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GENEL KURUL İLANI

Şubemizin 14. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 04 OCAK 2020 Cumartesi günü  
saat 10.00’da Şubemiz binasında, seçimleri 05 Ocak 2020 Pazar günü  09.00-17.00 
saatleri arasında Şubemiz binasında yapılacaktır.
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M. Serdar ALAYONT
TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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Sevgili meslektaşımız;

Anayasanın 135.maddesiyle kendisine tanınan ‘kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü’ sıfatını 
1954 yılından bugünlere dek başarıyla taşıyan Mimarlar Odası, 1971 yılından 1994’e dek Temsilci-
lik ve 1994 yılından itibaren Şube olarak Denizli ilinde kurumsal faaliyetlerini sürdürüyor. Yaklaşan 
genel kurul süreci ile birlikte Mimarlar Odası Denizli Şubesinin 13. dönem faaliyetlerinin sona ermek 
üzere olduğunu ve 2020 yılı itibariyle yepyeni bir döneme gireceğimizi sizlere bildirmek istiyoruz. 
Türkiye’de 65.000’i geçen üye sayısıyla son yıllarda hızlı bir nüfus artışına sahip meslek odalarından 
biri olan Mimarlar Odası, şubemize kayıtlı 517 üye ile Denizli’de 14. Döneme doğru adım adım yü-
rüyor. 

Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışma programımızda yer alan “meslektaşlarımızın karar ve 
yönetim süreçlerine aktif katılımı, mimarlık ortamının iyileştirilmesi, kent ve kentli haklarının savu-
nulması, sosyal-kültürel-sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi, yerel yönetimler, kurumlar ve STK’lar 
ile ilişkilerin sağlanması, eğitim ve gençlik, mimarlığın kent gündemine taşınması ve Denizli Mimarlık 
Merkezi yapımı’ gibi başlıca konuların yanında diğer birçok konuda ürettiğimiz projeler üzerinde titiz-
likle durarak hayata geçirmeye çalıştık. 

Mimarlık ve kent alanında yapmış olduğumuz dönem içi çalışmaların, öncelikle sizler ve toplum nez-
dinde karşılığını görmek için gayret gösterdik. Özellikle insan ve çevre odaklı konularda söz söyleme 
yetkimizi kullandık ve bilimsel gerçekleri olduğu gibi aktararak, kent için, kentli için, mesleğimiz için 
olması gerekenleri söyledik.  Bunun sonucunda ortaya koymuş olduğumuz çözümlemeler, birçok 
kez sizlerin ve kentlinin sesi oldu ve mesleğimizin farklılığını, anlayışını toplumun duyarlı kesimlerine 
hissettirebildiğimizi fark ettik. 

Toplumsal ayrıştırma politikalarının hüküm sürdüğü ve halkın adeta kutuplaştırıldığı bir dönemden 
geçerken, meslektaşlarımız ile olan ilişkilerimizde, bu anlayışın aksine kucaklayıcı ve katılımcı çizgi-
mizi koruduk ve aynı çatı altında bir araya geldiğimiz yüzden fazla buluşma ve etkinlikte bu hassasi-
yetimizi sizlere ifade etme olanağı bulduk. Temel hak ve özgürlükleri esas alarak izlemiş olduğumuz 
mesleki politikaları, yasa ve yönetmeliklere uygun bir biçimde uygulamayı başardık.  

Geçtiğimiz sene ilk mezunlarını veren PAÜ Mimarlık Bölümü ile birlikte, tüm ülkemizde gittikçe ge-
lişen ‘Oda ve Öğrenci’ kavramı bu dönem içerisinde şubemizde de hayat buldu. Eğitim hayatlarının 
sonunda tanışacakları ve dâhil olacakları Mimarlar Odasını tanımak ve sunduğu olanaklardan fay-
dalanmak isteyen 150’nin üzerinde öğrenci üyemiz artık bizlere daha yakın ve Odayı daha renkli 
kılıyorlar. 

Değerli üyemiz;

Geçen zaman ve değişen şartlar altında şu an kullanmakta olduğumuz hizmet binamızın yetersiz 
olması nedeniyle geçtiğimiz dönem temeli atılan ‘Denizli Mimarlık Merkezi’ inşaatı apayrı bir çalışma 
alanı olarak dönem faaliyetlerimiz içerisinde yer aldı ve çalışma raporumuzda ayrı bir başlık konu-
su oldu. Betonarme imalatları tamamlanmış olarak devraldığımız inşaatı, 2018 yılının ortalarından 

SUNUŞ
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itibaren ağırlaşarak yaşamaya başladığımız ekonomik kriz etkileri altında dahi neredeyse tamam-
lanma noktasına getirdik. İnşaatın yapımına destek sağlayan başta sponsor firmalar olmak üzere, 
bağışçı firmalara ve üyelerimiz ile maddi desteklerini esirgemeyen Genel Merkez ve Şubelerimize 
13. Dönem Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. En özel teşekkür ise, elbette ki binanın 
yapımı için canla başla uğraşan ve karşılığında sadece minnetimizi sunabildiğimiz sevgili H. Gül Şi-
rin’e olacaktır.

Profesyonel bir yönetim anlayışı ve ‘ben değil biz’ şiarıyla geçirdiğimiz iki sene içinde, kurumsal ola-
naklarımız ile geçmiş dönem tecrübelerimizi bir araya getirdiğimiz ve detaylarını bu raporda bula-
cağınız inanılmaz bir çalışma dönemi geçirdik. Bu dönemi bizler için unutulmaz kılan, büyük özveri 
ile çalışan yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere, çalışmalarımıza dışarıdan katkı koyan tüm 
üyelerimize, komisyonlar ve kurullarımızda görev alan, zaman ayıran, düşünen ve uygulayan tüm 
meslektaşlarımıza ve odada görev yapan personelimize eşsiz ve değerli emekleri için teşekkürlerimi 
iletiyorum. 

Sahip olduğumuz en güzel şeylerden biri olduğuna inandığım Mimarlar Odasını ve Denizli Şubesini 
geleceğe taşıyabilmek için emek vermiş olan nice meslektaşımızı sevgi ve saygıyla anıyor, Odayı ve 
mimarlığı daha ileri götürmek için aynı bilinçle görev alacak olan nicelerine selamlarımı sunuyorum. 

Bundan sonra yaşanacaklar yeni bir dönemin konusu olabilir ama bizim hikâyemiz burada bitiyor. 
Yepyeni hikayelerde buluşmak üzere tüm meslektaşlarımızı sevgiyle kucaklıyorum.

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi 
13. Dönem Yönetim Kurulu Adına
M. Serdar Alayont - Başkan
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13. DÖNEM DENİZLİ ŞUBE YÖNETİM KURULU 

M. SERDAR ALAYONT  Başkan 

ÖZLEM DURDU KABEL  Başkan Yardımcısı (04.04.2018 tarihine kadar) 

IŞIL METE   Başkan Yardımcısı (04.04.2018 tarihinden sonra) 

MEHMET DİNCER  Sekreter Üye 

SERDAR SARI   Sayman Üye

BUKET DALAMAN  Üye 

EGEMEN TEMİZKALAY  Üye (04.04.2018 tarihinden sonra) 

JÜLİDE ÖZ   Üye

YÖNETİM KURULU YEDEK

NEDİM ÖZ

EVRİM TUĞRUL

HAVVA SÖZERİ

ENGİN EKİZ

KADİR ÇAĞIN

KURULLAR ve KOMİSYONLAR
13. DÖNEM YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELER
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KURULLAR ve KOMİSYONLAR
13. DÖNEM ŞUBE KURULLARI ASİL VE YEDEK ÜYELER

13. DÖNEM ŞUBE KURULLARI  ASİL ÜYELERİ 13. DÖNEM ŞUBE KURULLARI  YEDEK ÜYELERİ

HALİT COZA MİRAY ERİM KAHVECİ
ÖMER ÇELİKKOL BERNA YÜREKLİ
YUSUF ŞAHİN HALE SABUNCU
FARUK BOYACI BURCU FİLİZ DEMİRCİ
ERKAY ERCAN YELİZ TUFAN
TUĞBA ACAR PANAYIR İREM SELÇUK
METİN KARAKURT YASEMİN ÇAKIRLI
SUAT BİLGİ SENA DEMİRTAŞ
MEHMET AKBAŞ ŞENGÜL KAYACAN
İBRAHİM ŞENEL ESİN KARAASLAN

SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU ASİL SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU YDK

MEVLÜT DİNÇER BETÜL DÖNMEZ
ARZU GÜRCAN ÇİSİL KOLBAŞI
HÜSEYİN BAŞARAN NURDAN İNCEOĞLU
FİTNAT ŞENTÜRK GÜLÇİN TURAN
TANER İZGİ İSMAİL AKŞİT



14

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

KURULLAR ve KOMİSYONLAR
13. DÖNEM ŞUBE KOMİSYONLARI

MİMARLIK MERKEZİ YAPIM KOMİSYONU
YASEMİN EYLEM KONUK MİRAY DUMAN
MESUT TAŞDAN EMRE KARAKÖSE
BİLAL GÜNER FERHAT DEMİRTEN
ÖMER ÇELİKKOL GÜL ŞİRİN
CİHAN SARACOĞLU VOLKAN DAYIOĞLU
ZEKİ KAPLAN İBRAHİM ŞENEL
SERDAR SARI

KENT YAŞAM/YEREL YÖNETİMLERLE  İLİŞKİLER KOMİSYONU
YUSUF ŞAHİN CİHAN SARACOĞLU
ZİYA TIKIROĞLU MEHMET ÖRSEL
GÜZEYDE KAÇAR GÜL ŞİRİN
MEHMET ÖZTÜRK MELİHA YILDIZ
NEVRAH DAĞDEVİREN FİTNAT ŞENTÜRK
HÜSAMETTİN ATAMAN ARİF BALKANAY
CÜNEYT ZEYTİNCİ BÜŞRA BAĞCI
ZEKİ KAPLAN MESUT BAYRAM
OĞUZ DALAMAN

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI KOMİSYONU  
YASEMİN EYLEM KONUK GÜLAY ALTAN
ELİF ÇETİNKAYA ERSAN NECMETTİN ARSLAN
HÜSEYİN TÜRKYILMAZ HÜLYA KAHVECİ
MEHMET RIZA GENÇ HASAN CURA

BASIN YAYIN VE BİLGİ İŞLEM / EĞİTİM ARGE KOMİSYONU
CEREN YOLDAŞ ÇİSİL KOLBAŞI 
NEDİM ÖZ EVRİM TUĞRUL
BÜŞRA BAĞCI

MESLEKİ DENETİM/MEVZUATI GELİŞTİRME KOMİSYONU
ARZU GÜRCAN ÖMER ÇELİKKOL
YASEMİN EYLEM KONUK SEDEF SÖNMEZ
YUSUF ŞAHİN AHMET İHSAN SOYLUER
BİLAL GÜNER NURİ ŞARA
MEHMET ÖZTÜRK MEHMET RIZA GENÇ
EMİN AYDURAN MESUT BAYRAM
KADİR ONUR GÜZİN AYŞE KESKİN
VOLKAN DAYIOĞLU
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NAKİL GELENLER - NAKİL GİDENLER

ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK KOMİSYONU
IŞIL UÇMAN ALTINIŞIK KADİR ÇAĞIN
SELVER KALKAN DİLEK AVSAN
BURAK ALTINIŞIK HALİT COZA
GÖZDE KAN ÜLKÜ VİLDAN YİĞİT

SOSYAL ETKİNLİKLER  KOMİSYONU
CÜNEYT ZEYTİNCİ CİHAN SARACOĞLU
YASEMİN EYLEM KONUK ENGİN EKİZ
RABİA ÖTNÜ MİRAY DUMAN
NİHAL ÖRSEL EVRİM TUĞRUL
GÜZEYDE KAÇAR

KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR KOMİSYONU
ŞAFAK ÖZTÜRK BETÜL DÖNMEZ
AHMET İHSAN SOYLUER ÖZER KARAASLAN
HÜSEYİN BAŞARAN

ŞUBEMİZDEN DİĞER ŞUBELERE NAKİL GİDENLER
AHMET ŞEFİK KARACA RIZA OZAN ERTÜRK
MEHMET KARABALIK BARAN ESEN
MERYEM ÇAVUŞLAR TALİYA CANKI
ŞENGÜL KAYACAN

ŞUBEMİZE  NAKİL GELENLER
ŞEYMA ŞİMŞEK ARDA ÖZKARDEŞ
HANDE SÖZER YUNUS EMRE ERDİNÇ
ENDER ÇETİNEL MUSTAFA BURAK TÜRKYILMAZ
ORHAN ÇİÇEKLİ ŞEYMA NUR KONDU
İLYAS ERDİ DİLBAZ BURAK İLHAN
MERVE AYHAN MERVE TOZAN
BETÜL AYDIN CURA ÖZGEN GENÇ
GÖKÇE ERDEMİR KADİR TÜRKDÖNMEZ
NURSEL GÜRCAN ONUR YAĞMUROĞLU
SITKI KOCA SERKAN ERGEZER
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Sicil : 61417
Ad Soyad : Zeynep Tozen
Okulu : Mehmet Akif Ersoy Üniv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61733
Ad Soyad : Gülşen İpek
Okulu : Balıkesir Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61646
Ad Soyad : Mert Demirçalı
Okulu : Yaşar Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61598
Ad Soyad : Yavuz İman
Okulu : Girne Amerikan Üniv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61561
Ad Soyad : Mustafa Oğuz
Okulu : İzmir Ekonomi Üniv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61410
Ad Soyad : Kübra Arıkan
Okulu : Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61349
Ad Soyad : Zübeyde Yiğit
Okulu : İzmir Ekonomi Üniv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61333
Ad Soyad : Barış Bayçınar
Okulu : Karadeniz Teknik Üniv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61309
Ad Soyad : Yunus Barunduk
Okulu : Işık Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61177
Ad Soyad : Hasan Cura
Okulu : Selçuk Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61157
Ad Soyad : Hüseyin Candan
Okulu : Yakın Doğu Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61132
Ad Soyad : Ahmet Önümlü
Okulu : Ömer Halisdemir Üniv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 60964
Ad Soyad : Betül Şenyurt
Okulu : Süleyman Demirel Üniv.
Mezuniyet: 2017

Sicil : 60761
Ad Soyad : Ahmet Urgur
Okulu : Karabük Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 60570
Ad Soyad : Zeynep Elif Saygılı
Okulu : Gebze Teknik Üniver.
Mezuniyet: 2016

Sicil : 60569
Ad Soyad : Mustafa Gökberk Ök
Okulu : Işık Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 60474
Ad Soyad : Raziye Sena Kocakaya
Okulu : Ted Üniversitesi 
Mezuniyet: 2017

Sicil : 60473
Ad Soyad : Mücella Kuru
Okulu : Yaşar Üniversitesi
Mezuniyet: 2013

Sicil : 60460
Ad Soyad : Ozan Akın
Okulu : Azerb. Mim.ve İnş. Üniv.
Mezuniyet: 2017

Sicil : 60394
Ad Soyad : İzzet Başdurnalı
Okulu : Trakya Üniversitesi
Mezuniyet: 2017

Sicil : 60387
Ad Soyad : İlhan Sarı
Okulu : Saraybosna Üniv.
Mezuniyet: 2017

Sicil : 60196
Ad Soyad : Mehmet Egemen Özgün
Okulu : Maltepe Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

YENİ ÜYELER
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 Sicil : 61995
Ad Soyad : Büşra Nur Elibol
Okulu : Beykent Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61838
Ad Soyad : Nimet Sofuoğlu
Okulu : Uluslararası Kıbrıs Üniv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61833
Ad Soyad : Gürsel Tekin
Okulu : Yaşar Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61811
Ad Soyad : Ahmet Sezer Gümüştekin
Okulu : Hasan Kalyoncu Üniv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 61960 
Ad Soyad : Ali Yüksek 
Okulu : Girne Amerikan Üniv.
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 62405
Ad Soyad : Ahmet Akbaşlı
Okulu : İzm.Y.T. Ens.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 62411 
Ad Soyad : Mahmut Çağlar 
Okulu : Azerbaycan İnş.M. Ün.
Mezuniyet: 2011

Sicil : 62448
Ad Soyad : Özgecan Zeybekoğlu
Okulu : Pamukkale Ünv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 62704
Ad Soyad : Cangür Yılmaz
Okulu : Karabük Ünv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 62735
Ad Soyad : Mucahit Kartak
Okulu : Beykent Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

Sicil : 62958
Ad Soyad : Gülbin Yardım
Okulu : Maltepe Ünv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 63018
Ad Soyad : Ahmet Kavcar
Okulu : Haliç Ünv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 63089
Ad Soyad : Gürkan Yamer
Okulu : İst. Aydın Ünv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 63092
Ad Soyad : Fatma Bayar
Okulu : Özyeğin Ünv.
Mezuniyet: 2018

Sicil : 63238
Ad Soyad : İrfan Şenlikçi
Okulu : İzmir Ekonomi Üniv.
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 63311
Ad Soyad : Taliya Cankı
Okulu : Haliç Ü.
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 63413
Ad Soyad : Meliha Budak
Okulu : Mehmet Akif Ersoy Ü.
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 63503
Ad Soyad : Fatma Yakar
Okulu : Mehmet Akif Ersoy Ü.
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 63556
Ad Soyad : Pakize İrem Ercan
Okulu : Dokuz Eylül Ü.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 63533
Ad Soyad : Osman Arslan
Okulu : Girne Amerikan Ü.
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 63610
Ad Soyad : Okan Altan
Okulu : Toros Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 63755
Ad Soyad : Yasemin Özdoğan
Okulu : Uls. Saraybosna Ü.
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 63833
Ad Soyad : Rahmi Ataş
Okulu : Uls. Saraybosna Ü.
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 63846
Ad Soyad : Muhammet Bel
Okulu : Azerbaycan M.İ.Ü.
Mezuniyet: 2018
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 Sicil : 64101
Ad Soyad : Seher Kançeltik
Okulu : Akdeniz Ü.
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 64153
Ad Soyad : Demre Ertem
Okulu : Bilkent Üniversitesi
Mezuniyet: 2018

 Sicil : 64391
Ad Soyad : Mehmet Haydan
Okulu : Karabük Üniversitesi
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 64815
Ad Soyad : Yaşar Zengin 
Okulu : İst. Aydın Üniversitesi
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 65138
Ad Soyad : Mustafa Ataş
Okulu : Mehmet Akif Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 64915
Ad Soyad : Bilge Nur Şen
Okulu : Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 64486
Ad Soyad : Özgün Şafak
Okulu : Işık Üniversitesi
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 64888
Ad Soyad : Onur Kıvanç
Okulu : Işık Üniversitesi
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 65253                  
Ad Soyad : Uğur Burhan
Okulu : U. Balkan Üniversitesi
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 65678
Ad Soyad : Zehra N. Kılınçarslan
Okulu : Maltepe Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 65834
Ad Soyad : Duygu Karan
Okulu : M. Akif Ersoy Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66074
Ad Soyad : İlyas Ersöz
Okulu : Osmangazi Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66224
Ad Soyad : Kübra Üzümyemez 
Okulu : İst. Esenyurt Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66196
Ad Soyad : Merve Cerit
Okulu : Yaşar Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66101
Ad Soyad : Hatice Büşra Ayhan
Okulu : Gedik Gsmf
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 65646
Ad Soyad : Abdüssamed Karagöl
Okulu : Balıkesir Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 65539
Ad Soyad : Rabia Etci
Okulu : İst. Gelişim Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66265
Ad Soyad : Mehmet Ünal Fedayiler
Okulu : İst. Arel Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66495
Ad Soyad : Nesrin Şimşek
Okulu : Pamukkale Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66511
Ad Soyad : Bartu Zeytinci
Okulu : Özyeğin Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66496
Ad Soyad : Kübra Gür
Okulu : Pamukkale Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66514
Ad Soyad : Bengisu Gönenç
Okulu : İzm. Ekonomi Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66581 
Ad Soyad : Nilüfer İrem Yeşilkaya
Okulu : Pamukkale Ünv.
Mezuniyet: 2019

 Sicil : 66633
Ad Soyad : Ömer Kolaoğlu
Okulu : İzmir. Yük. Tek. Ens.
Mezuniyet: 2019
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10.12.2019 tarihi itibariyle
YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI:  55

KATILIMCI KATILIM 
SAYISI

KATILMADIĞI 
TOP.

M. SERDAR ALAYONT (Başkan) 54 1

IŞIL METE (Başkan Yardımcısı) 52 3

ÖZLEM DURDU KABEL (04.04.2018 tarihine kadar) 3 0

MEHMET DİNCER (Sekreter) 52 3

SERDAR SARI (Sayman) 49 6

BUKET DALAMAN (Üye) 33 22

EGEMEN TEMİZKALAY (Üye-04.04.2018 tarihinden sonra) 46 9

JÜLİDE ÖZ (Üye) 48 7

SAYILARLA 13. DÖNEM
YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI

ARAMIZDAN AYRILAN (VEFAT EDEN) ÜYELERİMİZ

Sicil No.lu Adı Soyadı Vefat Tarihi
649 M. FERİDUN ALPAT 04-02-2019

15603 İSMAİL TOSUN 16-07-2018
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SAYILARLA 13. DÖNEM

Genel Üye Toplantıları 7

Üst Kurul Delege Toplantısı 1

Şube Danışma Kurulu Toplantıları 4

Soruşturma Ve Uzlaştırma Komisyonu Toplantıları 11

Basın Yayın Bilgi İşlem AR-GE Komisyonu Toplantıları 9

Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Kom. Toplantıları 3

Kamu ve Özel Sektörde Çalışanlar Komisyonu Toplantıları 1

Kent Yaşam ve Yerel Yönetimlerle İlişkiler Kom. Toplantıları 3

Mesleki Denetim ve Mevzuatı Geliştirme Kom.Toplantıları 3

Mimarlık Merkezi Yapım Komisyonu Toplantıları 10

Sosyal Etkinlikler Komisyonu Toplantıları 6

Şube Hizmet Binası Komite Toplantıları 13

Diğer Toplantılar 23

Resmi Kurum Ziyaretleri 20

Şubemize Ziyaretler 24

Meslek Tanıtımları 5

Söyleşiler 22

Sempozyum-Çalıştay  2

Eğitim-Seminer 18

Sergi  4

Atölye Çalışmaları 4

Kentini Anlat Kendini Anlat Söyleşileri 2

Gezi-Fuar Katılımı 8

Film Gösterimi 12

Tiyatro Gösterimi 2

Mimarlar Gecesi –İftar Yemeği - Kokteyl  4

Kahvaltı – Brunch – Yeni Yıl Partisi 8

Pamukkale Üniversitesi İle Etkinlikler 4

Teknik-İnceleme Gezileri  8

Üye Ziyaretleri 20

10.12.2019 tarihi itibariyle

ETKİNLİK ve TOPLANTILAR SAYISAL VERİLERİ
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MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ANKET ÇALIŞMASI RAPORU

Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından 2018-2019 yıllarında Büro Tescil Belgesi sahibi olan ser-
best mimar üyeler ile “Serbest Mimarlık Ofislerinin İşyeri Envanterinin Oluşturulması” ve üyelerin 
“Sektörel Değerlendirme” beklentilerinin tespit edilmesi amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır.

