiş, 1 adet 

dosyada taraflar uzlaştırmış olduğundan dosya kapatılmış, 2 adet dos-

yada talepte bulunan talebinden vazgeçmiş olduğu için dosyalar kapa-

tılmıştır, 2 adet dosya Onur Kurulunda görüşülmek üzere MYK’ya iletil-

miştir. 1 adet dosyanın soruşturma süreci devam etmektedir.

•	 Çeşitli konulara ilişkin tarafımıza 21 adet dosya tarafımıza iletilmiş olup, 

6 adet dosyada dosyanın kapatılmasına, 14 adet dosyaya ilişkin soruş-

turma süreci devam etmektedir.

46.Dönem soruşturma ve uzlaştırma kurulu üyelerimize katkılarından do-

layı teşekkür ederiz.

Uzun süre soruşturma ve uzlaştırma kurulu üyesi olan sevgili Nurhan 

Kazancı’ya özverili çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürler...