2019 yılının Temmuz ayında, 2018-2019 yıllarında Büro Tescil Belgesi sahibi olan 221 üyeden anke-
te katılmak istediğini beyan eden 175 üyeye (%79 oranında katılım), yüz yüze görüşme veya telefon 
ile 12 adet soru sorulmuştur.

Bu sorular neticesinde;

1- İşyeri Analizi

2- Ortaklık Durumu

3- İstihdam Durumu

4- Sektörel Değerlendirme

5- Mimarlık Hizmet Alanları

6- Mimarlık Dışı Hizmet Alanları

başlıkları altında aşağıda detaylı bir şekilde ifade edilen sonuçlara ulaşılmıştır.

Elde edilen verilerin kurumumuz tarafından analiz edilerek yorumlanması neticesinde ortaya çıkan 
sonuçlar sadece Mimarlar Odası Genel Merkezi, Mimarlar Odası Şubeleri ve Mimarlar Odası Denizli 
Şubesi üyeleri ile paylaşılacaktır.

Mevcut istatistiki verilerin kayıt altına alınması, yapılacak olası planlama çalışmalarına ve ileriki dö-
nemlere referans niteliği taşıyacağını umut ettiğimiz bu anketi takdirlerinize sunarız.

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

ŞUBE ANKET ÇALIŞMASI
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MESLEKİ DENETİM VERİLERİ
MESLEKİ DENETİM VERİLERİ 2018
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MESLEKİ DENETİM VERİLERİ 

 

 

 

PROJE TUS ŞANTİYE 

172.225,50 m² 199,64 m² 17.880,28 m² 

 

 

KAYIT TÜRÜ TOPLAM ADET TOPLAM M² 

PROJE 205 172.225,50 m² 
TUS 1 199,64 m² 

ŞANTİYE 3 17.880,28 m² 
 

PROJE 
91% 

TUS 
0% 

ŞANTİYE 
9% 

01.01.2019-30.11.2019 TARİHLERİ ARASI M² CİNSİNDEN 
PROJE - TUS - ŞANTİYE ALAN YÜZDELİK ORANLARI 

PROJE; 205 

TUS; 1 ŞANTİYE; 3 

01.01.2019-30.11.2019 TARİHLERİ ARASI PROJE - TUS - 
ŞANTİYE SAYISAL ORANLARI 

MESLEKİ DENETİM VERİLERİ
MESLEKİ DENETİM VERİLERİ 2019
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BULUŞMALAR

Şube Yönetim Kurulu olarak, Mimarlar Odası örgütlülüğü içinde Genel Kurul’dan Şube Komisyonla-
rımıza kadar uzanan tüm oda buluşmalarını bir fikir üretim ve paylaşım süreci içinde değerlendire-
rek dönemimiz çalışmalarını yürüttük ve uygulamalarımızı bu yönde gerçekleştirdik. Bunun yanında 
Odamızın etkileşim alanında yer alan diğer sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar ile 
ortaklaşa çalışmalar yaparak sorumluluklarımız çerçevesinde görevimizi yerine getirmeye çalıştık.

Merkez Genel Kurulu, Merkez Danışma Kurulu ve şubelere açık olan tüm MYK’lara katılım sağladık 
ve yapmış olduğumuz şube bilgilendirmelerimize istinaden şube komisyonlarımızda ve yönetim ku-
rulumuzda alınan kararları ve görüşleri Odanın tüm şubeleri ve diğer organları ile paylaşma olanağı 
bulduk. MYK toplantılarının tümünde yapımı devam eden “Denizli Mimarlık Merkezi” inşaatımızın 
ilerleme raporunu sunduk ve Genel Merkez Yönetim Kurulundan ve Şube Yönetim Kurullarından 
maddi destek temin ettik.

Tüm üyelerimizi karar sürecine dâhil etmek prensibiyle başladığımız görevimizde, mesleğimize ve 
kentimize ait önemli konularda Üye Danışma Kurulu ve Şube Danışma Kurulu toplantıları düzenleye-
rek, bu hususlarda alınan kararların üyelerimizin çoğunluğunun görüşlerini yansıtıyor olmasına özen 
gösterdik. Ayrıca Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu ile Şube Komisyonlarımızın almış oldukları 
kararların tamamı yönetim kurulumuz tarafından dikkate alınarak eksiksiz olarak kabul edilmiş oldu.

Yetki alanımıza giren birçok konuda paydaş odalarımız ve başta Üniversite ve Belediyeler gibi resmi 
kurum ve kuruluşlar ile ortak toplantılar düzenledik. Göreve geldiğimiz ilk günlerde Büyükşehir Be-
lediyesi ile başlamış olduğumuz İmar Yönetmeliği çalışmaları, her ne kadar idari sebeplerden ötürü 
kesintiye uğramış olsa dahi, dönemimiz boyunca üzerine önemle durduğumuz konu başlıklarından 
biri oldu ve çalışmalarımıza bu özveriyle devam ettik. Takip eden toplantılarda Denizli Büyükşehir 
Belediyesi’ne bu yönetmelik çalışmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurum görüşle-
rimizi sunduk. Danıştay kararlarının ardından değişen İmar Yönetmeliği’nin uygulanması konusunda 
Belediyeler ile birlikte yapılan eşgüdüm toplantılara katıldık.

Yerel seçimlerin ardından yapılan ve Belediyeler tarafından davet edildiğimiz tüm Kent Konseyi ve 
Stratejik Plan toplantılarına yönetim kurulu düzeyinde katılım sağladık. Belediyelere 5 yıllık stratejik 
plan önerilerimizi sunduk ve Pamukkale Kent Konseyi yürütme kurulunda oda olarak temsil edildik.
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TMMOB MİMARLAR ODASI 
46.OLAĞAN GENEL KURULU 
6-7-8.04.2018

TMMOB Mimarlar Odası 46. Dönem Olağan 
Genel Kurulu 6-7- 8 Nisan 2018 tarihlerinde 
Ankara’da yapıldı. 
Genel Kurula yönetim kurulu üyelerimiz, dele-
gelerimiz ve şubemizden konuklar katıldı. Genel 
kurulda söz alan Genel Başkan Eyüp Muhcu’nun 
“yarım kalan şube hizmet binalarının tamam-
lanması” yönünde genel kurula verdiği önerge 
oybirliğiyle kabul edildi.
8 Nisan’da TMMOB Mimarlar Odası Genel Mer-
kezi’nde yapılan seçimler sonucunda üyeleri-
mizden Sayın Cüneyt Zeytinci Merkez Yönetim 
Kurulu asil üyeliğine, Sayın H.Gül Şirin Denetle-
me Kurulu yedek üyeliğine, Sayın Süleyman Boz 
ve Sayın Hüsamettin Ataman TMMOB Delegeli-
ğine seçildi.
Tek liste ile gidilen seçimlerin ardından yapılan 
görev dağılımında Eyüp Muhcu Genel Başkan, 
Deniz İncedayı Genel Başkan Yardımcısı, Sinan 

Tütüncü Genel Sekreter, Ali Hakkan Genel Say-
man, Cüneyt Zeytinci, Tonguç Akış ve Selam 
Aslan Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlendi. 
Oy kullanan 674 delegeden 577’sinin oyunu 
alarak rekor bir oyla Yönetim Kurulu Üyeliğine 
seçilen Cüneyt Zeytinci ile birlikte şubemiz 16 
yılın ardından ilk defa MYK’da doğrudan temsil 
edilmiş oldu.

46.OLAĞAN GENEL KURUL
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1. ÜYE DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI
21.03.2018
13. Dönem 1.Üye Danışma Kurulu Toplan-
tısı, Hüsamettin Ataman’ın moderatörlü-
ğünde şubemizde yapıldı. Toplantıda, yeni 
dönem çalışma ilkeleri ve çalışma progra-
mı görüşüldü, komisyonların oluşturulması 
konusunda ve yapımı devam eden Mimar-
lık Merkezi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

4. ÜYE DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI
24.12.2018
Toplantıda yapılan bilgilendirmenin ardın-
dan 1/25.000 Nazım İmar Planı görüşüldü. 
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin plan 
hazırlama süreci ve planın ayrıntıları de-
ğerlendirildi. 

2. ÜYE DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI
23.05.2018
Üyemiz Yusuf Şahin’in moderatörlüğünde 
gerçekleşen toplantıda son toplantıdan bu 
yana yapılan etkinlik ve toplantılar ile ilgili 
bilgilendirme yapıldı. Yapımı devam eden 
Mimarlık Merkezi ve İmar Barışı konuları 
görüşüldü.

3. ÜYE DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI
31.10.2018
Üyemiz Süleyman Boz’un moderatör-
lüğünde gerçekleşen toplantıda yapılan 
bilgilendirmenin ardından gündem konu-
larına geçildi. İmar barışı uygulamaları ve 
yaklaşan yerel seçimlerde aday mimarlar 
hakkında görüşüldü. Aday olacak mimar 
üyelerimiz ile ilgili araştırma ve çalışma 
yapılmasına karar verildi.

ÜYE DANIŞMA KURULU
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5. ÜYE DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI
30.01.2019
Son toplantıdan bu yana yapılan etkinlik ve 
toplantıların bilgilendirmesinin ardından 
gündem konularına geçildi. Yeni yıl itibariy-
le uygulamaya alınan yapı denetim sistemi 
UYDS görüşüldü. Denizli Yapı Denetim 
firmasından Fatih Mardinoğlu uygulamayı 
üyelerimize anlattı.

6. ÜYE DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI
03.04.2019
Üyemiz Arif Balkanay’ın moderatörlüğün-
de yapılan toplantıda, Mimarlık Merkezi 
yapımı ile ilgili gelişmeler ve inşaat ilerle-
me durumu, 2019 Yerel Seçimleri ve Mes-
leki Denetim uygulaması konuları görü-
şüldü. Yürürlüğe konulan Mesleki Denetim 
uygulaması hakkında üyelere bilgi verildi.



38

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ŞUBE DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI-1
12.09.2018
“Pamukkale Belediyesi’nin yapmayı plan-
ladığı Zümrüt Evler ile ilgili imar planı deği-
şikliği” gündemiyle Şube Danışma Kurulu 
toplantısı yapıldı.
Belediyenin karar önerisi değerlendirildi, 
mevcut kütle ve yönelmelere göre kütle 
sınırlaması getirilmesi ve 350 m2 yapılaş-
ma sınırının korunması konusunda Beledi-
ye’ye bilgi verilmesi kararlaştırıldı. Diğer plan notlarının esnetilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

ŞUBE DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI-2
27.05.2019
Şube Danışma Kurulu toplantısı “Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin yürüt-
meyi durdurulan maddeleri konusunda 
izlenecek yolun belirlenmesi “ gündemiyle 
şubemizde yapıldı. Mahkeme kararının 
beklenmesi, Genel Merkez’den bilgi talep 
edilmesi ve Denizli Büyükşehir Belediye-
si’nden konu ile ilgili bilgilendirme talep 
edilmesine karar verildi.

ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI-3
25.11.2019
Toplantıda 14. Olağan Genel Kurul öncesi hazırlıklar ve genel kurul gündemi konuşuldu. Yılbaşında 
yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden görüş alınmasına 
karar verildi. 

ŞUBE DANIŞMA KURULU
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MERKEZ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
17.03.2018 – ANKARA MYK
Ankara’da yapılan MYK toplantısına şubemizi temsilen M. Serdar Alayont katıldı. Yeni şube yöne-
timlerinin bir araya geldiği ilk geniş katılımlı MYK toplantısında 46.Olağan genel kurula yönelik ha-
zırlıklar ve çalışmalar değerlendirildi.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
24.03.2018 – İSTANBUL ŞUBELER TOPLANTISI
İstanbul Büyükkent Şubesi’nde, 46. Olağan Genel Kurul ile ilgili görüş oluşturulması amacıyla yapı-
lan toplantıya şubemizi temsilen M. Serdar Alayont katıldı. Merkez Yönetim Kurulu ve diğer organ-
lara aday isimler konuşuldu.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
24.03.2018 – İSTANBUL ŞUBELER TOPLANTISI
İstanbul Büyükkent Şubesi’nde, 46. Olağan Genel Kurul ile ilgili görüş oluşturulması amacıyla yapı-
lan toplantıya şubemizi temsilen M. Serdar Alayont katıldı. Merkez Yönetim Kurulu ve diğer organ-
lara aday isimler konuşuldu.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI
31.03.2018 – İSTANBUL ŞUBE 
TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şu-
be’de yapılan, yeni oluşacak Merkez Yö-
netim Kurulu ve kurullara ait görüşlerin 
belirtildiği şubeler arası değerlendirme 
toplantısına, şubemiz adına Serdar Sarı 
katıldı.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI
31.03.2018 – İSTANBUL ŞUBE 
TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şu-
be’de yapılan, yeni oluşacak Merkez Yö-
netim Kurulu ve kurullara ait görüşlerin 
belirtildiği şubeler arası değerlendirme 
toplantısına, şubemiz adına Serdar Sarı 
katıldı.

MYK TOPLANTILARI
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MERKEZ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
20.07.2018 – İZMİR MYK
İzmir’de yapılan MYK toplantısına şubemizi temsilen M. Serdar Alayont katıldı. Genel Merkez yöne-
timine Denizli Mimarlık Merkezi İnşaat ilerleme raporu sunuldu ve gerekli nakit kaynak konusunda 
bilgi verildi.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
02-03.11.2018 – İSTANBUL MYK
2-3 Kasım 2018 tarihinde, İstanbul’da yapılan MYK toplantısı ve “Kriz Koşullarında Yerel Yönetim-
ler, Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu”na şubemizi temsilen M. Serdar Alayont katıldı. 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
16.02.2019 – İSTANBUL MYK
İstanbul’da yapılan MYK toplantısına şubemizi temsilen M. Serdar Alayont katıldı. Denizli Mimarlık 
Merkezi’nin ilerleme raporu Genel Merkez yönetimine sunuldu. Dokuzkavaklar’da semt poliklniği 
önündeki yeşil alan ile ilgili mahkemeye başvurmak amacıyla yetki talebinden bulunuldu. Toplantı-
da ayrıca Türkiye Mimarlık Politikası belgesi değerlendirildi.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI
17-18.05.2019 – SAMSUN MYK
17 Mayıs’ta Samsun’da yapılan MYK top-
lantısı ve 18 Mayıs’ta “19 Mayıs’ın 100 
Yıllık İzleri Mimarlık ve Kent Sempozyumu” 
na şubemizi temsilen M. Serdar Alayont 
katıldı. 2019 yerel seçimlerinin değerlen-
dirildiği toplantıda şube hizmet binasının 
yapımı için Genel Merkez ve şubelerden 
nakit destek talep edildi.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI
27.07.2019 – BURSA MYK
Bursa’da yapılan MYK toplantısına şu-
bemizi temsilen M. Serdar Alayont ve 
Mehmet Dincer katıldı. Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği konusunda Danıştay’ın vermiş 
olduğu yürütmeyi durdurma kararları ve 
yapılan son yönetmelik değişikliği incelen-
di.



41

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MERKEZ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
26.10.2019 – VAN MYK
Van’da yapılan geniş katılımlı MYK toplantısına şubemizi temsilen M. Serdar Alayont katıldı. Toplan-
tıda Yerel Yönetimlerle ilişkiler ve Millet Bahçeleri konuları görüşüldü.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI
26.09.2019 – İSTANBUL MYK
26 Eylül’de İstanbul’da yapılan MYK top-
lantısı ve “Cemal Sami Yılmaztürk Anısına 
5. Ulusal  Koruma Proje ve Uygulamaları 
Sempozyumu” na şubemizi temsilen 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kadir Çağın 
katıldı.
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MERKEZ DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI-1
14-15.12.2018
Genel Merkez 1. Merkez Danışma Kurulu 
Toplantısı’na şubemizi temsilen M. Serdar 
Alayont ve Mehmet Dincer katıldı. Danış-
ma Kurulu Toplantısı’nda Genel Merkez 
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 
Türkiye Mimarlık Politikası belgesi değer-
lendirildi ve katılımcılar konu hakkında 
görüşlerini ifade ettiler. Türkiye Mimarlık 
Politikası’nın tüm ülkede duyurulması ko-
nusunda çalışmalar yapılmasına karar verildi.

MERKEZ DANIŞMA KURULU
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BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM AR-GE KOMİSYONU

BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM/
AR-GE KOMİSYONU 
TOPLANTISI-1
26.03.2018
Komisyonumuz, Nisan-Mayıs-Haziran 
ayları etkinlik takvimi tasarımı ve sosyal 
medya kullanımı ile ilgili toplandı. Etkinlik 
takviminin gazete olarak hazırlanması ve 
üyelere gönderilmesi konusunda yönetim 
kuruluna öneri sunuldu.

BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM/
AR-GE KOMİSYONU 
TOPLANTISI-5
16.08.2018
Komisyonumuz, “gazete çıkarılması, gider-
lerinin karşılanabilmesi amacıyla reklam 
tekliflerinin alınması ve gazete içeriğinin 
çalışılması, köşe yazarlarının belirlenmesi” 
gündemiyle toplandı. Ana başlıklar altında gazete formatına yönelik çalışma yapıldı.

BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM/
AR-GE KOMİSYONU 
TOPLANTISI-2
04.04.2018
Komisyonumuz göreve başlamadan önce 
yayına alınan web sitesini değerlendirdi ve 
yapılması gerekli olan değişiklikler planlan-
dı.

BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM/
AR-GE KOMİSYONU 
TOPLANTISI-3
30.04.2018
Web sitesini hazırlamış olan firma yetkilisi 
komisyon toplantımıza davet edilerek ken-
disinden bilgi alındı. Yapılması gerekli olan 
değişiklikler tarif edildi.

BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM/AR-GE KOMİSYONU TOPLANTISI-4
01.08.2018
Web sitesi düzenlemeleri ve sosyal medya aktiviteleri değerlendirildi.

KOMİSYON TOPLANTILARI
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BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM/
AR-GE KOMİSYONU 
TOPLANTISI-6
04.09.2018
13.Dönem olarak hazırlayacağımız gazete-
mizin ilk sayısının yayın hazırlıkları devam 
etti. Ekim ayının başında ilk sayısı yayınla-
nacak olan gazetenin isminin sosyal medya 
aracılığıyla üyelere sorulması kararlaştırıldı.

BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM/
AR-GE KOMİSYONU 
TOPLANTISI-7
15.11.2018
Komisyonumuz Mimar’ın Gündemi sayı-
sının 2.sayısının hazırlıkları gündemiyle 
şubemizde toplandı. Öğrenci üyelerden ve 
konuk yazarlardan yazı talep edilmesine 
karar verildi.

BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM/AR-GE KOMİSYONU TOPLANTISI-8
27.02.2019
Komisyonumuz  Sosyal Etkinlikler Komisyonu ile birlikte yeni dönem etkinlik takvimi ve Şube ga-
zetemiz ‘Mimarın Gündemi’nin 3. Sayısı hazırlıklarını görüşmek üzere toplandı. Gazete için reklam 
verecek firmalar ile görüşme kararı alındı.

BASIN YAYIN BİLGİ İŞLEM/
AR-GE KOMİSYONU 
TOPLANTISI-9
06.08.2019 
Web sitesinde güncellemelerin yapılması 
gündemiyle toplanıldı. İçeriklerin sürekli 
yenilenmesi ve bu konuda mesleki denetim 
personelimizin görevlendirilmesine karar 
verildi.



45

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI KOMİSYONU

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN 
KORUNMASI KOMİSYON 
TOPLANTISI-1
20.04.2018
Karahayıt’ta 2. Derece doğal sit alanı olarak 
tescili bulunan Kırmızı Su Termal alanının 
iptalinin istenmesi üzerine komisyonumuz 
toplanarak konu ile ilgili bilgilerin toplan-
ması ve yönetim kuruluna bilgi sunulması 
konusunda çalışma yaptı.

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN 
KORUNMASI KOMİSYON 
TOPLANTISI-2
19.12.2018
Komisyonumuz, “Denizli Kültür Envante-
ri”nin oluşturulması gündemiyle toplandı. 
Kültür Envanter fişlerinin hazırlanması, ili-
mizdeki tescilli kültür varlıklarının sayısının 
belirlenmesi gibi konuların araştırılmasına 
karar verildi.

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI KOMİSYON TOPLANTISI-3
27.02.2019
“Denizli Kültür Envanteri” oluşturulmasına yönelik resmi kurumlar ile görüşmeler yapılmasına, 
benzer envanter çalışmalarının incelenmesine karar verildi.

KOMİSYON TOPLANTILARI
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KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR KOMİSYONU

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE 
ÇALIŞANLAR KOMİSYONU 
TOPLANTISI
12.07.2018
Kamuda çalışan üyelerimiz ile Çamlık Mut-
faksever’de kahvaltılı toplantı yapıldı. Yöne-
tim kurulumuzun kamu çalışanı mimarlar-
dan ve üyelerimizin odamızdan beklentileri 
konuşuldu. Oda yönetim kurulu olarak mi-
mar meslektaşlarımızın sorunlarında daima 
yanlarında olduğumuzu belirttik. 

KOMİSYON TOPLANTILARI
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KENT VE YAŞAM KOMİSYONU

KENT VE YAŞAM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-1
26.04.2018
Komisyonumuz, “Üçgen Çarşısı’nın duru-
mu, Üçgen Köprülü Kavşağı hakkında Be-
lediye’den bilgilendirme ve inceleme gezisi 
talep edilmesi” ile “Hulusi Oral Evi’ne sahip 
çıkmak amacıyla mal sahipleri ile görüşül-
mesi, yapılacak çalışmalarda oda olarak ne 
tür katkı koyabileceğimiz” konularında top-
landı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile bu 
konular hakkında görüşme yapılmasına karar verildi.

KENT VE YAŞAM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-2
26.09.2018
Komisyon toplantısında, Zümrüt Evler’de 
yapılması planlanan imar planı değişikliği 
konusunda Pamukkale Belediyesi’nden 
yetkililerden bilgilendirme alındı. İmar deği-
şikliği ile ilgili yazılı cevap verilmesine karar 
verildi.

KENT VE YAŞAM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-3
06.08.2019
Komisyon toplantısında “Salda Gölü imar 
planları ve ihaleye esas projelerin değer-
lendirilmesi” konusu görüşüldü. Proje ile 
ilgili yapılaşma yoğunluğu ve yapı cinsleri 
hakkında detaylı araştırma yapılmasına 
karar verildi.

KOMİSYON TOPLANTILARI
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MESLEKİ DENETİM VE 
MEVZUATI GELİŞTİRME 
KOMİSYONU TOPLANTISI-2
11.01.2019
Komisyonumuz, “Genel İmar Mevzuatı” 
gündemiyle toplandı. Üyelere verilecek olan 
“Genel İmar Mevzuatı” eğitiminin genel 
hatları görüşüldü ve sunum hazırlıklarına 
geçildi.

MESLEKİ DENETİM VE 
MEVZUATI GELİŞTİRME 
KOMİSYONU TOPLANTISI-3
14.10.2019
İmar Yönetmeliği hakkında yoruma açık 
konular hakkında Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’na sorulacak olan sorular belirlendi. 
Ayrıca üyelerden gelecek olan soruların da 
eklenmesi yönünde karar alındı.

MESLEKİ DENETİM VE MEVZUAT GELİŞTİRME KOMİSYONU

KOMİSYON TOPLANTILARI

MESLEKİ DENETİM VE 
MEVZUATI GELİŞTİRME 
KOMİSYONU TOPLANTISI-1
15.05.2018
Toplantıda “İmar Barışı, İmar Yönetmeliği 
ile ilgili genelge, Otopark Yönetmeliği ve 
Mesleki Denetim” konuları ayrıntılı olarak 
görüşüldü.
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MİMARLIK MERKEZİ YAPIM KOMİSYONU

MİMARLIK MERKEZİ YAPIM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-1
28.03.2018
Denizli Mimarlık Merkezi’nin son durumu 
ile ilgili, son yapılan tadilat projelerinin ve 3 
boyut çizimlerinin incelenmek üzere proje 
müellifi Ömer Çelikkol’dan istenmesine, 
yapı denetim firmasından projelerin 1’er 
kopyalarının istenmesine ve bir sonraki 
toplantıya proje müellifi Ömer Çelikkol’un 
bilgi vermek üzere davet edilmesine karar 
verildi.

MİMARLIK MERKEZİ YAPIM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-4
15.05.2018
Mimari detay projeleri, elektrik-mekanik 
projeleri ve şartnamelerin hazırlanması ile 
ilgili olarak sunulan tekliflerin değerlendi-
rilmesi amacıyla Teklif Değerlendirme Alt 
Komisyonu toplandı. H.Gül Şirin tarafından 
verilen “0” TL bedelli teklifin yönetim kuru-
luna iletilmesine karar verildi.

MİMARLIK MERKEZİ YAPIM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-2
02.04.2018
Proje müellifi Ömer Çelikkol ile yapının son 
durumu görüşüldü. Devam eden duvar 
imalatlarının tamamlanabilmesi için sol 
yan cephede yer alan duvarla ilgili Ömer 
Çelikkol’un sistem kesiti ve detay görünüş 
hazırlamasına ve iç mekân projelerinin ha-
zırlanması yönteminin belirlenmesi konu-
sunun yönetim kurulunda değerlendirilmesine karar verildi.

MİMARLIK MERKEZİ YAPIM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-3
30.04.2018
İç mekan projesi, elektrik ve mekanik tesi-
sat projelerinin ihale edilmesi konusunda 
hazırlanmış olan şartnamenin proje müellifi 
Ömer Çelikkol’a gönderilmesine ve söz 
konusu hizmetin proje müellifi olması se-
bebiyle olarak kendisi ile görüşülmesine ve 
Ömer Çelikkol’dan fiyat teklifi alınmasına 
yönelik yönetim kuruluna görüş belirtilmesine karar verildi.

KOMİSYON TOPLANTILARI
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MİMARLIK MERKEZİ YAPIM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-5
05.06.2018
Mimari detay projeleri, elektrik-mekanik 
projeleri ve şartnamelerin hazırlanması 
konusunda sözleşme imzalanan H.Gül Şirin 
tarafından sunulan taslak projeler incelen-
di.

MİMARLIK MERKEZİ YAPIM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-6
21.06.2018
İç mekan projeleri ile ilgili müellif H.Gül 
Şirin tarafından komisyon üyelerine proje 
sunumu yapıldı. Sunum hakkında görüşler 
belirtildi ve öneriler yapıldı.

MİMARLIK MERKEZİ YAPIM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-7
26.10.2018
Elektrik-Su tesisatı tekliflerini değerlen-
dirmek üzere Teklif Değerlendirme Alt 
Komisyonu toplandı. Uygun olan tekliflerin 
yönetim kuruluna sunulmasına ve değer-
lendirilmesine karar verildi.

MİMARLIK MERKEZİ YAPIM 
KOMİSYONU TOPLANTISI-9
05.09.2019
“Denizli Mimarlık Merkezi İnce İşler Yapımı” 
işinin geçici kabulünün yapılması amacıyla 
yapımcı firma, Mimarlık Merkezi Komisyo-
nu ve proje müellifleri ile sahada toplantı 
yapıldı. Geçici kabulün yapılması ve eksikle-
rin tamamlanması için yapımcı firmaya ek 
süre verilmesi konusunda yönetim kurulu-
na görüş sunulmasına karar verildi.

MİMARLIK MERKEZİ YAPIM KOMİSYONU TOPLANTISI-8
30.11.2018
“Denizli Mimarlık Merkezi İnce İşler Yapımı” ile ilgili Teklif Değerlendirme Alt Komisyonu toplandı. 
Revize edilen teklifler değerlendirildi. En ekonomik teklifi veren Arter Müteahhitlik – Burak Sönmez 
ile sözleşme yapılabilmesi hususunda yönetim kuruluna bilgi verilmesine karar verildi.
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SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
SOSYAL ETKİNLİKLER 
KOMİSYONU TOPLANTISI-1
13.04.2018
Yeni dönemin ilk sosyal etkinlik takviminin 
oluşturulması konusunda komisyon üye-
leri bir araya geldi. Etkinlik ana başlıkları 
değerlendirildi.

SOSYAL ETKİNLİKLER 
KOMİSYONU TOPLANTISI-4
27.02.2019
Komisyonumuz, Basın Yayın ve Bilgi İşlem/
AR-GE Komisyonu ile birlikte yeni dönem 
etkinlik takvimi ve Şube gazetemiz “Mi-
marın Gündemi” nin 3. Sayısı hazırlıklarını 
görüşmek üzere toplandı. Her iki komis-
yonun birlikte çalışmasına yönelik karar 
verildi. 

SOSYAL ETKİNLİKLER 
KOMİSYONU TOPLANTISI-2
02.08.2018
Güz dönemi etkinliklerinin planlanması 
çalışmalarına başlandı. Eğitim ağırlıklı ça-
lışmalar yapılmasına karar verildi ve söyle-
şiye davet edilecek konuklar araştırıldı.

SOSYAL ETKİNLİKLER 
KOMİSYONU TOPLANTI-
SI-306.11.2018
“Yeni dönem etkinlik takvimi” gündemiyle 
komisyon toplantısı şubemizde yapıldı. 
Yeni yılın ilk etkinlikleri planlandı ve yöne-
tim kuruluna sunulmasına karar verildi.

KOMİSYON TOPLANTILARI
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SOSYAL ETKİNLİKLER 
KOMİSYONU TOPLANTISI-5
01.08.2019
Komisyonumuz, 13.dönemin son etkinlik 
takvimi çalışmalarını görüşmek üzere top-
landı. Konu başlıkları belirlendi. Eğitim ve 
seminer çalışmaları için görüşmeler yapıldı 
ve etkinlik sorumluları bellirlendi.

SOSYAL ETKİNLİKLER 
KOMİSYONU TOPLANTISI-6
20.11.2019
Komisyonumuz, 13.dönemin son etkinlik 
takvimi çalışmalarını görüşmek üzere top-
landı. Konu başlıkları belirlendi. Eğitim ve 
seminer çalışmaları için görüşmeler yapıldı 
ve etkinlik sorumluları belirlendi.
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SORUŞTURMA VE 
UZLAŞTIRMA KURULU
TOPLANTISI-1
25.07.2019
Genel Merkez’den gelen soruşturma dos-
yaları ile ilgili toplantı yapıldı.

SORUŞTURMA VE 
UZLAŞTIRMA KURULU 
TOPLANTISI-4
03.10.2019
Genel Merkez’den gelen soruşturma dos-
yaları ile ilgili toplantı yapıldı.

SORUŞTURMA VE 
UZLAŞTIRMA KURULU 
TOPLANTISI-2
17.08.2018
Genel Merkez’den gelen soruşturma dos-
yaları ile ilgili toplantı yapıldı.

SORUŞTURMA VE 
UZLAŞTIRMA KURULU 
TOPLANTISI-3
07.09.2019
Genel Merkez’den gelen soruşturma dos-
yaları ile ilgili toplantı yapıldı.

SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU
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SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU TOPLANTISI-6
21.02.2019
Genel Merkez’den gelen soruşturma dosyaları ile ilgili toplantı yapıldı.

SORUŞTURMA VE 
UZLAŞTIRMA 
KURULU TOPLANTISI-5
08.10.2019
Genel Merkez’den gelen soruşturma dos-
yaları ile ilgili toplantı yapıldı.

SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU TOPLANTISI-8
29.08.2019
Mesleki denetime gelmeyen projeler ile ilgili Soruşturma Uzlaştırma Kurulu toplantısı yapıldı.

SORUŞTURMA VE 
UZLAŞTIRMA KURULU 
TOPLANTISI-9
16.10.2019
Mesleki denetime gelmeyen projeler ile 
ilgili Soruşturma Uzlaştırma Kurulu top-
lantısı yapıldı.

SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU TOPLANTISI-7
27.06.2019
Genel Merkez’den gelen soruşturma dosyaları ile ilgili toplantı yapıldı.

ÜST KURUL DELEGE 
TOPLANTISI
03.04.2018
TMMOB Mimarlar Odası 46. Dönem Ola-
ğan Genel Kurul öncesi üst kurul delege 
üyelerimizle toplantı yapıldı. Genel Kurul 
programı değerlendirildi ve bir önceki 
dönem çalışma raporu incelendi. MYK ve 
diğer organlara aday isimler delegelere 
açıklandı.
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DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İMAR YÖNETMELİĞİ HAZIRLIK TOPLANTILARI

1. Toplantı 07.03.2018
Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile taslak haline getirilmiş olan 
“Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” hakkında toplantı yapıldı. Oda olarak görüşlerimizi 
belirtip serbest mimar üyelerimizin karşılaştıkları durumlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

2. Toplantı 09.03.2018
1.toplantının devamı olan bu hazırlık toplantısında Yönetmelik Taslağı maddeleri incelendi. 

3. Toplantı 12.03.2018
Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile yapılan bu son toplantıda “De-
nizli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” taslak metninin tamamı incelenerek maddeler hak-
kında görüş ve düşüncelerimizi belirttik. Taslak metnin en kısa sürede Denizli Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde görüşülmesi hususunda fikir birliğine varıldı.

DENİZLİ TİCARET ODASI 
KOMİTE TOPLANTISI 
27.04.2018 
Denizli Ticaret Odası 29. Meslek Komitesi 
ve STK temsilcileri ile çıkarılması düşü-
nülen İmar Barışı yasası ile ilgili toplantı 
Denizli Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda 
yapıldı. Toplantıya Şube Başkanımız M. 
Serdar Alayont katıldı ve oda temsilcileri-
ne geçmiş İmar Affı yasaları hatırlatılarak, 
İmar Barışı yasasının kentlerin yararına 
olmayacağı gibi ileride geri dönüşü olma-
yan sonuçlar doğurabileceği anlatıldı. 

ÜÇGEN KAVŞAĞI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
18.05.2018
Yapımı tamamlanmış olan Üçgen Kavşağı 
Projesi ile ilgili olarak Denizli Büyükşehir 
Belediyesi’nden bilgilendirme talebimiz 
doğrultusunda, Ulaşım Daire Başkanı Sn. 
Niyazi Türlü Yönetim Kurulumuz ve Kent 
Yaşam Komisyonumuzu makamında ağır-
layarak proje ve mevcut kavşak projesi ile 
ilgili bilgi verdi. 

DİĞER TOPLANTILAR
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1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM 
İMAR PLANI TOPLANTISI
02.09.2018 
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çalışması yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım 
İmar Planı ile ilgili halkı bilgilendirme top-
lantısına Yönetim Kurulumuz katıldı. De-
nizli’nin tüm sınırlarını kapsayan 1/25.000 
ölçeğindeki ilk imar planı olma özelliğini 
taşıyan plan hakkında toplantısında söz 
alan Şube Başkanımız M.Serdar Alayont 
planın çok büyük bir alanı kapsaması nedeniyle detaylı bilgi talebinde bulundu.

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU TOPLANTISI
23.11.2018
Aydın’da düzenlenen toplantıya gözlemci olarak şubemizi temsilen yönetim kurulu üyemiz Jülide 
Öz katıldı.

DENİZLİ BAROSU GENEL KU-
RULU
13.10.2018
Denizli Barosu Hizmet Binası Konferans 
Salonu’nda yapılan Denizli Barosu 46.Ola-
ğan Genel Kurulu’na Şube Başkanımız 
M.Serdar Alayont katıldı. Genel kurulda 
konuşan başkanımız, tüm meslek odaları 
ile birlikte hareket etmek istediklerini ve 
Mimarlar Odası olarak Denizli Barosu’nun 
yanında olduklarını bildirdi.

PAMUKKALE SEYİR TEPESİ 
PROJESİ BİLGİLENDİRME GE-
ZİSİ
17.10.2018 
2018 yılının başında başlayan ve kamu-
oyunda oldukça tartışılmakta olan Seyir 
Tepesi Projesi ile ilgili olarak Pamukkale 
Belediye Başkanı’nın da katılımıyla Seyir 
Tepesi projesi bilgilendirme gezisi yapıldı. 
Geziye Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu 
üyeleri katıldı ve Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu’muzun talebi doğrultusunda yazılacak olan rapor hakkında bilgi edinildi. Gezi fotoğraflarını ba-
sına “Mimarlardan Seyir Tepesi’ne Tam Destek” diye servis eden Pamukkale Belediyesi yönetiminin 
bu talihsiz açıklamasına karşı ilerleyen günlerde proje hakkında bir basın açıklaması yapıldı.

1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM PLAN KOMİSYON TOPLANTISI
23.10.2018 
Toplantıya Yönetim Kurulu üyelerimiz M.Serdar Alayont, Işıl Mete ve Serdar Sarı katılım sağladı. 
Halkı bilgilendirme toplantısına katılım sağlamış olduğumuz 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 
hakkında yazılı bilgi talep edildi.
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YARIŞTAY: ULUSAL 
MİMARLIK YARIŞMALAR 
SEMPOZYUMU - IV
10-11.11.2018
Genel Merkez tarafından İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma şu-
bemizi temsilen M.Serdar Alayont ve Jülide 
Öz katıldı. Açılış konuşmasını Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Zeytinci’nin 
yaptığı sempozyumda Yarışmacılar, Jüriler, 
İdareler ve Mimarlar Odası Şubeleri 4 oturumda söz alırken, 2.gün forum bölümünde oturumlardaki 
konuşmalar değerlendirildi.

PAÜ DANIŞMA KURULU
30.11.2018
Pamukkale Üniversitesi tarafından  iş dün-
yası, kamu kurum ve kuruluşlar ve diğer 
paydaşlarla işbirliği yapılması, ilişkilerin 
geliştirilmesi, tecrübe paylaşımında bulun-
mak ve sürdürülebilir işbirliğini sağlamak 
amacıyla Pamukkale Üniversitesi Danışma 
Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya şu-
bemizi temsilen sekreter üyemiz Mehmet 
Dincer katıldı.

1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI GÖRÜŞ TOPLANTISI
28.12.2018
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nce askıya 
çıkarılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 
ile ilgili görüş yazısı hazırlanması günde-
miyle toplantı şubemiz toplantı salonunda 
yapıldı. Toplantıda bir önceki 1/25.000 öl-
çeki Nazım İmar Planı ile yeni plan karşılaş-
tırılarak değişiklikler incelendi ve öneriler 
not edildi.

TMMOB ÖĞRENCİ BULUŞMASI 
15.12. 2018
Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’nde yapılan toplantıya öğrenci temsilcimiz Amine Hatun 
Üstünçelik ve Pamukkale Üniversitesi’nden öğrenciler katıldı. Toplantıda TMMOB’nin görevleri ve 
yapılanması ile TMMOB’nin öğrenci örgütlenmesi anlatıldı.

DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA TOPLANTI
19.03.2019
TMMOB’ye bağlı odaların açtığı davalar neticesinde Danıştay’ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma 
kararları ile ilgili bilgilendirme toplantısı Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı. Şubemiz adına 
Mehmet Dincer ve Serdar Sarı’nın katıldığı toplantıda yürütmesi durdurulan maddeler tek tek ince-
lenerek nasıl bir uygulama yapılması gerektiği tartışıldı.
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TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI GÜNCEL
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DENİZLİ YEREL KURULTAYI
19.10.2019
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kurultaya sayman 
üyemiz Serdar Sarı katıldı. Toplantıda güncel meslek sorunları konuşulurken, TMMOB’nin yapacak 
olduğu genel kurultaya görüş önerileri hazırlandı.

PAMUKKALE BELEDİYE KENT 
KONSEYİ GENEL KURUL 
TOPLANTISI
09.07.2019
Yerel seçimlerin ardından ilk defa toplanan 
Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Genel 
Kurul toplantısına şubemiz adına Mehmet 
Dincer katıldı. Kent Konseyi İkinci Genel 
Kurulunda Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyemiz Mehmet Dincer, Asıl Yürütme Ku-
rulu Üyeliğine Seçildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ PLANLI 
ALANLAR İMAR 
YÖNETMELİĞİ TOPLANTISI
30.07. 2019
Danıştay’ın iptal kararlarının ardından 25 
Temmuz tarihinde değişen maddeleri ile 
ilgili Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde ilçe belediyelerden katılımcı-
lar ile toplantı yapıldı. Toplantıya Şubemizi 
temsilen Mehmet Dincer ve Serdar Sarı 
katılırken, değişen maddeler sırayla incelendi ve yorumlandı.

MİMARLAR ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI
12.07.2019
Ankara’da yapılan toplantıya öğrenci temsilcimiz PAÜ Mimarlık Bölümü 1.Sınıf Öğrencisi A. Hatun 
Üstünçelik katıldı. 

MESLEKİ DENETİM ÇALIŞMA 
GRUBU TOPLANTISI 
21.02.2019
Yönetim Kurulu olarak ciddiyetle ele al-
dığımız ve Genel Merkez Yönetim Kuru-
lu’muzun direktifleri doğrultusunda uzun 
bir aradan sonra tekrar yürürlüğe koymak 
istediğimiz Mesleki Denetim konusu görü-
şüldü. Odamız yönetmelikleri incelenerek 
şube yönetimine sunulmak üzere Mesleki 
Denetim uygulaması hakkında rapor oluş-
turuldu. 
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MERKEZEFENDİ STRATEJİK PLAN TOPLANTISI
23.08.2019
MKM’de yapılan Merkezefendi Belediyesi Stratejik Plan toplantısına M. Serdar Alayont, Işıl Mete, 
Serdar Sarı ve Jülide Öz katıldı. Toplantıda Merkezefendi’nin geleceğine yön verebilmek adına bek-
lentiler ifade edildi ve yazılı olarak şube görüş ve önerilerimiz sunuldu.

PAMUKKALE BELEDİYE KENT 
KONSEYİ GENEL KURUL 
TOPLANTISI
20.11.2019
Pamukkale Kaymakamlığı’nda yapılan Pa-
mukkale Kent Konseyi Toplantısı’na Meh-
met Dincer katıldı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İMAR YÖNETMELİĞİ TOPLANTISI
14.11.2019
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde İmar Yönetmeliği ile ilgili toplantıya mesleki denetim görevlimiz 
Gülşen İpek katıldı. Yönetmelik ile ilgili yoruma açık konular değerlendirildi.
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Düzenlemiş olduğumuz etkinlikler, oda faaliyetlerimizin içinde, üzerinde hassasiyetle dur-
duğumuz temel konu başlığımızdı. Etkinlik planlamalarımızda, odamız ile üyelerimiz ve ku-
rumlar arasındaki bağı güçlendirmek, üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, 
PAÜ Mimarlık Bölümü ile ortak çalışmalar yapmak, kent ve kentlilik bilinci oluşturmak ve 
farklı kollarda görev yapan mimarları bir araya getirmek en önemli hedeflerimiz oldu. 

Her ay en az bir meslektaşımızı “Bir Mimar Bir Sunum” başlığı altında konuk ederken, 2019 
yerel seçimleri öncesi ilçe belediye başkanlarımızı dinlediğimiz “Kentini Anlat, Kentini Anlat” 
söyleşileriyle gündem oluşturduk. Yurt içi ve yurt dışı teknik ve turistik gezilerimizle hem 
mesleğimizdeki yenilikler hakkında bilgi sahibi olduk hem de iş yaşamının yorgunluğunu at-
maya çalıştık. Geleneksel gecelerimiz ile kahvaltılarımızın yanı sıra kokteyl ve parti gibi orga-
nizasyonlarımızla her yaştan mimarları buluşturmaya gayret ettik. Mimar Nejat Yavaşoğul-
ları’nın kurucusu olduğu “Bulutsuzluk Özlemi” ve arkeolog Güneş Duru’nun gitaristi olduğu 
“REDD” söyleşileri ve konserleri ile sosyal aktivitelerimizde daha geniş kitlelere ulaşmayı 
başardık ve konserlerden elde ettiğimiz gelirleri odamız bütçesine ve yapımı devam eden 
“Denizli Mimarlık Merkezi” inşaatına aktardık. 

Eskiz ve fotoğraf sergilerimiz, uzun bir aradan sonra tekrar kurulan ve “Çılgın Dünya” adlı 
oyunu Denizli halkı ile buluşturan Tiyatro Topluluğumuz, film gösterilerimiz, gençlere ve ço-
cuklara yönelik atölye çalışmalarımız ile mesleğimizin kültürel ve sanatsal yönlerini ön plana 
çıkarmaya çalıştık. Ortaöğretim çağındaki öğrenciler ile ayda bir yaptığımız “Kent Belleği Ro-
tası” gezilerimiz ile kent kültürünü benimsetmeyi amaçladık ve Denizli’nin kent belleğinde 
yer alan yapıları kendilerine tanıttık. 

Meslek odaları, dernekler gibi sivil toplum kuruluşları, sektörümüzde faaliyet gösteren fir-
malar, belediyeler, Pamukkale Üniversitesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış ol-
duğumuz ziyaretler ve kurumumuza yapılan ziyaretler ile karşılıklı etkileşimimizi geliştirdik 
ve “Denizli Mimarlık Merkezi” inşaatımızın yapımı için kaynak sağladık. 

Yerel seçimlerin arifesinde TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu olarak düzenlemiş oldu-
ğumuz ve belediye başkan adayları ile yapılan geleneksel forumu da içeren “Denizli Kent 
Sempozyumu”, bu dönem ilk kez sunumuna başladığımız ve aramıza yeni katılan meslek-
taşlarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz “Mesleki Hak ve Sorumluluklarımız” semineri, 
PAÜ Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri ile yaptığımız “Serbest Çalışan Mimar Olmak” 
Çalıştayı gibi birçok eğitim, seminer ve panel ile öğrencileri ve üyelerimizi bilgilendirdik. 

Odamızın önemli günlerdeki duyarlılığını 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Günü’nde kadın üye-
lerimiz ile birlikte diktiğimiz “Kadın Mimarlar Ormanı”nı oluşturarak ve kurum olarak ilk defa 
katıldığımız “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kortej yürüyüşü ile Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu kutlayarak gösterdik. 2019 yılı Ha-
ziran ayında gerçekleştirilen geleneksel “TMMOB Futbol Turnuvası”nda ise üçüncülük elde 
eden şubemiz futbol takımı, uzun bir aradan sonra bizlere büyük bir gurur ve mutluluk ya-
şattı.

ETKİNLİKLER
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KÜLAHÇIOĞLU 
ESKİZ ATÖLYESİ
29.03.2018
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. 
Deniz Dokgöz’ün katılımı ve PAÜ Mimarlık 
Bölümü öğrencileri ile Eski Külahçıoğlu 
Un Fabrikası olan Denizli Belediyesi Kon-
servatuarı’nda “Eskiz Atölyesi” çalışması 
yapıldı. 

BULDAN EVLERİ ESKİZ 
ATÖLYESİ
18.05.2019
Doç. Dr. Deniz Dokgöz eşliğinde Bul-
dan‘da Pamukkale Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öğrencileri ile birlikte eskiz atöl-
yemizi gerçekleştirdik. Tarihi Buldan Evle-
ri’ni konu alan eskiz çalışmaları öğrenciler 
ile birlikte Buldan’ın tarihi dokusunu yan-
sıtan sokaklarında gözlemlenerek kağıda 
döküldü.

“HAYAL ODASI” 
ATÖLYE ÇALIŞMASI
24.04.2018
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla Doğan Demircioğlu 
Emsan İlkokulu’nda öğrencilerin de katı-
lımıyla drama etkinliklerini yapmak, sınıf 
ortamından uzakta eğlenerek öğrenmeyi 
sağlamak amacıyla “Hayal Odası” atölye 
çalışması yapıldı.
Etkinlikte, öncelikle tasarlanacak oda 
öğrencilerle gezildikten sonra öğrenciler, 
hayallerindeki odayı resme döktüler.

SERAMİK UYGULAMA 
ATÖLYESİ
19.02.2019
Vitra Bellanina Yapı’nın ev sahipliğinde 
Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bö-
lümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik 
Seramik Uygulama Atölyesi gerçekleşti-
rildi. Seramik malzemenin üretm süreç-
lerinin tanıtılmasından sonra öğrencilere 
seramik uygulama çalışması yapı ustala-
rının anlatımıyla gösterildi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
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MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİNDE VERGİ, 
SOSYAL GÜVENLİK VE 
MUHASEBE EĞİTİMİ-I
29.05.2018
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerinde 
Vergi, Sosyal Güvenlik ve Muhasebe Eği-
timi Şubemizde yapıldı. Sunumlar, SM-
MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Rıza Altın, 
SMMMO TESMER Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıgöl ve SMMMO TESMER Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Burçak tarafından yapıldı. Muhasebe konularında genel bilgilerin anlatıldığı sunumda 
ayrıca yeni işyeri açan gençlere tanınan vergi ve sosyal güvenlik destek primlerinden bahsedildi.

GENEL İMAR 
MEVZUATI EĞİTİMİ-I
17.01.2019
Ahmet İhsan Soyluer, Şafak Öztürk ve 
Ceyda Elif Çintan’ın katılımıyla Genel İmar 
Mevzuatı Eğitimi şubemizde yapıldı. İmar 
yönetmeliği maddeleri sıra ile ele alınarak 
örneklemeler yapıldı. Eğitimin sonundaki 
soru-cevap kısmında ise belediye proje 
kontrol birimlerinde görev yapan üyeleri-
miz serbest mimar üyelerimizin sorularını cevaplandırdılar.

CADBIM SEMİNERİ
24.01.2019
CADBİM firmasının sunumuyla ”Auto-
desk BIM Çözümlerinin Mimar ve İşve-
rene Kazandırdıkları” semineri Makine 
Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda 
gerçekleşti. Bilgisayar destekli tasarımın 
hayatımıza girmesiyle ile birlikte günü-
müzde daha da fazla önem kazan BIM 
çözümlerinin avantajları anlatıldı.

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİNDE VERGİ, 
SOSYAL GÜVENLİK VE 
MUHASEBE EĞİTİMİ-II
17.10.2018
“Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerinde 
Vergi, Sosyal Güvenlik ve Muhasebe Eği-
timi-II” şubemizde yapıldı. Sunumlar, SM-
MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Rıza Altın 
ve SMMMO TESMER Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıgöl tarafından yapıldı. İkincisini gerçek-
leştirdiğimiz eğitimde sosyal güvenlik konuları anlatıldı ve üyelerimizin sorularına yanıt arandı.

EĞİTİM - SEMİNER
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MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK
İNTERNETTEN 3D MODEL 
SATIŞI VE MODELLEME 
STANDARTLARI
21.02.2019
Üyemiz Ceren Yoldaş›ın sunumuyla «İn-
ternetten 3d Model Satışı ve Modelleme 
Standartları» semineri şubemizde yapıldı. 
Seminerde 3d Max ve Vray uygulama-
ları anlatıldı. Seminerin sonunda Ceren 
Yoldaş’ın önderliğinde bir çalışma grubu 
oluşturuldu.

MESLEKİ HAK VE 
SORUMLULUKLARIMIZ-I
07.03.2019
Şubemiz ve üyelerimiz arasındaki diya-
loğun artması, sorumluluk bilincini pe-
kiştirmek, oda içindeki yapılanmayla ilgili 
bilgilendirme yapmak, tabi olduğumuz 
yönetmelik-norm-tarife-sözleşmelerle 
ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla son 
üyelerden başlamak üzere gruplar yapıla-
rak «Mesleki Hak ve Sorumluluklarımız» 
konulu seminer dizisinin ilkini şubemizde 
gerçekleştirdik.

MESLEKİ HAK VE 
SORUMLULUKLARIMIZ-II
13.03.2019
Mesleki Hak ve Sorumluluklarımız semi-
nerlerinin 2. si yeni kayıt olan üyelerimizle 
şubemizde yapıldı.

YENİ YAPI DENETİM 
SİSTEMİ SEMİNERİ
05.03.2019
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Denizli 
Ticaret Odası, İnşaat Mühendisleri Odası 
ve Şubemiz işbirliği ile Yeni Yapı Denetim 
Sistemi semineri, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’ndan Yapı Denetim Dairesi Başka-
nı Sayın Tuna Acar, Laboratuvar Şube Mü-
dürü Sayın İrşade Aydoğdu Gürbüz, Yapı 
Denetim 1. Şube Müdürü Sayın Ercan 
Gültekin, Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sayın 
Hakan Yılmaz ve Aselsan Net yetkililerinin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.  Yürürlüğe giren yeni yapı denetim sisteminin yanı sıra Aselsan yetkili-
leri EBİS (Elektronik Beton İzleme Sistemi) uygulamasını örneklemelerle dinleyicilere aktardılar.
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MESLEKİ HAK VE 
SORUMLULUKLARIMIZ-III
28.03.2019
Mesleki Hak ve Sorumluluklarımız semi-
nerlerinin 3. sü şubemizde yapıldı.

GENEL İMAR MEVZUATI
EĞİTİMİ-II
10.04.2019
Üyelerimiz Ahmet İhsan Soyluer, Şafak 
Öztürk ve Ceyda Elif Bozkaya’nın sunu-
muyla Danıştay iptal kararlarının görü-
şüldüğü “Genel İmar Mevzuatı Eğitimi-2” 
şubemizde yapıldı. Yönetmelikte Danış-
tay’ın yürütmeyi durdurma verdiği mad-
delere göre nasıl uygulama yapılması gerektiği üyelerimize anlatıldı.

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
28.05.2019
İş Güvenliği Eğitimi, Atasoy O.S.G.B’den 
uzman eğitimcilerin katılımıyla şubemiz-
de yapıldı. İnşaatlarda iş güvenliğinde dik-
kat edilmesi gereken hususlar konusunda 
bilgi verildi ve eğitim sonrası katılımcılara 
sertifikaları teslim edildi.

GÜNÜMÜZ CEPHELERİNDE 
CAM SEÇİM KRİTERLERİ
05.04.2019
Guardian Glass’ın sunumuyla “Günümüz 
Cephelerinde Cam Seçim Kriterleri” se-
miner ve kokteyli Makine Mühendisleri 
Odası Konferans Salonunda yapıldı. Cep-
helerde cam seçimlerinde dikkat edilmesi 
gereken noktalar ve kullanılabilecek cam 
türlerinin anlatıldığı sunumun ardından 
kokteyl verildi.
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LUMION İLE 
UYGULAMALI EĞİTİM
12.09.2019
FGA Mimarlık’ın sunumuyla ‘LUMION ile 
uygulamalı eğitim’ semineri Makine Mü-
hendisleri Odası’nda yapıldı. 

BIMSOFT 
ARCHICAD SEMİNERİ
12.11.2019
Bimsoft Archicad tarafından, Archicad 
23 ile ilgili yeniliklerin ve Archıcad ile ta-
sarımda farklılıkların anlatıldığı seminer 
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube-
si’nde yapıldı.

ESKİŞEHİR BIM KONGRESİ
16.11.2019
Eskişehir BIM Kongresi’ne mesleki dene-
tim görevlimiz Gülşen İpek katıldı. Ulusla-
rarası kongrede her geçen gün kullanımı 
artan BIM (Building Information Mode-
ling: Yapı Bilgi Modellemesi) teknolojisi ve 
avantajları, yurt içi ve yurt dışından eğit-
men ve akademisyenlerin sunumlarıyla 
aktarıldı.

GENEL İMAR 
MEVZUATI EĞİTİMİ-III
16.09.2019
Üyelerimiz Şafak Öztürk, Mücella Öntürk 
ve Şeyma Şimşek’in sunumuyla “Genel 
İmar Mevzuatı Eğitimi-3”  şubemizde ya-
pıldı. Temmuz ayında yapılan yönetmelik 
değişikliğinin ardından değiştirilen mad-
deler üzerinde görüşüldü ve uygulama 
esasları anlatıldı.
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TMMOB DENİZLİ 
KENT SEMPOZYUMU
01-02.03.2019
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından 01-02 Mart 2019 tarihlerinde 
Denizli Kent Sempozyumu gerçekleştiril-
di.
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TM-
MOB) Denizli İl Koordinasyon Kurulu‘nca 
düzenlenen Denizli Kent Sempozyumu-
nun açılış konuşmalarını TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz yaptı. 1-2 Mart 2019 da 2 gün gerçekleştirilen sempozyumda 5 oturum 
yapıldı. 
Sempozyumun ilk günü, oturum başkanlığını Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık’ın yaptığı 2. Oturumda 
Şubemiz konuğu olarak  “Kente Güncel Yaklaşımlar” başlığı altında Prof. Dr. Ruşen Keleş “Yerel Se-
çimler Yaklaşırken Türkiye’de Yerel Demokrasi”, Hüsniye Vural Okur “Mültecilere İçeriden Bir Bakış” 
konularıyla sunumlarını yaptılar.
Sempozyumun sonunda “Kentine Sahip 
Çık” konulu Denizli Büyükşehir, Merkeze-
fendi, Pamukkale Belediye Başkan aday-
larının çağrıldığı bir forum düzenlendi. 
Foruma İyi Parti Denizli Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, HDP 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Şerife Yıldırım, CHP Merkezefendi Bele-
diye Başkan Adayı Şeniz Süzek Doğan, 
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı 
Ahmet Divarcı katıldı. Forum yöneticiliğini 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı M. 
Serdar Alayont‘un yaptığı Forumda bele-
diye başkan adayları 10 ar dakikalık sunumlarla projelerini ve hedeflerini anlattılar.

SEMPOZYUM-ÇALIŞTAY-PANEL
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MİMARLAR ODASI MUĞLA 
ŞUBESİ OKTAY EKİNCİ PANELİ
16.11.2019
Mimarlar Odası Muğla Şube tarafından 
düzenlenen “Oktay Ekinci Anısına... Çevre 
ve Kent Mücadelelerini Konuşuyoruz” Pa-
neline konuşmacı olarak katılan Başkan 
Yardımcımız Işıl Mete “Oktay Ekinci’nin 
Katılımcı Olarak Bulunduğu 1990 Yılında 
Yapılmış Olan Pamukkale’yi Koruyalım, 
Yaşatalım Sempozyumu’nun Günümüze 
Etkisinin Değerlendirilmesi” ve “Yusuf 
Batur Endüstri Meslek Lisesi (EML) Taş Atölyeleri’nin Kurtarılma Mücadelesi” başlıkları ile sunumu-
nu gerçekleştirdi.

SERBEST ÇALIŞAN MİMAR 
OLMAK ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI
10.05.2019
TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi 
olarak PAÜ Mimarlık Öğrenci Topluluğu ile 
yaptığımız toplantılarda, Pamukkale Üni-
versitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 
mezuniyet sonrasında serbest mimarlık 
hizmeti ortamındaki; işveren, mimar, oda, 
belediye ve diğer mühendislik disiplinleri 
arasındaki süreçleri öğrenmesi konusun-
da çalıştay yapılmasının yararlı olacağı görüşülmüştür.
Çalıştayın ilk oturumunda Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt ZEYTİNCİ, Mimarlar Odası 
Denizli Şubesi Başkanı M.Serdar ALAYONT, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat 
Burak ALTINIŞIK, Öztürkler İnşaat Turizm Ltd.Şti. adına İnşaat Mühendisi Cengizhan ÖZTÜRK, Boyar 
Mimarlık adına mimar Tarık BOYAR, Merkezefendi Belediyesi Proje Kontrol biriminden mimar Sedef 
SÖNMEZ, Tunada Yapı Denetim’den yapı denetçisi mimar Arif CEBE konuşmalarını yaptılar. 
2. oturumda, Yasemin Eylem KONUK, Ferhat DEMİRTEN, Volkan DAYIOĞLU, Serhat DAĞLAR ve 
Ömer ÇELİKKOL’un katılımıyla öğrenci gruplarıyla birebir atölye çalışması yapıldı, proje üretim sü-
reçleri anlatıldı.
Çalıştayın Yürütme Kurulu’nu Şubemiz adına M.Serdar ALAYONT  ve Işıl METE, Pamukkale Üniver-
sitesi Mimarlık Bölümü Öğrenci Topluluğu Temsilci olarak da Mustafa Emre UZUN yaptılar.
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DOÇ. DR. DENİZ DOKGÖZ 
SÖYLEŞİSİ
29.03.2018 
Doç.Dr.Deniz Dokgöz’ün katılımı ile ve 
Paü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mi-
marlık öğrencileri ile Laodikya ve eski 
Külahçıoğlu Un Fabrikası olan Denizli Be-
lediye Konservatuvarı’nda yapılan ESKİZ 
ATÖLYESİ’nin ardından odamızda geniş 
katılımlı ‘MİMARİ ESKİZ’ konulu söyleşi 
yapıldı.

MİMAR NEJAT YAVAŞOĞUL-
LARI  SÖYLEŞİSİ
18.04.2018
Mimar Nejat Yavaşoğulları’nın katılımı ile 
Makine Mühendisleri Odası Toplantı Sa-
lonunda ‘MİMARLIK VE MÜZİK’ söyleşisi 
geniş katılımla yapıldı. Öğrencilik hayatı-
nın başında müzik ile tanışmasını anlatan 
Yavaşoğulları, müzikte ve mimarlıkta iler-
leyişini dinleyicilere aktardı.

DOÇ. DR. IŞIL UÇMAN 
ALTINIŞIK VE DOÇ. DR. 
BURAK ALTINIŞIK SÖYLEŞİSİ
09.04.2018
Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Ta-
sarım Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. 
Işıl Uçman Altınışık ve Doç. Dr. Burak Altı-
nışık’ın sunumuyla 16.-17.Yüzyıl Osman-
lısında Zaman, Mekan ve Ölçü Kavrayışı 
konulu söyleşi şubemizde yapıldı. Sinan 
döneminin mimari anlayışının anlatıldığı 
söyleşiye katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

PROF. DR. SUPHİ SAATÇİ 
SÖYLEŞİSİ
27.04.2018
Prof.Dr.Suphi Saatçi’nin katılımı ile ‘YA-
ŞAYAN SİNAN’konulu söyleşi şubemizde 
yapıldı. Saatçi, Başmimar Sinan’ın mi-
marlık hayatını baştan sona anlatarak, 
bilinmeyen yönlerine ve mimari üslubuna 
değindi.

SÖYLEŞİLER
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MİMAR NEVRAH 
DAĞDEVİREN  SÖYLEŞİSİ
03.05.2018
Meslek hayatına Denizli’de devam et-
mekte olan mimar Nevrah Dağdeviren 
söyleşisi Mimarlar Odası Toplantı Salo-
nu’nda yapıldı. Denizli’deki yapılarını ve 
hikayelerini anlatan Dağdeviren’in sunu-
muna ilgi yoğundu.

MİMAR SEVİLAY ARMAĞAN 
SÖYLEŞİSİ
18.05.2018
İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 
ile birlikte düzenlediğimiz Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’ndan Sayın Mimar Sevilay 
Armağan’ın sunumuyla ‘ÇİZİMLERLE 
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ’ 
konulu söyleşi ve imza günü etkinliği İMO 
Denizli Şube Toplantı Salonunda gerçek-
leştirildi. İmar Yönetmeliği ile ilgili soruları 
cevaplayan Armağan, sunum bitiminde 
kitaplarını imzaladı.

MİMAR ATİLLA YÜCEL 
SÖYLEŞİSİ
10.05.2018
Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Ta-
sarım Fakültesi ile birlikte düzenlediğimiz 
‘EV ÖYKÜLERİ/VAROLUŞ ÖYKÜLERİ’ ko-
nulu Atilla Yücel söyleşisi PAÜ Morfoloji 
Binası Toplantı Salonu’nda  yapıldı.
22.09.2018 tarihinde aramızdan ayrılan 
Atilla Yücel’i sevgi ve özlemle anıyoruz.

DOÇ. DR. HİKMET SİVRİ 
GÖKMEN SÖYLEŞİSİ
22.05.2018
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve aynı zamanda DEÜ Mimarlık 
Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Hikmet 
Sivri Gökmen’in katılımıyla “Çocuklar…
Gündelik Yaşam Mekanları” konulu söyle-
şi şubemizde yapıldı. 
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MİMAR UĞUR YAMAÇ 
KORFALI SÖYLEŞİSİ
28.06.2018
Zaha Hadid ile birlikte bir dönem çalışan 
Uğur Yamaç Korfalı’nın söyleşisi şubemiz-
de yapıldı. Bursa teleferik istasyonlarının 
da tasarımcısı olan Korfalı, proje yapım 
aşamalarını ve diğer yapılarının hikayele-
rini bizlere anlattı.
 

MİMAR TEZCAN KARAKUŞ 
CANDAN-YAZAR ÖZLEM 
AKARSU ÇELİK-YAZAR 
ÇİĞDEM TOKER SÖYLEŞİSİ
27.10.2018
TMMOB Haftası Etkinlikleri kapsamında 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi ve TMMOB 
Denizli İKK tarafından düzenlenen Mi-
marlar Odası Ankara Şube Başkanı Tez-
can Karakuş Candan, Gazete Duvar An-
kara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik,Sözcü 
Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker’in konuk 
olduğu söyleşi Makine Mühendisleri Oda-
sı Konferans Salonu’nda yapıldı. Kent mimarisini medya gözüyle irdeleyen konukları kalabalık bir 
dinleyici kitlesi takip etti.

MİMAR HAKAN DEMİREL 
SÖYLEŞİSİ
04.10.2018
Suyabatmaz-Demirel Mimarlık’ın ortakla-
rından “Europe 40 Under 40” ödülü sahibi 
Hakan Demirel’in katılımıyla ‘BİR MİMAR 
BİR SUNUM’ söyleşisi şubemizde yapıldı. 
Yoğun bir katılımın olduğu söyleşide De-
mirel, projelerini ve tasarım süreçlerini, 
mimarların neler yapabileceğini ve neler 
yapması gerektiğini izleyenlere aktardı.

MİMAR MELİKE 
ALTINIŞIK SÖYLEŞİSİ
08.11.2018
Bir diğer “Europe 40 Under 40” ödülü 
sahibi Melike Altınışık’ın sunumuyla ‘BİR 
MİMAR BİR SUNUM’ söyleşisi şubemizde 
yapıldı. Zaha Hadid Architects bünyesinde 
Lead Architect olarak da görev yapmış 
olan Altınışık, yapımı devam eden “Çam-
lıca Kulesi” projesini ve diğer yapılarını 
izleyenlere aktardı.
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MİMAR HÜSAMETTİN 
ATAMAN SÖYLEŞİSİ
22.01.2019
Meslekte 50. yılını tamamlamış olan 
Mimar Hüsamettin Ataman’ın, Mimarlar 
Odası’nın Denizli’deki ilk 20 yılında ge-
çenleri anlattığı sunum şubemizde yoğun 
katılımla yapıldı. Sunumun ardından söz 
alan şubemizin tecrübeli üyeleri Ataman 
ile birlikte yaşadıkları anıları anlattılar.

PROF. DR. RUŞEN KELEŞ 
SÖYLEŞİSİ
01.03.2019
Denizli Kent Sempozyumu’na katılmak 
üzere konuğumuz olarak kentimize gelen 
Prof.Dr.Ruşen Keleş ile ‘KENT BULUŞ-
MALARI’ söyleşisi şubemizde yapıldı. 
Kentleşme politikalarının konuşulduğu 
söyleşide Ruşen Keleş, kent sorunlarına 
ve çözümlerine değindi.

MİMAR CEM SORGUÇ 
SÖYLEŞİSİ
13.02.2019
Mimar Cem Sorguç’un katılımıyla ‘BİR 
MİMAR BİR SUNUM’ söyleşisi şubemizde 
yapıldı. Deneyimlerini ve projelerini biz-
lerle paylaşan Cem Sorguç’un söyleşisine 
ilgi yine büyüktü.

MİMAR ÖMER SELÇUK BAZ 
SÖYLEŞİSİ
17.05.2019
Yalın Mimarlık’ın kurucusu Ömer Sel-
çuk Baz’ın katılımıyla ‘BİR MİMAR BİR 
SUNUM’ söyleşisi Makine Mühendisleri 
Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Ulusal ve uluslararası katıldığı yarışma-
larda birçok ödül almış olan Ömer Selçuk Baz, projelerini ve yapılarını bizlerle paylaştı.

DR. HALİL İBRAHİM 
ALPASLAN SÖYLEŞİSİ
11.04.2019
Mimar Sinan’ı Anma Haftası dolayısıyla 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı ve 
DEÜ öğretim görevlisi Dr. Halil İbrahim 
Alpaslan’ın ‘Mimar Sinan Camilerinde 
Strüktür Ve Mekan’söyleşisi şubemizde 
yapıldı. 
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MİMAR-YAZAR BEHİÇ AK 
SÖYLEŞİSİ
25.04.2019
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla mimar-yazar Behiç 
Ak öğrencilerle buluşmak üzere şube-
mizin konuğu oldu. Katip Çelebi İlkokulu 
ve ODTÜ Koleji’nden öğrencilerin katılım 
sağladığı söyleşide Behiç Ak çocuklara 
kitaplarından bölümler anlattı ve onların 
sorularına cevap verdi. Söyleşinin sonun-
da Behiç Ak, öğrencilere ve bizlere kitap-
larını imzaladı.

Y.MİMAR ERTUĞ UÇAR 
SÖYLEŞİSİ
12.06.2019
Teğer Mimarlık’ın kurucu ortaklarından 
Y.Mimar Ertuğ Uçar’ın konuk olduğu ‘BİR 
MİMAR BİR SUNUM’ söyleşisi şubemiz 
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Çay-
cuma Camisi, Yapı Kredi Galatasaray Kül-
tür Merkezi gibi projelerini bizlere anlatan 
Ertuğ Uçar, Sille Rehabilitasyon Projesi’ne 
ve bölgede yapılan çalışmalara değindi.

MİMAR DOĞAN HASOL 
SÖYLEŞİSİ
04.10.2019
Mimar Doğan Hasol’un sunumuyla ‘BİR 
MİMAR BİR SUNUM’ söyleşisi Makine 
Mühendisleri Odası’nda yapıldı. “Ansik-
lopedik Mimarlık Sözlüğü” ve “Mimarlar 
Dik Durur” gibi birçok kitabı literatüre 
kazandırmış olan Hasol, son kitabı olan 
“Mimarlık Denince” adını verdiği sunu-
munda, 20.yüzyıl mimarisinden örnekleri 
ve Türkiye’de mimarinin geldiği süreci 
izleyenlerine aktardı.

DR. TONGUÇ AKIŞ 
SÖYLEŞİSİ
01.11.2019
Mimar Tonguç Akış’ın sunumuyla ‘”100.
yılında Bauhaus’tan Kalan Niyetler” adlı 
söyleşisi şubemizde yapıldı. 1919 yılında 
başlayan modern mimarlığın ilklerinden 
olan Bauhaus Akımı ve 2.Dünya Sava-
şı’nın ardından ülkemiz mimarisine de etkilerinin anlatıldığı söyleşide Akış, Bauhaus’un günümüze 
yansımalarını bizlere aktardı.



75

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi Anlatıyor
27.11.2018
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine Doğru, yerel yönetimlerde görev başında olan belediye başkanla-
rını ağırladığımız “Kentini Anlat, Kendini Anlat” söyleşilerinin ilki, Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatçi’nin katılımıyla Makine Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda yapıldı. Fethiye’ye kazan-
dırdığı mimari eserler ile 20 yıllık bir döneme damgasını vurmuş olan aykırı başkan Saatçi, Büyük-
şehir Belediye Kanunu’nun ilçe belediyelerin yetkisini azalttığından yakındı ve bu yasanın iptal edil-
mesi gerektiğini belirtti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Anlatıyor
08.12.2018
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katılımıyla “Kentini Anlat, Kendini Anlat” söyleşisi 
Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Kalabalık bir kitleye hitap eden Nuhoğ-
lu, Kadıköy’ü bir sanat merkezi haline getirdiklerini ve halkın ihtiyaçlarına yönelik yatırımların birço-
ğunu tasarruf ederek yaptıklarını ifade etti.

KENTİNİ ANLAT KENDİNİ ANLAT
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GÖKHAN YILDIZ 
ÖDÜL TÖRENİ
24.12.2018
“Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çev-
resi Yeniden Canlandırma” Ulusal Öğrenci 
Mimari Fikir Projesi Yarışması’na katılarak 
teşvik ödülü kazanan PAÜ Mimarlık Bölü-
mü öğrencisi Gökhan Yıldız’a, Pamukkale 
Üniversitesi’nde ödül töreni gerçekleşti-
rildi. Şubemiz adına ödülünü Şube Başka-
nımız M.Serdar Alayont ve Şube Başkan 
Yardımcımız Işıl Mete takdim etti.

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ
SEÇİMLERİ
08.11.2018
TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyelik 
Yönetmeliğinin 8. maddesinde tanımladı-
ğı üzere 2018-2019 öğretim yılı Şubemiz 
Öğrenci Temsilcileri seçimlerini gerçek-
leştirmek için 08.11.2018 günü saat 
13:00 te Pamukkale Üniversitesi’nde bir 
araya geldik. Öğrencilere şube tanıtımı-
mızı yaptıktan ve öğrenci üyelik ile ilgili 
bilgiler verdikten sonra öğrenci temsilcisi adaylarımız Sümeyye Meryem Çetin ve Amine Hatun Üs-
tünçelik, kendilerini tanıttılar. Ardından oy kullanma işlemleri yapıldı ve Şubemiz öğrenci temsilcisi 
PAÜ Mimarlık 1.sınıf öğrencisi Amine Hatun Üstünçelik oldu.

ÜNİVERSİTE İLE ETKİNLİKLER
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Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü Ziyareti
20.03.2018
Yönetim Kurulu olarak Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü Sn. Fikret Büyüksoy’u maka-
mında ziyaret ettik. 

İnşaat Mühendisleri Odası
Ziyareti
04.04.2018
Yeni dönem Yönetim Kurulumuz olarak 
İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube-
si’ni ziyaret ettik ve görevlerinde başarılar 
diledik. Ortak eğitim ve etkinlik çalışmala-
rı konusunda istişarelerde bulunduk.

Valilik Ziyareti
27.03.2018
Yönetim Kurulumuz, Denizli Valisi Sn. 
Hasan Karahan’ı makamında ziyaret etti. 
Uzun süredir bakımsız durumda olan Taş 
Atölye binalarının restorasyon yapılana 
dek düzenlenmesini talep ettik.

Merkezefendi Belediyesi 
Ziyareti
09.04.2018
Merkezefendi Belediye Başkanı Sn. Mu-
hammet Subaşıoğlu’nu ziyaret ettik.

RESMİ KURUM ZİYARETLERİ
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Pamukkale Belediyesi Ziyareti
10.04.2018
Pamukkale Belediye Başkanı Sn. Hüseyin 
Gürlesin’i ziyaret ettik. Yapımına başlanan 
Seyir Tepesi projesini yerinde incelemek 
istediğimizi ilettik ve “Zümrütevler İmar 
planı” değişikliği konusunu görüştük.

Denizli Sanayi Odası Ziyareti
17.05.2018
Yönetim Kurulumuz, Denizli Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Sanayi 
Odası Başkanı Sn. Müjdat Keçeci, oda 
olarak üreteceğimiz projeleri destekleme 
sözü verdi.

Denizli Tabip Odası Ziyareti
17.05.2018
Yönetim Kurulumuz Denizli Tabip Odası’nı 
ziyaret etti.

Elektrik Mühendisleri Odası 
Ziyareti
30.05.2018
Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şube-
si Yönetim Kurulu’nu ziyaret ettik ve yeni 
görevlerinde başarılar diledik. TMMOB 
çatısı altında üretebileceğimiz ortak pro-
jeleri konuştuk.
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Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Ziyareti
02.07.2018
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Osman 
Zolan’ı makamında ziyaret ettik. Hulusi 
Oral evinin son durumu hakkında bilgi 
aldık ve bu yapının bir an önce restore 
edilmesi konusundaki isteğimizi belirttik. 
Ayrıca hazırlanmasına katkıda bulundu-
ğumuz “Denizli Büyükşehir Belediyesi 
İmar Yönetmeliği” konusunun Belediye 
Meclisi’nde kısa sürede gündeme getiril-
mesini talep ettik.

DEGİAD Ziyareti 
16.10.2018
DEGİAD (Denizli Genç İş İnsanları Derneği) 
Yönetim Kurulu’na tebrik ziyaretinde bu-
lunduk ve yeni oluşan yönetime görevle-
rinde başarılar diledik.

Denizli Ticaret Odası Ziyareti
Yönetim Kurulu olarak Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu’nu ziyaret ettik.
29.08.2018

Merkezefendi Belediyesi 
Ziyareti
03.05.2019
Şube Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz 
ile Merkezefendi Belediye Başkanı Sn. 
Şeniz Doğan’ı makamında ziyaret ettik. 
Yeni görevlerinde başarılar dilerken, TM-
MOB’a bağlı odalar ile imzalanacak olan 
“Ortak İşbirliği ve Mesleki Denetim Proto-
kolü”nü konuştuk.
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Denizli Büyükşehir 
Belediyesi  Ziyareti
03.07.2019
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Osman 
Zolan’ı makamında ziyaret ettik. Tekrar 
göreve seçilen Sn. Osman Zolan’a başarı-
lar dilerken, Danıştay’ın imar yönetmeliği 
konusunda vermiş olduğu yürütmeyi dur-
durma kararının ardından genel bir imar 
yönetmeliği yerine Denizli’nin ihtiyaçları-
na yönelik özgün bir “Denizli Büyükşehir 
Belediyesi İmar Yönetmeliği” hazırlan-
ması gerekliliğinin önemini bir kez daha 
vurguladık. 

Serinhisar Belediyesi Ziyareti
12.07.2019
Serinhisar Belediye Başkanı Sn. Hüseyin 
Gemi’yi makamında ziyaret ettik. Sayın 
başkana yeni görevinde başarılar diler-
ken, “Ortak İşbirliği ve Mesleki Denetim 
Protokolü” ile “Türkiye Mimarlık Politika-
sı” belgesini kendilerine takdim ettik.

Honaz Belediyesi Ziyareti
11.07.2019 
Honaz Belediye Başkanı Sn. Yüksel Kepe-
nek’i makamında ziyaret ettik. Sayın baş-
kana yeni görevinde başarılar dilerken, 
“Ortak İşbirliği ve Mesleki Denetim Pro-
tokolü” ile “Türkiye Mimarlık Politikası” 
belgesini kendilerine takdim ettik.

Buldan Belediyesi Ziyareti
17.07.2019
Buldan Belediye Başkanı Sn. Mustafa 
Şevik’i makamında ziyaret ettik. Sayın 
başkana yeni görevinde başarılar diler-
ken, “Ortak İşbirliği ve Mesleki Denetim 
Protokolü” ile “Türkiye Mimarlık Politika-
sı” belgesini kendilerine takdim ettik ve 
koruma altına alınmış olan tarihi Buldan 
Evleri hakkında görüş alışverişinde bu-
lunduk. Hazırlamakta olduğumuz “Tarihi 
Buldan Evleri Eskiz Sergisi” çalışmaları ile 
ilgili bilgi verdik.
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Bozkurt Belediyesi Ziyareti
23.07.2019
Buldan Belediye Başkanı Sn. Birsen Çelik’i 
makamında ziyaret ettik. Tekrar göreve 
seçilen Sayın Çelik’e başarılar dilerken, 
“Ortak İşbirliği ve Mesleki Denetim Pro-
tokolü” ile “Türkiye Mimarlık Politikası” 
belgesini kendilerine takdim ettik.

Pamukkale Belediyesi Ziyareti
13.09.2019
Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Keskin’i makamında ziyaret ettik. Kısa süre 
önce uygulamadan kalkmış olan “Mimari Proje Ön Olur” uygulamasının Belediye proje kontrolünde 
görev yapan ve serbest mimar üyelerimizi olumsuz yönde etkilediğini bu nedenle de uygulamanın 
tekrar yürürlüğe konması isteğimizi tekrarladık.

Çivril Belediyesi Ziyareti
28.08.2019
Çivril Belediye Başkanı Sn. Niyazi Vural’ı 
makamında ziyaret ettik. Sayın başkana 
yeni görevinde başarılar dilerken, “Ortak 
İşbirliği ve Mesleki Denetim Protokolü” 
ile “Türkiye Mimarlık Politikası” belgesini 
kendilerine takdim ettik.

Pamukkale Belediyesi Ziyareti
05.11.2019
Projelerde ön olur uygulaması ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Sn.Avni Örki’ye ziyaret gerçek-
leştirdik. “Mimari Proje Ön Olur” uygulamasının hem Belediye çalışanlarının hem de proje üreten 
serbest mimar üyelerimizin lehine olacağını ve yapı ruhsatı sürecini daha  verimli hale getireceğini 
belirttik.
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KEMAL TİRYAKİ, 
HALİL KARAHAN, ALİ ALP 
ZİYARETİ
06.03.2018
İnşaat Mühendisleri Kemal Tiryaki, Halil 
Karahan ve Ali Alp yeni dönem Yönetim 
Kurulu’nu tebrik amacıyla şubemizi ziya-
ret etti.

DİMSİAD ZİYARETİ
13.03.2018
DİMSİAD (Denizli İnşaat Malzemesi Sa-
tıcıları İş Adamları Derneği) yöneticileri, 
yeni Yönetim Kurulumuza tebrik ziyare-
tinde bulundular. Aynı zamanda DİMSİAD 
ve Mimarlar Odası’nın organizasyon ve 
etkinliklerinde birlikte çalışma konusunda 
fikir birliğine varıldı. 

MİMARLIK TOPLULUĞU
ZİYARETİ
12.03.2018
Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. M. Burak 
Altınışık ve Mimarlık Topluluğu öğrencileri 
odamızı ziyaret etti. Ziyarette öğrenci 
üyelik  konuları ve mimarlık bölümü ile 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi  arasında  
ortak etkinlikler düzenlenmesi konuları 
görüşüldü.

DENİZLİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
ZİYARETİ
14.03.2018
Denizli Düşünce Kulübü kurucularından 
Seval Uysal, Bilge Başöz ve Ömür Eke, 
yeni dönem Yönetim Kurulumuza tebrik 
ziyaretinde bulundular.

ŞUBEMİZE ZİYARETLER
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VİTRA BELLANİNA ZİYARETİ
14.03.2018
VİTRA Bellanina yapı yetkilileri odamızı 
ziyaret etti. Kendileri ile yapımı devam 
etmekte olan Denizli Mimarlık Merkezi’n-
de kullanılacak olan malzemeler hakkında 
görüştük ve desteklerini talep ettik.

MMO DENİZLİ ŞUBE ZİYARETİ
14.03.2018
Makine Mühendisleri Odası Denizli Şube 
Yönetim Kurulu, yeni dönem yönetim 
kurulumuzu tebrik ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette ayrıca uzunca bir süredir kenti-
mizde yapılmayan “Denizli Kent Sempoz-
yumu”nun yerel seçimler gerçekleşen dek 
düzenlenmesi konusunda fikir birliğine 
varıldı.

VİTRA BAYYURT ZİYARETİ
21.03.2018
Vitra Bayyurt firmasından yetkililer şube-
mizi ziyaret etti.

DEM YAPI ZİYARETİ
27.03.2018
Dem Yapı sahibi Hasan Demir yeni dönem 
Yönetim Kurulumuza ziyarette bulundu.
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SÜLLÜ YAPI ZİYARETİ
12.04.2018
Süllü Yapı Malzemeleri yetkilileri odamızı 
ziyaret etti.

DEDEMAN OTEL ZİYARETİ
09.05.2018
Dedeman Otel yetkilileri odamızı ziyaret 
etti.

İÇ MİMARLAR ZİYARETİ
20.04.2018
İç mimarlar Ceyda Turan, Ramazan Yücel, 
Somer Tıkıroğlu, Yusuf Koç ve Azize Yıldız 
odamızı ziyaret etti.

TANER İZGİ ZİYARETİ
09.05.2018
Saadet Partisi milletvekili aday adayı üye-
miz Taner İzgi odamızı ziyaret etti. Sevgili 
meslektaşımıza başarılar dilerken, genel 
seçimler hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk.
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NOLTE MUTFAK ZİYARETİ
24.05.2018
Nolte Mutfak-Tıkıroğlu Tasarım adına 
Gülşah Tıkıroğlu Yıldırım ve Yasmina Yıldız, 
Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 

İMO ZİYARETİ 
05.06.2018
İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 
Yönetim Kurulu, şubemizi ziyaret etti.

GOYA MİMARLIK ZİYARETİ
29.05.2018
GOYA Mimarlık adına Şinasi Cömert, oda-
mızı ziyaret etti.

HDP ZİYARETİ
07.06.2018
HDP İl Yönetimi ve Denizli milletvekili 
adayları odamızı ziyaret etti. 



86

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TED KOLEJİ ZİYARETİ
04.09.2018
TED Denizli Koleji Genel Koordinatörü 
ve Kurucu Temsilcisi Fatih Canpolat ile 
Kurumsal İletişim Danışmanı Oya Demir 
odamızı ziyaret etti.

LEMAN KALKAN  ZİYARETİ
05.12.2018
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
üyemiz E. Leman Kalkan şubemizi ziyaret 
etti. Kendilerine başarılar dilerken yerel 
seçimlerde mimar meslektaşlarımızın 
görev almasının gerekliliğinden bahsettik. 

COSENTINO ZİYARETİ
14.11.2018
Cosentino firmasından yetkililer şubemizi 
ziyaret etti. 

ŞENİZ DOĞAN ZİYARETİ
23.01.2019
Merkezefendi Belediye Başkan adayı Av. 
Şeniz Doğan odamızı ziyaret etti. Odamı-
zın yerel yönetimlerden beklentisini ilettik 
ve TMMOB olarak ilçe belediyeleri ile im-
zalamak istediğimiz ve başkan adaylarına 
sunduğumuz “Ortak İşbirliği ve Mesleki 
Denetim Protokolü”nü kendilerine sun-
duk.
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MUHAMMET SUBAŞIOĞLU 
ZİYARETİ
13.02.2019
Merkezefendi Belediye Başkanı ve yeni 
dönem başkan adayı Muhammet Suba-
şıoğlu Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 
TMMOB olarak ilçe belediyeleri ile imza-
lamak istediğimiz ve başkan adaylarına 
sunduğumuz “Ortak İşbirliği ve Mesleki Denetim Protokolü”nü kendilerine sunduk.

TANER İZGİ ZİYARETİ
26.03.2019
Merkezefendi Belediye Başkan adayı 
üyemiz Taner İzgi Yönetim Kurulumuzu 
ziyaret etti. Değerli meslektaşımıza yerel 
seçimlerde başarılar diledik ve kentin so-
runları ve yapılması gerekenler hakkında 
konuştuk.

AVNİ ÖRKİ ZİYARETİ
20.03.2019
Pamukkale Belediye Başkan adayı Avni 
Örki Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 
ODASI ZİYARETİ
03.04.2019
Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şube-
si Yönetim Kurulu odamızı ziyaret etti.

DİMSİAD  ZİYARETİ
07.08.2019 
DİMSİAD (Denizli İnşaat Malzemesi Satı-
cıları İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu 
şubemizi ziyaret etti. Eylül ayında düzen-
lenecek olan DEYEF fuarını ve “Denizlili 
Mimarlar Sergisi”ni bu fuarda düzenlen-
mesini talep ettiğimizi bildirdik.
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MİMAR MEVLÜT DURMAZ 
OFİS ZİYARETİ
17.05.2018
Yönetim Kurulumuz yeni işyeri açan Mev-
lüt Durmaz’ı ziyaret etti. Yeni işyeri için 
kendisini kutladık ve çalışmalarında başa-
rılar diledik.

MİMAR AHMET ÖNÜMLÜ 
OFİS ZİYARETİ
10.10.2018
Yönetim Kurulumuz yeni işyeri açan Ah-
met Önümlü’yü ziyaret etti. Yeni işyeri 
için kendisini kutladık ve çalışmalarında 
başarılar diledik.

MİMAR ESMA AKBAŞ 
OFİS ZİYARETİ
17.05.2018
Yönetim Kurulumuz yeni işyeri açan Esma 
Akbaş’ı ziyaret etti. Yeni işyeri için kendi-
sini kutladık ve çalışmalarında başarılar 
diledik.

MİMAR H. CEREN KURT 
OFİS ZİYARETİ
20.06.2018
Yönetim Kurulumuz Acıpayam’daki yeni 
işyerine taşınan H.Ceren Kurt’n açılışına 
katıldı. Yeni işyeri için kendisini tebrik et-
tik ve çalışmalarında başarılar diledik.

ÜYE ZİYARETLERİ



89

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMAR MUSTAFA YARDIM 
OFİS ZİYARETİ
10.10.2018
Meslektaşımız Mustafa Yardım’ı Yönetim 
Kurulumuz olarak ofislerinde ziyaret ettik. 
Sn. Yardım ile sektörün içinde bulunduğu 
durumu konuştuk ve çalışmalarında ba-
şarılar diledik.

MİMAR MEHMET EMRE 
ÖZKAN OFİS ZİYARETİ
04.12.2018
Yönetim Kurulumuz meslektaşlarımızdan 
Mehmet Emre Özkan’ı ofisinde ziyaret 
etti. Sn. Özkan’a bizi ağırladığı için te-
şekkür ettik ve çalışmalarında başarılar 
diledik.

MİMAR BARIŞ ERSEL Bİ-
LİK-MİMAR ÖZGÜR METE 
OFİS ZİYARETİ
10.10.2018
Reform Yapı ortaklarından Barış Ersel 
Bilik ve Özgür Mete’yi yeni taşındıkları 
işyerlerinde ziyaret ettik. Yeni işyeri için 
kendilerini kutladık ve çalışmalarında ba-
şarılar diledik. Reform Yapı, yapımı devam 
etmekte olan Denizli Mimarlık Merke-
zi’nin yapımına nakdi bağışta bulundular. 
Kendilerine teşekkür ediyoruz.

MİMAR ZEYNEP ELİF SAYGILI 
OFİS ZİYARETİ
10.10.2018
Yönetim Kurulumuz yeni işyeri açan Zey-
nep Elif Saygılı’yı ziyaret etti. Yeni işyeri 
için kendisini kutladık ve çalışmalarında 
başarılar diledik.
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MİMAR FERHAT DEMİRTEN 
OFİS ZİYARETİ
04.12.2018
Yönetim Kurulumuz meslektaşlarımız-
dan Ferhat Demirten’i ofisinde ziyaret 
etti. Bizleri ağırlayan Ferhat Demirten’e 
teşekkürlerimizi ilettik ve çalışmalarında 
başarılar diledik.

ÇİVRİL’DEKİ MİMARLARA 
ZİYARET
28.08.2018
Meslektaşlarımızdan Fatma Dere, Ayşe 
Karagöz, Adil Tekin, Gül Özbek Çetin, 
Mustafa Burak Türkyılmaz ile Fatma 
Dere’nin işyerinde buluştuk. Kent mer-
kezinden sonra en fazla mimar üyemizin 
işyerinin bulunduğu Çivril’de meslek da-
yanışmasının öneminden bahsettik ve 
bizleri ağırladıkları için kendilerine teşek-
kür ettik.

MİMAR UFUK DURMUŞ 
OFİS ZİYARETİ
04.12.2018
Yönetim Kurulumuz meslektaşlarımız-
dan Ufuk Durmuş’u işyerinde ziyaret etti. 
Ufuk beye çalışmalarında başarılar diledik 
ve şubemiz faaliyetleri hakkında izlenim-
lerini aldık.

MİMAR ONUR YAĞMUROĞLU OFİS ZİYARETİ
08.08.2019
Üyemiz Onur Yağmuroğlu’nu  ve işvereni Colin Vandenbussche’yi işyerlerinde ziyaret ettik. Sanal 
gerçeklik ile ilgili bizlere bilgi veren Yağmuroğlu ve Vandenbussche’ye  teşekkür ettik ve çalışmala-
rında başarılar diledik.

MİMAR BANU YİĞİT 
OFİS ZİYARETİ
20.11.2019
Üyelerimizden Banu Yiğit’i yeni taşındı-
ğı işyerinde ziyaret ettik. Yeni işyeri için 
kendisini tebrik ettik ve çalışmalarında 
başarılar diledik.
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MİMAR YUNUS BARUNDUK 
OFİS ZİYARETİ
20.11.2019 
Üyelerimizden Yunus Barunduk’u ve orta-
ğı İnş.Müh. Bilal Barunduk’u işyerlerinde 
yönetim kurulu olarak ziyaret ettik. Bizleri 
ağırladıkları için kendilerine teşekkür ettik 
ve çalışmalarında başarılar diledik.

MİMAR CANGÜR YILMAZ 
OFİS ZİYARETİ
21.11.2019
Üyelerimizden Cangür Yılmaz’ı işyerinde 
ziyaret ettik. Sektör hakkında fikir alış-
verişinde bulunduğumuz Cangür Yılmaz’ı 
yeni işyeri için kutladık ve çalışmalarında 
başarılar diledik.

MİMAR BARIŞ BAYÇINAR 
OFİS ZİYARETİ
21.11.2019
Üyelerimizden Barış Bayçınar’ı yeni işye-
rinde ziyaret ettik. Bizleri ağırladığı için 
kendisine teşekkür ettik ve çalışmaların-
da başarılar diledik.

MİMAR MUHAMMET BEL 
OFİS ZİYARETİ
21.11.2019 
Üyelerimizden Muhammet Bel’i yeni iş-
yerinde ziyaret ettik. Yeni işyeri için ken-
disini kutladık ve çalışmalarında başarılar 
diledik.
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MİMAR ALİ YÜKSEK 
OFİS ZİYARETİ
21.11.2019
Yeni işyeri açan üyelerimizden Ali Yüksek’i 
ofisinde ziyaret ettik. Bizleri ağırladığı için 
kendisine teşekkür ettik ve çalışmaların-
da başarılar diledik.

MİMAR ZÜBEYDE YİĞİT 
OFİS AÇILIŞI
22.11.2019
Şube başkanımız Serdar Alayont, üyemiz 
Zübeyde Yiğit’in Çivril’de açtığı yeni işye-
rinin açılışına katıldı. Yiğit’e açmış olduğu 
işyerinde kolaylıklar ve çalışmalarında 
başarılar diledik.
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HASAN TEKİN ADA LİSESİ 
MESLEK TANITIMI
07.03.2018
Hasan Tekin Ada Lisesi’nde yapılan mes-
lek tanıtımı seminerine Şubemizi temsi-
len Işıl Mete katıldı.

HACI YILMAZ EMİNE URHAN 
İMAM HATİP OKULU 
MESLEK TANITIMI
16.05.2018
Hacı Yılmaz Emine Urhan İmam Hatip 
Okulu’nda yapılan meslek tanıtım se-
minerine Mehmet Dincer ve Kadir Çağın 
katıldı.

DENİZLİ (ANADOLU) LİSESİ 
MESLEK TANITIMI
03.04.2018
Denizli Anadolu Lisesi’nde yapılan meslek 
tanıtımı seminerine özel sektörde çalış-
ma koşullarını anlatmak üzere Yasemin 
Eylem Konuk, iç mekan tasarımı alanını 
anlatmak üzere Meliha Yıldız, kamuda ça-
lışma koşullarını anlatmak üzere Hüseyin 
Başaran katıldı.

TED KOLEJİ MESLEK TANITIMI
20.12.2018
TED Koeji’nde yapılan meslek tanıtım 
seminerine mimarlık mesleğini anlatmak 
üzere M. Serdar Alayont katıldı.

PAÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ MESLEK TANITIMI
18.10.2019
PAÜ Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencilere yönelik meslek tanıtım seminerine Serdar Alayont, Işıl 
Mete, Mehmet Dincer ve Serdar Sarı katıldı. Öğrencilere mimarlık hizmet alanları, çalışma alanları 
ve Denizli’de mimarlık sektörü hakkında bilgi verildi.

MESLEK TANITIMLARI
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DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
08.03.2018
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerimize çiçek gönderildi.

CUMHURİYET BAYRAMI
29.10.2018
29 Ekim Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

TMMOB DAYANIŞMA GÜNÜ
19.09.2018
19 Eylül TMMOB Mühendis,Mimar ve Şe-
hir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla 
Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
basın açıklaması ve Atatürk Anıtı’na çe-
lenk sunma töreni yapıldı.

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ
08.03.2019
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 
tüm kadın üyelerimiz için birer fidan ile 
Kadın Mimarlar Hatıra Ormanı dikildi. Ar-
dından şubemizde üyelerle çay daveti ve 
‘Frida’ adlı film gösterimi yapıldı.

TMMOB DAYANIŞMA GÜNÜ
19.09.2019
Denizli İKK tarafından yapılan TMMOB 
Dayanışma Günü basın açıklaması ve 
çelenk koyma törenine Şube Başkanımız 
M.Serdar Alayont katıldı.

CUMHURİYET BAYRAMI
29.10.2019
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu ve Mi-
marlar Odası olarak Denizli Valiliği’nin 
düzenlediği kortej yürüyüşüne katıldık.

ÖNEMLİ GÜNLER
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ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ
24-28.09.2019
TMMOB MİMARLAR ODASI tarafından 
1988 yılından itibaren her iki yılda bir 
düzenlenen ve bu yıl 32.si yapılan “Ulusal 
Mimarlık Sergisi” ödül ve ödül adayların-
dan oluşan sergi açılışı ve kokteyl şube-
mizde yapıldı.

PAÜ BİTİRME PROJELERİ 
SERGİSİ VE MİMARLIK 
HAFTASI KOKTEYLİ
01.10.2019
PAÜ Bitirme Projeleri Sergisi ve Mimarlık 
Haftası Kutlama Kokteyli, yapımı devam 
eden Şube Hizmet Binası’nda yapıldı. 
Sergi açılışını projeleri ile katkı koyan PAÜ 
Mimarlık mezunu yeni meslektaşlarımız 
ile birlikte yaptık.

FOTOĞRAFLARLA ANILAR 
SERGİSİ
01.10.2018
1 Ekim Dünya Mimarlık Günü basın açık-
laması ve “Fotoğraflarla Anılar” sergisi 
açılışı, üyelerimizin inşaatın son durumu-
nu incelemelerini sağlamak ve gelenek-
selin dışında bir ortam oluşturmak ama-
cıyla, yapımı devam eden Denizli Mimarlık Merkezi şantiyesinde yapıldı.
Mimarlar Odası Denizli Temsilciliği’nin kuruluşundan bu yana fotoğraflardan oluşan sergide, kay-
bettiğimiz meslektaşlarımız, görev yapmış Temsilcilerimiz ve Şube Başkanlarımızın da olduğu fo-
toğraflar, geçmişten günümüze kesitler halinde üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz ile paylaşıldı. Sergi 
açılışından sonra inşaatımıza destek amacıyla başlatmış olduğumuz bağış kampanyasına ilk bağışı 
30.000 TL ile Şube Başkanımız M.Serdar Alayont yaptı.

BULDAN EVLERİ ESKİZ SERGİSİ
18.11.2019
Doç. Dr. Deniz Dokgöz’ün küratörlüğün-
de gerçekleştirilen “Buldan Evleri Eskiz 
Sergisi” Mimarlar Odası Sergi Salonu’nda 
açıldı. Sergi açılışına Denizli Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Buldan 
Belediye Başkan Vekili Hamdi Taşdelen, 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Y.K. üyesi Doç. 
Dr. Deniz Dokgöz ile çok sayıda mimar ve 
davetli katıldı.

SERGİLER



96

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB FUTBOL TURNUVASI
MART-NİSAN-MAYIS 2018
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası De-
nizli Şubesi’nin Merhum Prof.Dr. N. Orhan 
Baykan Anısına düzenlemiş olduğu “29. 
TMMOB Denizli Meslek Odaları Arası Halı 
Saha Futbol Turnuvası” 11 meslek oda-
sının katılımıyla Denizli’de yapıldı. Turnu-
vaya oldukça iyi başlayan takımımız son 
maçlarda arka arkaya aldığı mağlubiyet-
lerle ilk 4 takım arasına giremedi ve grubu 
6. sırada tamamladı.
Finalde İnşaat Mühendisleri Odası’nı 4-3 yenen Makine Mühendisleri Odası turnuvanın şampiyonu 
olurken, Ziraat Mühendisleri Odası 3’üncü, Elektrik Mühendisleri Odası ise turnuvayı 4’üncü olarak 
tamamladı.

TMMOB FUTBOL TURNUVASI
HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2019
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası De-
nizli Şubesi tarafından düzenlenen ‘TM-
MOB Denizli Meslek Odaları Arası Halı 
Saha Futbol Turnuvası’nın bu yıl 30.’un-
cusu gerçekleştirildi. Bu yıl içerisinde 
yaşamını yitiren oda üyelerinden İnşaat 
Mühendisi Kenan Topçu, Özgen Aytan, 
Kenan Şahan, Mehmet Mert ve İbrahim 
Özkan anısına düzenlenen turnuvaya De-
nizli’deki 10 oda katıldı.
Turnuvayı 21 puanla 3. sırada tamamlayan takımımız finallere kalma hakkını kazandı. Yarı finalde 
Makine Mühendisleri Odası’na yenilerek final şansını kaçırırken, 3.’lük-4.’lük maçında Elektrik Mü-
hendisleri Odası’nı 4-0 mağlup ederek turnuvada 3.’lüğü elde ettik.
Finalde Makine Mühendisleri Odası’nı 4-2 yenen İnşaat Mühendisleri Odası turnuva şampiyonu 
olurken, turnuvanın gol kralı ise genç üyemiz Yunus Barunduk oldu. Barunduk’a madalyasını şube 
başkanımız M.Serdar Alayont takdim etti.

SPOR ETKİNLİKLERİ
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TEKNİK YAPI-EVORA 
ŞANTİYE TEKNİK GEZİSİ
26.03.2018
Üyelerimizin de katılımıyla Teknik Yapı’nın 
da davetiyle Evora’ya şantiye teknik ge-
zisi yapıldı. Proje Müdürü Sertaç Gezer’in 
eşliğinde şantiye sahasını gezen mimar 
üyelerimize tünel kalıp sistemi ve uygula-
maları tanıtıldı ve proje etapları gezildi.

KENT BELLEĞİ ROTASI I
18.04.2019
İlk ve orta öğrenim çağındaki öğrencilere 
kent belleği bilincini aşılamak ve çocuk-
lara korumacılık ve sürdürülebilir bir kent 
anlayışı eğitimi vermek amacıyla yaptı-
ğımız “Kent Belleği Rotası” turları her ay 
bir yönetim kurulu üyemizin rehberliği 
eşliğinde 6 kere gerçekleşti. Çocuklarla 
Kent Belleği Rotasının ilki, Mimar Cüneyt 
Zeytinci’nin rehberliğinde Sadettin Kıbrıs-
lıoğlu İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencileri 
ile gerçekleşti. 
Büyükşehir Belediyesi Konservatuar binası olarak kullanılan Külahçıoğlu Un Fabrikası, Atatürk ve 
Etnografya Müzesi, Taş Atölye binaları, Eski Hükümet Konağı, Gazi İlkokulu, Balcı Evi, Büyükşehir 
Belediyesi Genç Denizli binası olarak kullanılan Merzeci Un Fabrikası, İbrahim Çallı Sanat Evi, Kon-
yalıoğlu Evi, Tavaslıoğlu evi gezildi.

ÇAL GAZİ İLKOKULU 
İNCELEME GEZİSİ
27.03.2019
24 Mart 2019 tarihinde talihsiz bir yangın 
sonucu büyük bir kısmı yanan Çal Gazi 
İlkokulu’nu ziyaret eden yönetim kuru-
lumuz ve Genel Merkez yönetim kurulu 
üyemiz Cüneyt Zeytinci ile büyük tahribat 
yaşayan okulda inceleme yapıldı. Yapının 
ahşap bölümlerinin büyük ölçüde yanmış 
olmasına rağmen taşıyıcı duvarların ne-
redeyse zarar görmediği tespit edilen ön 
inceleme sonrasında konu ile ilgili resmi 
kurumlara bilgi verilmesine karar verildi.

TEKNİK GEZİLER-İNCELEME GEZİLERİ
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KENT BELLEĞİ ROTASI II
21.05.2019
Çocuklarla Kent Belleği Rotasının ikincisi 
Mimar Jülide Öz’ün rehberliğinde Hayır-
severler Ortaokulu öğrencileri ile gerçek-
leşti. 
Büyükşehir Belediyesi Konservatuar 
binası olarak kullanılan Külahçıoğlu Un 
Fabrikası, Atatürk ve Etnografya Müzesi, 
Taş Atölye binaları, Eski Hükümet Konağı, 
Gazi İlkokulu, Balcı Evi, Büyükşehir Bele-
diyesi Genç Denizli binası olarak kullanılan Merzeci Un Fabrikası, İbrahim Çallı Sanat Evi, Konyalıoğ-
lu Evi, Tavaslıoğlu evi gezildi.

KENT BELLEĞİ ROTASI III
16.10.2019
Çocuklarla Kent Belleği Rotasının üçüncü-
sü Işıl Mete ve Jülide Öz’ün rehberliğinde 
Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 6. Sınıf öğrenci-
leri ile gerçekleşti. 
Büyükşehir Belediyesi Konservatuar 
binası olarak kullanılan Külahçıoğlu Un 
Fabrikası, Atatürk ve Etnografya Müzesi, 
Taş Atölye binaları, Eski Hükümet Konağı, 
Gazi İlkokulu, Balcı Evi, Büyükşehir Be-
lediyesi Genç Denizli binası olarak kulla-
nılan Merzeci Un Fabrikası, İbrahim Çallı 
Sanat Evi, Konyalıoğlu Evi, Tavaslıoğlu evi 
gezildi.

ÇİVRİL-BAKLAN İLÇELERİ 
İNCELEME GEZİSİ
09.05.2019
Çivril ilçesi içerisinde Bayat Köyü Eski Ca-
mii, Savranşah Köyü Eski Camii, Sundurlu 
Köyü Eski Camii’lerine ve Baklan İlçesi 
içerisinde Boğaziçi Köyü Eski Camisi’ne 
yönetim kurulumuz adına Serdar Sarı, 
Jülide Öz ve üyelerimizden Hüsamettin 
Ataman, Süleyman Boz ve Betül Aydın Cura ile birlikte keşif gezisinde bulunduk.
Ön keşfin ardından oldukça kötü durumda olan “Bayat Köyü Eski Cami” hakkında heyetimiz tara-
fından hazırlanan rapor ilgili kurumlara ve koruma konusunda yetkin mimar ve akademisyenlere 
ulaştırılmış, raporumuz ve yapının acil korunmaya alınması yönelik çağrılarımız karşılık bulmuş ve 
Çivril Kaymakamlığı tarafından yapının rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri ihale edilmiş ve 
çalışmalara başlanmıştır.
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ANTALYA YAPI FUARI GEZİSİ
10-12 MAYIS 2018
İstanbul Yapı Fuarı gezisi yapıldı. Gezi-
mizde ilk gün Yapı Fuarı gezildi, ardından 
2.gün Tarihi Balat bölgesi gezisi yapıldı.

ANTALYA YAPI FUARI GEZİSİ
17-18 KASIM 2018
26.sı düzenlenen Yapex-Uluslararası Yapı 
Malzemeleri,İnşaat Teknolojileri,Yapı Ye-
nileme ve Restorasyon Fuarı’na Mimarlar 
Odası Denizli Şubesi olarak katılım sağ-
ladık.

BUDAPEŞTE-PRAG GEZİSİ
14-18 TEMMUZ 2018
14-18 Temmuz tarihleri arasından 5 gün 
4 gece Budapeşte-Prag gezisi yapıldı. 
Ortaçağda Avrupa’nın mimari açıdan en 
gelişmiş kentlerini yerinde inceleme fır-
satı bulduk.

NİKFER-BOZDAĞ GEZİSİ
06 OCAK 2019
Günübirlik Nikfer-Bozdağ Kayak Merkezi 
gezisi yapıldı. Kar kalınlığının 50 cm’yi 
bulduğu Bozdağ’da üyelerimiz ve aileleri 
karın keyfini çıkardılar.

GEZİLER
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GÖKÇEADA-KAZ DAĞLARI GE-
ZİSİ
28-30 HAZİRAN 2019
Gökçeada ve Kaz Dağları’nda 3 günlük 
gezi düzenlendi. Eski adı İmroz olan Gök-
çeada’da Rum köylerindeki nostaljik tarihi 
evleri, doğal yaşamı ve halen yaşayan 
Türk-Grek kültürünü yerinde gözlemleme 
imkanı bulduk.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
19.10.2019
Karcı Dağı İsrafil Deresi’nde doğa yürüyü-
şü gerçekleştirdik. 

ADANA-ANTAKYA-
GAZİANTEP GEZİSİ
11-13 EKİM 2019
Adana-Antakya-Gaziantep bölgesine 3 
gün 2gecelik gezi düzenlendi. Antik çağ-
lardan Osmanlı dönemine uzanan tarihi 
dokusu ile ünlü bölgede ayrıca bölgeye 
özel lezzetli yemeklerin tatma fırsatı bul-
duk.

ANTALYA YAPI FUARI GEZİSİ
16-17 KASIM 2019
Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş 
olduğumuz Antalya Yapı Fuarı’na Denizli 
Şubesi olarak katılım sağladık.
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“ÇILGIN DÜNYA” 
TİYATRO OYUNU
27.10.2019
Mimarlar Odası Denizli Şubesi Tiyatro 
Topluluğu tarafından amatör ruhla hazır-
lanan “ÇILGIN DÜNYA” Tiyatro Oyunu 27 
Ekim 2019 Pazar akşam 19.30’da Nihat 
Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
ilk gala gösterisini gerçekleştirildi. Oyu-
numuza, Merkezefendi Belediye Başkanı 
Şeniz Doğan, Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Ali Değirmenci, mimar üyeleri-
miz ve aileleri ile çok sayıda konuk katıldı.
“ÇILGIN DÜNYA” oyunumuzun 2. gösterimi ise 30 Kasım 2019 tarihinde Çatalçeşme Oda Tiyatro-
su’nda yapıldı.

TİYATRO-FİLM GÖSTERİMİ

FİLM GÖSTERİMİ
“PERWEEN RAHMAN-
THE REBEL OPTİMİST” 
04.04.2018
XI.İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent 
Filmleri Festivali en iyi 2.belgesel film 
ödülü alan ‘Perween Rahman-The Rebel 
Optimist’ film gösterimi şubemizde ya-
pıldı.

FİLM GÖSTERİMİ
“THE FACES PLACES” 
02.05.2018
2017 Cannes Film Festivali’nde “Cannes 
Altın Göz Belgesel Film Ödülü”nü alan 
“Mekanlar ve Yüzler” adlı film gösterimi 
şubemizde yapıldı.
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FİLM GÖSTERİMİ
“THE GRAND PUDAPEST HOTEL” 
6.06.2018
2014 çıkışlı Almanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri ortak yapımı olan “Büyük Bu-
dapeşte Oteli” film gösterimi ,mimarlık 
öğrencileri ve üyelerimizin katılımıyla 
odamızda yapıldı.

FİLM GÖSTERİMİ
“CHARLIE CHAPLIN-MODERN TIMES”
05.09.2018
Yapımcılığını, senaristliğini, yönetmenliği-
ni ve başrol oyunculuğunu Charlie Chap-
lin’in yaptığı “Modern Zamanlar” adlı film 
gösterimi, mimarlık öğrencileri ve üyeleri-
mizin katılımıyla odamızda yapıldı.

FİLM GÖSTERİMİ
“AMCAM”
02.10.2018
Jacques Tati’nin yönettiği 1958 Fransa 
- İtalya ortak yapımı komedi filmi olan 
‘Amcam’ film gösterimi ,mimarlık öğren-
cileri ve üyelerimizin katılımıyla odamızda 
yapıldı.

FİLM GÖSTERİMİ
“EKÜMENOPOLİS-UCU OLMAYAN ŞEHİR” 
05.12.2018
Yönetmen İmre Azem’e ait olan ve Mimar 
Mücella Yapıcı’nın anlatımıyla renklen-
dirdiği Ekümenopolis belgeseli, mimarlık 
öğrencileri ve mimar üyelerimizin katılı-
mıyla odamızda yapıldı.
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FİLM GÖSTERİMİ
“PERSEPOLİS”

04.04.2019

 Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 
‘ın yönettiği 2007 Fransız yapımı ani-
masyon filmi olan “Persepolis” film 
gösterimi mimarların katılımıyla oda-
mızda yapıldı.

FİLM GÖSTERİMİ
“1984” 

02.05.2019

George Orwell tarafından kaleme alın-
mış alegorik bir politik roman olan Bin 
Dokuz Yüz Seksen Dört adlı kitabından 
uyarlanan “1984” film gösterimi şube-
mizde yapıldı.

FİLM GÖSTERİMİ
“INCEPTION” 
06.02.2019
Christopher Nolan tarafından yazılan ve 
yönetilen bilim kurgu türündeki “Başlan-
gıç” adlı film gösterimi şubemizde yapıldı.

FİLM GÖSTERİMİ
“NO”
06.03.2019
Pablo Larraín’in yönettiği 2012 yapımı 
drama filmi olan  1988 Şili Referandumu-
2nun anlatıldığı “Hayır-No” film gösterimi 
şubemizde yapıldı.
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FİLM GÖSTERİMİ
VENGO

13.06.2019

Tony Gatlif’in yönettiği 2000 yapımı 
İspanyol müzikal “Vengo” adlı film gös-
terimi şubemizde yapıldı.

FİLM GÖSTERİMİ
“NO” 

06.03.2019

Pablo Larraín’in yönettiği 2012 yapımı 
drama filmi olan  1988 Şili Referandu-
mu2nun anlatıldığı “Hayır-No” film gös-
terimi şubemizde yapıldı.
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GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ
GELENEKSEL 
İFTAR YEMEĞİ-I
07.06.2018
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 
iftar yemeği, 7 Haziran tarihinde Alaçatı 
Garden’da SÜLLÜ YAPI sponsorluğunda 
gerçekleşti. İftar yemeğimizin üyelerimiz 
ve aileleri ile Denizli Milletvekilimiz Sn.Ka-
zım Arslan, Denizli Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Sn. Seval 
Gebeş, Pamukkale Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Md. Sn.Ayhan Hekim, Merkeze-
fendi Belediyesi İmar ve Şehircilik Md. Sn. İbrahim Turgut, İKK Sekreteri Sn. Mehmet Sarıca, İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Sn. Uğur Güzin katıldı.

GELENEKSEL 
İFTAR YEMEĞİ-II
23.05.2019
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 
iftar yemeğimiz, üyelerimizin ve ailele-
rinin yoğun katılımıyla Pasvak-Alaçatı 
Garden’da gerçekleştirildi. Merkezefendi 
Belediye Başkanı Sn. Şeniz Doğan, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bak-
can ve TMMOB’a bağlı oda temsilcileri bu 
günde bizlerle birlikteydi. Ayrıca yemeğin 
ardından Mimarlar Odası Denizli Şubesi’ 
nin 500. üyesi Özgün Şafak’a hediyesi, Merkezefendi Belediye Başkanı Sn. Şeniz Doğan tarafından 
verildi. İftar yemeğimiz, Başaranlar İnşaat, Hacıoğlu Otomotiv, İntegral Yapı Denetim, Dora Yapı 
Denetim ve Pınarlar Yapı firmalarının sponsorluğunda gerçekleşti.

GECE-KOKTEYL-KONSER-KAHVALTI-İFTAR
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GELENEKSEL 
BAHAR KAHVALTISI-I
06.05.2018
Mimarlar Odası Geleneksel Bahar Kah-
valtısı, Beta Güvenlik ve Okisan Güvenlik 
Sistemleri sponsorluğunda Marla Resta-
urant’ta yapıldı. Kahvaltının ardından oda 
gecesinde rozetlerini alamayan üyeleri-
mize rozetleri yönetim kurulu üyelerimiz 
tarafından takıldı. 

MECLİS ÜYELERİYLE 
BULUŞMA KAHVALTISI
24.04.2019
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Be-
lediye Meclis Üyesi seçilen üyelerimizle, 
önümüzdeki dönemde Belediyelerle ortak 
projeler ve işbirliği yapma konusunda fikir 
alışverişinde bulunmak üzere şubemizde 
kahvaltıda buluştuk. Belediyeler ile oda-
ların ortak hareket etmesi ve kamu yara-
rına projeler geliştirmesi konularında fikir 
birliğine vardık.

YENİ ÜYELERLE 
TANIŞMA KAHVALTISI-I
13.11.2018
Genel Kurul’dan bu yana şubemize yeni 
kayıt olan genç üyelerimizle tanışmak 
ve bir araya gelmek amacıyla şubemizde 
kahvaltı düzenlendi.

BASIN EMEKÇİLERİYLE 
BULUŞMA KAHVALTISI
10.01.2019
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla Çamlık Mutfaksever’de basın emek-
çisi arkadaşlarımızla kahvaltıda buluştuk. 
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Osman Nuri Boyacı’nın da konuk olduğu 
kahvaltıda ortak projeler üretme konu-
sunda fikir alışverişinde bulunduk.

KAHVALTI

GECE-KOKTEYL-KONSER-KAHVALTI-İFTAR



107

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

GELENEKSEL 
BAHAR KAHVALTISI-II
05.05.2019
Mimarlar Odası Geleneksel Bahar Kah-
valtısı, ARS Yapı Sistemleri ve ALLIGATOR 
Boya sponsorluğunda Şato Garden’da 
yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Sn. 
Avni Örki ve Merkezefendi Belediye Baş-
kan Yardımcısı Sn.Fatma Atıcı da bu güzel 
günde bizleri yalnız bırakmadı. Odaya yeni 
kayıt olan üyelerimizden Ahmet Urgur, 
Mehmet Egemen Özgün, Yunus Barun-
duk ve İzzet Başdurnalı’nın rozet takma 
töreninin de yer aldığı bu keyifli günde her 
yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kahvaltıya katılan üyelerimize teşekkür ettik ve yönetim kurulu 
olarak bu tür etkinliklerin kesintisiz olarak devam edeceğinin sözünü verdik.

YENİ ÜYELERLE 
TANIŞMA KAHVALTISI - II
12.11.2019
Son bir sene içinde şubemize yeni kayıt 
olan üyelerle tanışma kahvaltısı şubemiz-
de yapıldı.
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YAZA MERHABA KOKTEYLİ
14.05.2019
Braas Çatı Sistemleri’nin en yeni ürün ve 
çözümlerinin tanıtıldığı sunumun ardın-
dan ‘YAZA MERHABA’ kokteyli Makine 
Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Top-
lantı Salonu’nda yapıldı.

KOKTEYL

GECE-KOKTEYL-KONSER-KAHVALTI-İFTAR
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MİMARLAR GECESİ
25. GELENEKSEL MİMARLAR 
ODASI GECESİ
12.01.2019
25. sini düzenlediğimiz “GELENEKSEL Mİ-
MARLAR GECE” miz 12 Ocak’ta Dedeman 
Otel’de gerçekleşti. Necati ve Saykolar 
grubunun sahne aldığı gecede, 25-30-
40-50 ve 60. yıllarını dolduran üyeleri-
mize plaketleri verilirken, şubemize yeni 
kayıt olan üyelerimize de rozetleri takıldı. 
Gecemizde Denizli Milletvekilimiz Sn.Ka-
zım Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sn.Osman Zolan, Merkezefendi Bele-
diye Başkanımız Sn. Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Sn. Şeniz Süzek 
Doğan, Pamukkale Belediye Başkan Adayı Sn. Ahmet Divarcı, Merkezefendi Belediyesi İmar ve Şe-
hircilik Müdürü Sn. İbrahim Turgut, Pamukkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sn.Ayhan He-
kim, Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sn. Barış Semiz, İnşaat Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Barış Şengün, Peyzaj Mimarlar Odası Denizli Temsilcisi Sn. 
Tolga Aydar, Jeofizik Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim kurulu Üyesi Sn. Nehar Kılınçarslan 
bizleri yalnız bırakmadı. Cosentino, Nolte Mutfak-Tıkıroğlu Tasarım, Danta Prefabrik, Vitra Bellanina 
Yapı ve Nar Beton sponsorluğunda gerçekleşen gecemizde salon süslemeleri Alyans Organizasyon 
ve Civan Çiçekçilik firmaları tarafından yapıldı. Raksan Dans Stüdyosu ise danslarıyla gecemize renk 
kattılar ve birbirinden güzel figürlerle danslarını bizlere sergilediler. 

GECE-KOKTEYL-KONSER-KAHVALTI-İFTAR
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YENİ YIL PARTİSİ
26.12.2018 
Grup Yaraband’ın sahne aldığı Mimarlar 
Odası Yeni Yıl Partisi, üyelerimiz ve öğ-
renci üyelerimizle Downtown’ da yapıldı. 
“Mimarlar Siyah Giyer” adıyla siyah kıya-
fet konseptli partide mimarlar Grup Yara-
band ile keyifli dakikalar geçirdiler.

YENİ YIL PARTİ

GECE-KOKTEYL-KONSER-KAHVALTI-İFTAR
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Mimarlar Odası, Anayasa’nın 135.maddesi ile tanımlanmış “kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek örgütü” olarak, 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun 2(d) maddesinde “Meslek ve men-
faatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde 
bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar 
hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir” şeklinde ifade edilen görevini yerine 
getirmektedir. 
TMMOB Ana Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere, “mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mes-
leğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle 
ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve 
ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynakla-
rının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel 
mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik 
kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak” gayesiyle kamuoyu-
nu, resmi kurumları, genel merkezimizi ve üyelerimizi bilgilendirmeye özen gösterdik.
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Dokuzkavaklar’da yapmış olduğu plan değişikliğine açmış 
olduğumuz dava sonucunda, mahkeme kararıyla yeşil alanın ticari alana dönüşmesine yö-
nelik plan kararlarının iptal edilmesini sağladık. Karahayıt’ta Kırmızı Su Travertenleri’nin ya-
nında yapılmış olan kaçak kulübeler ile ilgili resmi kurumlara yapmış olduğumuz başvurular, 
savcılığı yapmış olduğumuz suç duyurusu ve konunun ülke gündemine taşınmasının ardın-
dan, Pamukkale Belediyesi söz konusu kaçak kulübeleri yıkarak, alanın eski görünümüne 
kavuşmasını sağladık.
Pamukkale Belediyesi’nin ormanlık alanda yapmış olduğu “Pamukkale Seyir Tepesi Rekre-
asyon Alanı”  projesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz rapor, kamuoyuna sunulmasının ardın-
dan kent ve ülke gündeminde uzun bir süre yer aldı ve proje ile ilgili yanlışlar kamuoyunda 
tartışılmaya başlandı.
Uzun bir aradan sonra şube gazetemizi “Mimar’ın Gündemi” adıyla mimar ve öğrenci üye-
lerimize ve kentimize sunduk. Her üç ayda bir yayınlanan gazetemiz 5 sayı ile bu dönem 
içerisinde okurlarıyla buluştu. 

BASIN AÇIKLAMASI-YAZIŞMALAR-DAVALAR
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MÜELLİF MİMAR VE MÜHENDİSLERİN İMZASI OLMAKSIZIN HAZIRLA-
NACAK YENİ YAPI RUHSATLARI ve YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE 
MESLEK MENSUPLARI İMAR SÜRECİNDEN DIŞLANMIŞ, MİMARİ PROJE-

LERİN MÜELLİFLİK HAKLARI YOK SAYILMIŞTIR

02.05.2018 tarih ve 30409 (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, TS 8737-Yapı Ruhsatı 
Standardı ve TS 10970-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile ilgili tebliğler yürürlükten kaldırıl-
mıştır. Tebliğin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi Yapı Belgeleri Uy-
gulamasında ruhsat formu değişikliklerinin işlenmesiyle; yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye 
şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneler 
artık ruhsatlarda yer almamaktadır. 

Yeni yapı ruhsatı belgesi düzenlemelerine göre; ruhsatı düzenleyen idare yetkilileri dışında yalnızca 
yapı denetim şirket yetkilisinin ıslak imzası alınması yapı ruhsatı belgesi düzenlenmesi için yeterli 
olmaktadır. Buna karşın imza haneleri kaldırılan alanlarda sorumluların isimlerinin ve ilgili bilgilerinin 
kaydedilmesi uygulaması ise devam etmektedir.

Ülkemizde, sermaye ve rant odaklı, salt inşaat faaliyetleri üzerinden kurgulanmış ve son zamanlarda 
sürdürebilir olmadığı daha net biçimde anlaşılan ekonomik düzende; planlama ve şehircilik ilkelerine 
bağlı kamu yararını gözeten nitelikli mesleki hizmetlerin, mesleki hak ve yetkilerin, müelliflik ve telif 
haklarının kamusal ve hukuki denetim sağlayan bürokratik işleyişin yapı üretim sürecini yavaşlatan, 
yapı piyasasının hızlı iş üretmesine engel olarak algılandığı bilinmektedir.

1. Yapı projelerinde proje müelliflerinin imza yetkilerinin, standardın değiştirilmesi yoluyla kaldırıl-
ması; mesleki haklarımızı yok sayan diğer düzenlemelerin de meşrulaştırma gerekçesi olarak göste-
rilen “bürokrasinin azaltılması” söylemiyle haklı gösterilmeye çalışılması asla kabul edilemez.

2. Bu düzenlemeyle; sahteciliğin önü açılmakta ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki tasarrufları 
yok sayılmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile ruhsat alma sürecinin projelerin sahipleri mimar ve 
mühendislerin bilgisi ve onayı dışında tamamlanması planlanmaktadır. Proje müelliflerinin imzaları 
alınmadan hazırlanacak olan yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerinin ve proje tadilatlarının, dene-
timlerinin hangi yolla yapılacağı anlaşılmamakla birlikte, bu durumun hukuki ve mesleki sorumluluğu 
uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını geri dönülmez ve onarılmaz 
hukuki sorumluluklar altında bırakacaktır.

BASIN AÇIKLAMALARI
ŞUBE BASIN AÇIKLAMALARI 2018



114

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

3. Yapı ruhsatı düzenleyen ilgili idarelerin kurumsal yapılarındaki eksiklikler ve denetimsiz imar uy-
gulamaları nedeniyle yaşanan sorunların ve uzayan bürokratik işlemlerin; proje müelliflerinin onay 
ve imzalarının alınması süreciyle bağlantılıymış gibi yansıtıldığı görülmektedir. Mesleki hak ve yetki-
ler, müelliflik ve telif haklarının; bürokratik işlem ve engel olarak gösterilmesi kabul edilemez. Bu hak 
ve yetkiler; toplumun nitelikli Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine erişiminin ve sağlıklı bir yapılı 
çevre üretiminin güvencesidir.

4. apı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formlarından mimari proje müellifinin imzasının kal-
dırılması mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan haklarının ihlali sonucunu 
doğuracak ve bu anlamda pek çok uyuşmazlığın yaşanmasına yol açılacaktır.

5. Yaşamakta olduğumuz İmar Affı sürecindeki gibi tamamen vatandaşın beyanına dayanarak mü-
hendis ve mimarları devre dışı bırakmak ne kadar yanlış ise, ruhsat alma süreçlerinden mühendis ve 
mimarların onaylarını kaldırmak da bir o kadar yanlıştır. Bürokrasiyi kaldırmak adına meslektaşları-
mızı devre dışı bırakmak amacı taşıyan bu düzenleme, meslektaşlarımızın mesleki anlamda kayıplar 
yaşamasına sebep olacak bir uygulamadır. Bu uygulamanın, Meslek Odalarının görüşleri alınmadan, 
değerlendirilmeden yürürlüğe sokulması kabul edilemez.

6. Ruhsat alma süreçleri, Mühendis ve Mimarların gözetiminde ve onların onayı ile yürütülmedir. 
Bu vesile ile; meslektaşlarımızın ruhsat aşamasında bilgileri dışında proje değişikliklerine karşı, pro-
jelerini Oda›da kayıt altına aldırmalarının telif hakkı ihlallerine karşı güvence olacağını bir kez daha 
vurgulamak isteriz. 

7. Bu tür uygulamaların doğuracağı “sahte” meslek mensupları, denetimsiz yapılaşma ve yeterli ko-
şulları taşımayan kişilerce üretilecek yapı projeleri nedeniyle yaşanacak sorunların gelecekte yaşa-
nacak yargı süreçleriyle beraber daha büyük bürokratik engellere neden olacağı da unutulmamalıdır.

8. Söz konusu düzenleme mesleki hakların kısıtlanması yoluyla; uzmanların sunduğu nitelikli mi-
marlık, mühendislik ve planlama hizmetlerinin de topluma ulaşmasını ve meslek mensuplarının yet-
kinliklerinin güvencesi olan meslek kuruluşlarının ve kamu kurumlarının topluma karşı sorumluluk-
larını yerine getirmesini engelleyecek koşullar oluşturulmaktadır.

9. Anılan Tebliğ ile meslektaşlarımızın ve diğer mühendislik disiplinlerinin yapı ruhsatları üzerinde-
ki denetim yetkisinin kaldırılmasına ek olarak, yapı sahiplerinin de kendi mülkleri üzerindeki imzalı 
onaylarının ilga edilmesi; yapı sahibinin hangi mimari proje ile ruhsat alındığını kontrol edememesi 
sonucuna yol açacak ve ağır mülkiyet hakkı ihlalleriyle karşılaşılacaktır.

Konu ile ilgili Odamızın ve TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarının çalışmaları devam etmekte olup, 
meslek haklarımıza yapılan bu saldırıya karşı mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini değerli ka-
muoyu ve meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.07.06.2018

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ

Emekçilere uygulanan zulüm ve baskıya karşı 1 Mayıs tüm dünyada; insan onuruna yakışır çalışma 
koşulları, örgütlenme ve çalışma haklarına eşit erişim için yüz otuz yılı aşkın süredir birlik, mücadele 
ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. 

Ülkemizde ise 1 Mayıs, temel insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı baskılarla özdeşleşmiş; 1980’li 
yıllardan itibaren uygulanan neo-liberal politikaların sonucunda çalışma hayatı özelleştirme, sendi-
kasızlaştırma, taşeronlaştırma ve köleleştirme süreçleriyle şekillendirilmiştir. 

Siyasi iktidar ve yürütmenin tek parti tarafından üstlenildiği 2002 yılından bugüne ise; finans ve 
sermaye odaklı yapılanma için; kentlerimiz üretimin örgütlendiği mekânlardan tüketimin örgütlen-
diği mekânlara dönüştürülmektedir. Dönüşüm projeleri yoluyla; kentsel alanlar ve kamusal varlıklar 
sermaye üretim aracı olarak pazarlanmakta; emekçilerin ve yoksulların yaşadığı mahallelere el ko-
nulmakta ve yurttaşlar kent çeperlerine sürgün edilerek yaşadıkları kent toprakları üzerinden rant 
paylaşımı yapılmaktadır.

Emeğe dayalı ve işgücünün yoğun olduğu inşaat sektöründe nitelikli mimarlık ve planlama hizmet-
lerine erişim engellenmekte; azami rant ve kar hırsı ile mesleki hak ve yetkiler kısıtlanmaktadır. Ya-
pıların bir an önce tamamlanması baskısı ile kamusal denetim ve güvenlik önlemleri yok sayılmakta, 
iş cinayeti sayıları gün geçtikçe artmaktadır. 

Cumhuriyet tarihinin en ağır iş cinayetlerine sebep olan; taşeronlaşma, üretim zorlaması, bilim ve 
teknolojiye aykırı işletme yöntemleri ve denetim yetersizliği ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülmek-
te; 3.Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Şehir Hastaneleri gibi büyük yatırım projeleri olarak 
tanıtılan şantiyelerde yaşanan cinayetler kamuoyundan gizlenmektedir.

Yaşanan felaketlere rağmen; taşeron işçi istihdamını ve alt işveren uygulamalarını kalıcı hale getiren; 
işverenleri iş cinayetlerinin sorumluluğundan kurtaran, işçilerin kiralanmasının ve köleleştirilmesi-
nin; kadınların çalışma hayatından tasfiye edilmesinin, yabancıların ise denetimsiz biçimde hizmet 
sunmasının önünü açan yasal düzenlemeler yapılmaktadır.

Emekçilerin yalnızca örgütlenme ve çalışma hakları değil; toplantı, gösteri ve grev hakları da kısıtlan-
maktadır. Olağanüstü Hal koşullarında altı grev ertelenerek yasaklanmış; hatta “OHAL’in grev tehdidi 
altındaki yerlere müdahale için kullanıldığı” bizzat Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmiştir. Ulusal 
istihdam seferberliği olarak açıklanan stratejilerle; çalışanlar işsizlik tehdidi altında ucuz ve güvence-
siz çalışmaya zorlanmakta, çırak, stajyer ve kursiyer sayısı artarken; işsizlik oranları yükselmektedir.

Mimarlar Odası olarak; emekçileri güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü ve ayrımcılığa terk eden 
sermaye odaklı politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyoruz. Tüm temel 
insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve yararlanılmasını engelleyen hiçbir ayrım, 
mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir 
gelecek dileğiyle 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. 30 Nisan 2018

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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İMAR AFFI’ GİRİŞİMİ GERİ ÇEKİLMELİDİR! 

Ülkemizde, Cumhuriyetin kurulmasından sonra kentlerin planlı gelişmesi için ortaya konulan çaba-
lara karşın; 1950 yılından itibaren izlenen ekonomik politikaların bir sonucu olan kırdan kente göçün 
beraberinde getirdiği kaçak yapılaşma; ilk olarak hazine arazilerinin işgaliyle başlamış daha sonra 
tarım alanlarına, kıyılara, ormanlara, meralara, yaylak ve kışlaklar ile doğa koruma alanlarına doğru 
genişlemiştir.

Türkiye’de yapılı çevreyi şekillendiren kentsel popülizmin en önemli sonuçlarından birisi İMAR AFFI 
uygulamalarıdır. Devlet hukuka aykırı yapılaşmaları; siyasal iktidar tarafından toplum yararı olduğu-
na karar verilen koşullara dayandırarak yasallaştırmaktadır.

Bugüne kadar çıkarılan onlarca İMAR AFFIyla kaçak yapılaşmanın yarattığı kendiliğinden büyüme, 
kentlerimizi biçimlendirmiş, adeta devlet politikası haline gelmiştir.

Kaçak yapılaşma nedeniyle; verimli tarım arazileri, orman alanları, su havzaları tahrip edilmiş sanayi 
ve turizm sektörleri olumsuz etkilenmiştir. Af kapsamındaki yapılar, hukuken yasadışı ve özellikle 
anayasanın kamu kaynakları, kıyı, doğal çevre ve ormanların korunmasına ilişkin temel maddelerine 
aykırıdır.

Bugüne kadar birçok kez denenen İMAR AFFInın ve inşaat sektörünü temel alarak hızlı büyüme 
hedefleriyle arazi rantı üzerine temellendirilen ekonomi politikalarının tekrarlanması yerine; spe-
külasyonlara ve rant paylaşımına dayalı bir yapılı çevre üretimini özendirmeyen, kentsel sorunları, 
toplumsal ve fiziksel bütünlüğü olan planlama politikalarıyla çözmeyi hedefleyen bir anlayış benim-
senmelidir.

Ülkemizde şimdiye kadar çıkarılan tüm İMAR AFLARI; mevcut iktidarların seçim dönemlerinde eko-
nomik gelir ve oy elde etmek amacı ile gündeme getirilmiştir. İMAR AFLARI kaçak yapılaşmayı, arazi 
gaspını ve bu yolla yerleşmeyi gelenek haline getirmiştir. Aflar; toplumsal adalet ve barışın zedelen-
mesine, planlama ve imar ile ilgili kurumlara yönelik güvenin azalmasına, zengin doğal kaynakların 
amaç dışı kullanımına ve çevre sorunlarına yol açmıştır.

1984 Yılında çıkarılan 2981 Sayılı İMAR AFFI YASASI sonrası kaçak yapılaşma daha da artmış ve 
çevre sorunları büyümüştür. Ardından yaşanan 1999 Büyük Marmara Depremleri ile büyük ölçüde 
imar aflarının yarattığı, sağlam olmayan yapı stokunun yıkılmasının ağır bedelini toplum ödemiştir. 
topluma ödetilmiştir.Yapıların, hatta mahallelerin yerle bir olması ve yaşanan can kayıpları nedeniy-
le; imar afları bugüne kadar gündemden kaldırılmıştı. İktidar tarafından seçim sürecinde yasalaş-
tırılmak üzere TBMM’nin gündemine getirilen “İMAR AFFI”  ise oluşan tepkileri azaltmak amacıyla 
“İMAR BARIŞI” olarak tanıtılmak istenmektedir.

Yeni “İMAR AFFI” ve denetimsiz yapılar ile; toplumun sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atan kent-
sel gelişmelere yol açacak, doğa olaylarının afete dönüşerek pek çok insanın hayatını kaybetmesine 
neden olacak popülist uygulamalar yeniden ve sınırsız bir şekilde yürürlüğe sokulmaktadır. Oysa 
topraklarının tamamı depremsellik koşullarında olan Türkiye’de, deprem nedeniyle ortaya çıkan top-
lumsal ve ekonomik kayıplar, ciddi tedbirler alınmasını gerektirmektedir. 

“Yurttaşların mağduriyeti” gerekçe gösterilerek gündeme getirilen “İMAR AFFI” ile; kıyı alanları, ta-
rım arazileri, orman alanları, içme suyu havzaları ve tarihi, doğal, arkeolojik sit alanları üzerine inşa 
edilen bina ve tesisler dâhil olmak üzere, bütün kaçak yapıların yasal hale getirilmesi söz konusudur.

Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve yurttaşlar tarafından açılan hukuk davalarında yargı ta-
rafından planları ve ruhsatları iptal edilen, ayrıcalıklı imar hakları verilerek her biri bir “kent ve çevre 
suçu” niteliğinde yükselen yapılar yasallaştırılmak istenmektedir.

Bu çerçevede asıl olarak, Tarihi İstanbul Boğaziçi’nde yapılan ilave katlar, tarihi kent merkezlerinde 
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işlenen imar suçları, eşsiz doğa güzelliklerine sahip kıyı bölgelerinde, orman ve tarım arazilerinde, 
doğal ve arkeolojik sit alanı olan Kapadokya ve ören yerlerinde, Doğu Karadeniz’in yaylalarında, ko-
runması gereken dağlar, akarsu yatakları ve vadilerde hukuksuz olarak yapılan oteller, turistik tesis-
ler, rezidanslar ve ticari yapıların yasallaştırılması amaçlanmaktadır. söz konusudur.

Çıkarılacak “Yasa” ile imar ve koruma ile ilgili Anayasa hükümlerinin ve yasaların geçersiz kılınması 
hukuken mümkün değildir. İktidar tarafından bu gerçeği yok sayarak yapılan açıklamaları; eksik ve 
yanlış bilgi verilmek suretiyle yurttaşların yanıltılması ve İMAR AFFININ kabul ettirilmesi dışında de-
ğerlendirmek mümkün değildir.

TMMOB Mimarlar Odası olarak; seçim sürecinde, “İMAR BARIŞI” olarak topluma sunulan kaçak ya-
pılaşma affının; halkın can güvenliğini tehlikeye atan, tarihsel ve doğal alanları tahrip eden, hukuk 
dışı uygulamaları yasallaştıran ve kentlerimizi yaşanmaz hale getiren bu girişimin geri çekilmesi ge-
rektiğini ve sürecin takipçisi olacağımızı, kamuoyuna saygı ile duyururuz. 4 Mayıs 2018

TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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HULUSİ ORAL EVİ ACİL KORUMA ALTINA ALINMALIDIR

Denizli, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bünyesinde inançlarının, bilgilerinin ve gelenek-
lerinin bir yansıması olarak betimlenen birçok somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerini 
barındırmaktadır. Ancak, biriktirdiği bu değerler 1950 yılları sonrasında küreselleşmenin etkisiyle 
hızla yok olmaya başlamıştır. Denizli kent merkezinde bulunan, kent kimliği ve kent belleği açısından 
önemli bir yeri olan tescilli taşınmazlardan en önemlisi Hulusi Oral Evidir.

1984 yılında Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından tescillenerek günümüze 
ulaşan nadir örneklerden olan 1934 yılında yapıldığı bilinen Hulusi Oral Evi , Denizli geleneksel konut 
mimarisinin genel özelliklerine sahip,  günümüze ulaşan ve kent genelinde cihannüma bulundur-
masıyla kalan  tek örnek yapıdır.  Hulusi Oral Evi’nin mimarisi, miras değeri ve kent belleği açısından 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması zorunludur.  

Ocak ayının sonunda Hulusi Oral evinin yanmasından sonra, kültürel varlıklarımızın korunması ve 
sahip çıkılması konusunda, Mimarlar Odası’nın girişimleriyle Hulusi Oral evinin restore edilerek yeni-
den kullanıma kazandırılması hususunda gerekli adımlar atılmıştır. 

Şube binamızda bu konu ile ilgili olarak meslektaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
mülk sahiplerinin vekilleri ve duyarlı bilim insanları ile toplantı yapılmış ve mevcut mülkiyet yapısı ile 
koruma ve restorasyon işlemlerinin yapılamayacağı, daha önce de bu önemli kültürel mirasa sahip 
çıkmayı planlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ile  görüşmelerin  yapılması hususunda görüş birli-
ğine varılmıştır.

Şubemizin şubat ayındaki genel kurulundan sonra bu konu başta olmak üzere kent sorunları hak-
kında  görüşmek üzere  Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden randevu talep edilmiş, ancak  randevu 
talebimize  henüz bir  yanıt  gelmemiştir.

Tarihi Hulusi Oral evinin bağlı bulunduğu Pamukkale Belediye Başkanlığına  “söz konusu yapının 
yangın nedeni ile yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu, binanın cephesine iskele kurularak zorunlu 
can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gerekli güvenlik önlemlerinin acilen alınması ”  için  21 Mart  
2018  tarihinde yazılı başvuruda bulunulmuş ancak bu konuda da Pamukkale  Belediyesi tarafından 
herhangi bir adım atılmamıştır.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak,  Denizli Kurtuluş savaşı kahramanlarından Hulusi Oral  ve ken-
timizin ilk Bakanı  Hüdai Oral’ın anılarını yaşatan bu tarihi evin restore edilerek yeniden kentimize 
kazandırılması konusunda tüm Denizli kamuoyu ile aynı hassasiyeti taşımaktayız. 

Yapıya kısa zamanda müdahale edilmediği takdirde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Kent 
belleği ve kent kimliği için büyük önem arz eden yapının korumaya yönelik önlemlerin alınması ve 
önerilerin geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılması önemlidir.

Hulusi Oral evinin onarılması için atılacak olan adımlara hız vermek ve somut çözümler üretme dü-
şüncesindeyiz. Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak bu konuda gerekli her türlü katkıyı koymaya 
hazırız.

Kentimizde kültürel mirasımızın korunması konusunda  gerekli  olanaklara sahip olan, başta De-
nizli Büyükşehir Belediyesini, kente duyarlı olan tüm kişi ve kurumları ve ayrıca Hulusi Oral evinin 
yasal sahiplerini,  Hulusi Oral evinin restore edilmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.   
10.05.2018

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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YEREL SEÇİMLER ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI 

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, 5 yıl boyunca görev yapacak olan Büyükşe-
hir-İl-İlçe Belediye Başkanları ile Belediye Meclis Üyelerini belirleyeceğiz.

TBMM tarafından 12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı yasaya göre diğer 12 il ile birlikte 
Büyükşehir statüsüne kavuşan ilimizde aynı yasa ile Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Beledi-
yesi olmak üzere 2 adet merkez ilçe oluşturulmuştur. 2014 yılının Mart ayında yapılan yerel seçim-
lerde hem ilimizin ilk Büyükşehir Belediye Başkanını hem de 2 merkez ilçenin ilk Belediye Başkanla-
rını seçtik ve ayrıca bu seçimle birlikte ilk defa kurulmuş olan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
75 üyesini de belirledik. 

Her ne kadar ilçe belediye meclislerinde mimar üyelerimiz yer alsa dahi, seçimlerde alınan oy oranla-
rına ve aday sıralamalarına göre belirlenen Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ne yazık ki hiçbir mimar 
veya şehir plancısı mecliste bu dönem için görev alamamıştır.

Kentleşmenin çok hızlı ilerlediği ülkemizde, Denizli’miz de son yıllarda gerek nüfus artışı gerekse 
gelişen sanayi ile birlikte bu hızlı gelişimden payını almıştır. Bu süreçte yerel yönetimlerin yani bele-
diyelerin özellikle planlama konusunda atmış olduğu adımlar ve kentimizin geleceği ile ilgili aldıkları 
kararlar, düzgün kentleşmenin ve sürdürülebilir bir şehrin temellerini oluşturmaktadır. Bu önemli 
kararlardan bir tanesi olan ve kurum olarak hazırlanmasına katkı koyduğumuz ancak bu döneme ka-
dar Büyükşehir Belediye Meclisi’nde henüz görüşülmemiş olan “Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği” de kentimizdeki yapılaşma kararlarının anayasasını oluşturacağı oldukça açıktır.

Yerel seçimlerin de yaklaşması sebebiyle, taslak olarak hazırlanmış olan bu yönetmeliğin yeni meclis 
ve meclise bağlı imar komisyonları tarafından ele alınarak tekrar gözden geçirilmesini bekliyoruz.  
Ayrıca 5 yıl boyunca görev yapacak olan bu meclis ve komisyonlarının, alınacak kararlar, yeni yapı-
lacak veya değiştirilecek olan imar planları konusunda da bilime, tekniğe, sanata ve kamu yararına 
uygun hareket etmesi gerektiği inancındayız. 

Bu noktada, aldığımız mesleki eğitim ve mesleğimizin kentleşme konusundaki aktif rolü dikkate 
alındığında, özellikle Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerinde mimar mes-
lektaşlarımızın görev almasını oldukça önemsiyoruz. Bu konuda meslektaşlarımızı yerel yönetim 
seçimlerinde aday olmaya ve siyasi partileri de özellikle meclis üyesi adaylıklarının belirlenmesi sıra-
sında bu bilinç ile hareket ederek mimar adayları ön planda tutmaya çağırıyoruz.12.11.2018

 

TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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OTOPARK YÖNETMELİĞİ BASIN AÇIKLAMASI
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan “Otopark Yönetmeliği”-
nin 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanırken, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 
bir gün önce 31 Mayıs 2018 tarihinde aynı bakanlıkça yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 tari-
hine ertelenmiştir. Geçtiğimiz hafta 7 Eylül 2018 tarihinde yapılan son değişiklik ile de yönetmeliğin 
yürürlük tarihi 15 Eylül 2018 tarihine çekilerek “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, no-
ter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak 
yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılır” ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu otopark yönetmeliği hali hazırda 6 ay ertelenmişken ve bu ertelemeye istinaden pro-
je üreten meslektaşlarımız, müteahhitler ve ilgili yapı sahipleri planlamalarını yılsonuna almışken, 
baskın bir yönetmelik değişikliği ile bu sürenin 3,5 ay öne çekilmesi ve ruhsat başvurusu için sadece 
8 gün verilmesi, meslektaşlarımız başta olmak üzere sektör ile ilgili birçok kişiyi olumsuz yönde et-
kilemiştir. Yürürlüğe girecek olan bu otopark yönetmeliği, inşaat maliyetlerine ek yükler getirmekte 
ve inşaat malzemelerinde ciddi artışların yaşandığı bu günlerde, özellikle küçük ve orta ölçekli müte-
ahhitler ve biz mimarları ekonomik anlamda zora sokmaktadır. 

Otopark konusunda ciddi değişiklikler içeren bu otopark yönetmeliği yayımlandıktan sonra daha yü-
rürlüğe girmeden 2 defa değişmiş ve 30 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe giren imar yönetmeliği de 
bugüne dek 2 kez değişmiştir. 

Şehirlerin planlamasında çok önemli olan bu yönetmeliklerin ve yasaların yayımlandıktan sonra bir-
çok kez değiştirilmesi ve bunların yürürlük tarihindeki yapılan değişiklikler, sürdürülebilir bir kentleş-
meyi engelleyecek ve çarpık bir yapılaşmaya davet çıkaracaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yasa ve 
yönetmelikleri hazırlarken ilgili meslek odalarının görüşünü alarak, değişim gerektirmeyecek ve uzun 
yıllar yürürlükte kalacak bir mevzuat planlaması yapmak zorundadır. Ayrıca Denizli Büyükşehir Bele-
diyesi de bir an önce kendi imar yönetmeliğini yazmalı ve tek tipleşmeden uzak, özgün bir mimari ile 
sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın önünü açmalıdır. 13.09.2018

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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ESKİ DENİZLİ EVLERİ BASIN AÇIKLAMASI

Eski Denizli Evleri Bir Bir Yok Oluyor…

Denizli’de, Ocak ayında Hulusi Oral Evinin yanması ve yapmış olduğumuz tüm uyarılara rağmen ka-
derine terk edilmesi, geçtiğimiz hafta Kurşunluoğlu evinin otopark yapılmak amacı ile tamamen yı-
kılması ve böylece ilimizde sahip çıkmamız gereken anıt yapıların ve tarihi değerlerimizin birer birer 
yitip gitmesi, kentimize karşı işlenmiş bir suçtur.

Anıtlar Kurulunun 1984 yılında yaptığı çalışmalar kapsamında, bazıları 19. yüzyıldan kalma olan 16 
ev, Anıtlar Kurulu tarafından “koruma” altına alındı. Ancak, koruma altında olmasına rağmen bakım-
sızlıktan harabeye dönen binalar, evsizlerin ve madde bağımlılarının barınağı haline dönüştü.

Bugün, koruma altına alınan tescilli 16 Denizli evinden en önemli 9’unun yandığı veya yıkıldığı gö-
rülüyor. 5 tarihi ev yangında kül olurken, diğer 4 tanesi de harabeye döndü. Aslen, tescili yapılarak 
koruma altına alınan evlerin restore edilerek yeniden kullanılır hale getirilmesi gereklidir.

Kurşunluoğlu Evi: 1984 yılında tescillendi. Kullanılmayan bina, madde bağımlılarının mekânı haline 
geldi ve 2004 yılında çıkan yangında yok oldu. 2018 yılı Mayıs ayında otopark yapılması için içindeki 
yetişmiş ağaçlarla birlikte tamamen temizlendi. Denizli konut mimarisini yaşatan 150 yıllık binadan 
geriye şimdi yalnızca tescilli arsası kaldı. 

Hulusi Oral Evi: 1984 yılında Anıtlar kurulu tarafından tescil edilen yapı, Ocak 2018’de çıkarılan yan-
gın sonucu büyük ölçüde hasar gördü ve yıkılma tehlikesi devam ediyor.

Tevfik Külahçıoğlu Evi: 1992 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. 100 
yıllık bina, tescillendikten 1 yıl sonra nedeni bilinmeyen bir yangında kül oldu.

Abdüllüoğlu Evi: Atalar Mahallesi’nde bulunan Abdüllüoğlu Evi, Denizli’nin 80 yıllık mimari özelliğini 
taşıyan tescilli binalardan biriydi. 2002 yılında Anıtlar Koruma Kurulu tarafından tescillenip koruma 
altına alınan bina, 2003 yılındaki yangında alevlere teslim oldu. Onarılan bina bugün Büyükşehir Be-
lediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) hizmet binası olarak kullanılmaktadır.

Günsoylar Evi: 1984 yılında tescillenen Günsoylar Evi’nin bir bölümü, hemen yanında apartman ya-
pılırken yıkıldı. Daha sonra kalan bölümleri de yerle bir olan tarihi evden geriye yalnızca boş arsası 
kaldı. 

Rafet Tavaslıoğlu Evi: Anıtlar Koruma Kurulu’nun 1984 yılında tescillediği ve tarihi eser statüsüne 
soktuğu ev, aynı yıl yıkılmaktan kurtulamadı. 

Bozbay Evi: Denizli’nin 70 yıllık geçmişinin izlerini taşıyan Bozbay Evi, 1975 yılında tescillenerek 
koruma altına alınmıştı. Denizli’de koruma altına alınmanın ilk örneği olan ev, ne yazık ki yıkılıp ha-
rabeye dönüştü.

Lütfi Ege Evi: Anıtlar Kurulu’nun 1984 yılında koruma altına aldığı Lütfi Ege Evi de kısa süre sonra 
yıkıldı. Fatma Doğan Evi ve Osman Sarıca Evi de zaman içinde çeşitli nedenlerle yıkıldı.

Bilinmelidir ki, koruma altına alınan binaların yıkılma ve yakılma yoluyla yok edilmesi tescil dışına 
çıkması anlamına gelmemektedir. Bu yapıların temel özelliklerinden yola çıkılarak hazırlanacak olan 
projelere göre bunların yeniden yapılması esastır. Bu yapıların onarılarak sosyal ve kültürel amaç-
lı kullanıma açılmaları, Denizli›nin geçmişi ile olan bağının sağlanması ve kent belleği için oldukça 
önemlidir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu amaçla restore ederek Denizli halkının kullanımına açtığı anıt 
yapılar, tüm halkımız tarafından kullanılmakta ve kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılma-
sını sağlamaktadır. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu koruma ve yaşatma çalışma-
larının önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.



122

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Yakılıp yıkılarak yok edilmeye çalışılan ve en değerli kültür varlıklarımızdan olan Denizli Evleri’nin 
korunmasında Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine büyük görevler düşmektedir. Belediyelerimizin bu 
yapılara sahip çıkması ve restore ederek gelecek kuşaklara aktarması gerekmektedir. 

TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu olarak, ilgili kurumları, kültür varlığı olarak 
tescil edilen bu yapıları yıkanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya ve acilen bu değerleri ko-
ruyarak gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.  17.05.2018

Saygılarımızla

TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi 
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‘SEYİR TEPESİ’ BASIN AÇIKLAMASI

Kentimiz ile ilgili konularda kamuoyuna ve topluma sağlıklı bilgi iletebilme ve özellikle yerel yöne-
timlerle, sürdürülebilir bir kentleşme için sanat, teknik ve bilim kuralları çerçevesinde düşüncelerini 
paylaşan Mimarlar Odası, üzerine düşen kamu yararı görevini objektif olarak yapmıştır ve yapmaya 
devam edecektir.

Son günlerde Denizli kamuoyundaki tartışmalar ve Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun da konu 
hakkında Şubemizden ayrıntılı bir rapor istemesi üzerine başlatmış olduğumuz çalışmalar sırasın-
da, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in  daveti ile yerinde inceleme yapmak amacı ile 
17.10.2018 tarihinde Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon Alanı şantiyesine, Şubemiz yönetim kuru-
lu üyelerinin de yer aldığı 10 kişilik bir mimar grubu tarafından teknik gezi düzenlenmiştir. 

21.10.2018 tarihinde çeşitli basın organlarında yer alan “Mimarlardan Seyir Tepesi Projesine Tam 
Destek” başlıklı haberler Mimarlar Odası’nın kurumsal  görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu haberler, 
inceleme gezisi sonunda röportaj veren meslektaşlarımızın bireysel görüşlerinden ibarettir.

 “Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon Alanı” projesi Denizli’de tek seferde ihale edilmiş en büyük 
yapım işidir. Buna rağmen proje hazırlanması sırasında konu, Denizli Kamuoyu ve STK’lar ile payla-
şılmamıştır. 

Yapımı %40 oranında tamamlanmış olan proje ile ilgili olarak Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafın-
dan hazırlanan raporu Denizli kamuoyu’nun bilgisine sunarız. 

Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon Alanı Projesi Değerlendirme Raporu :

Pamukkale Belediyesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan kiralanmış olan Kınıklı Mahal-
lesi’ndeki ormanlık ve makilik arazide tematik kent ormanı parkı yapılması amacıyla 2017 yılı içeri-
sinde tamamlanan projenin, 2018 yılının başında 99.890.000 TL’ye birim fiyat teklifi ile yapım ihale-
si yapılmıştır. 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanan ve gerek alan gerek de bütçe 
olarak büyüklüğü ile ön plana çıkan bu projede, Şelale Park ve Gençlik Vadisi gibi farklı mekânla-
rın planlandığı gözlemlenmektedir. 

Özellikle kent merkezine yakın olan ve işletilmesi tamamlanmış taş ocaklarının kamu yararına kul-
lanılabilmesi ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi doğru bir yaklaşımdır. Bu alanların üzerinde ka-
muya ait tasarrufların olması, kamu yararının gözetilmesi esastır.

Proje 405 dekarlık bir arazide, 587 mt ile 828 mt kotları arasında, 241 mt kot farkına sahip 5 ana 
etaptan oluşmaktadır. Bu etaplar araç yolları, yaya yolları ve ihale kapsamında yer alan ancak yetki-
liler tarafından iptal edildiği belirtilen teleferik ile birbirlerine bağlanmıştır. 

Büyük bir çoğunluğu makilik ve 1.50-2.00 mt boyunda çam ağaçlarından oluşan bölgede arazinin 
tamamında yeşil doku mevcut iken, çevre düzenlemesinin yapıldığı ve binaların yer aldığı bölümlerde 
arazinin yarıya yakın kısmında yeşil dokuya müdahale edilmiştir. Müdahale edilen alanlarda ağaçlan-
dırma ve yeşillendirme çalışmaları gözlenmiş ancak peyzaj ile ilgili projesine ulaşamamış olmamız 
sebebiyle, kayalık olan arazide ileride nasıl bir peyzaj çalışması yapılacağı hakkında net bir bilgi edi-
nilememiştir. 

Bunun yanında mevcut proje alanındaki flora, fauna ve korunması gerekli lokal endemik türler ve 
bunların nakli ile ilgili planlamaların yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Projenin en alt kotu ile en üst kotu arasında yer alan ve orman yolları genişletilerek oluşturulan araç 
yolları ciddi bir eğime sahiptir. Gerek en alt noktadan, gerekse iptal edildiği belirtilen teleferiğin son 
noktasından dahi yaya olarak projenin en üst kotuna ulaşımın fiziken cazip olmadığı ve bu noktaya 
erişimin mecburen motorlu taşıtlar ile yapılması gerektiği dikkate alınmalıdır.  

Projede yer alan piknik ve çadır platformları arasındaki 4 mt. ile 8 mt. arasında değişen kot farkları 
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nedeniyle yapılmış veya yapılacak olan istinat duvarları bölgenin siluetini ciddi bir şekilde etkileye-
cektir. Projedeki farklı etaplar arasında, etapların kendi içindeki terasların bitiminde ve yol kenar-
larında yer alan bu yüksek taş istinat duvarlara kentten bakışta yeşil dokunun yerine ağır bir taş 
görüntüsü hakim olacaktır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye meclisince görüşülmekte olan 1/25.000’lik plan-
da yer alan 35 mt’ lik çevre yolu güzergâhı, proje alanı ile Pamukkale Üniversitesi ve kenti birbirin-
den ayırmaktadır. Özellikle yapay şelale alanının neredeyse dibinden geçen bu çevre yolunun, proje-
nin tamamının kentten soyutlanmasına neden olacağı kaçınılmazdır. 

Projenin en alt kotunda yer alan etaptaki mevcut taş ocağı yarması, püskürtme beton ile yapay şela-
leye dönüştürülmüştür. Mevcut dokuya zarar vermeden yapılan bu yapay şelalenin önünde yer alan 
ve taş ocağının faaliyetinin sona ermesinden sonra dikilen yetişmiş ağaçlar, şelale önündeki mekân-
ların inşası için neredeyse tamamen yok edilmiştir. 

Projede yer alan ve Pamukkale Belediyesi tarafından projede kullanılmak üzere 2 adet su sondajının 
açıldığını ve bu kuyuların DSİ tarafından izinli olduğu yetkililer tarafından beyan edilmiştir. Şelalede 
kullanılacak olan büyük miktardaki suyun devir mekanizması ile sürekli kullanılması planlanmıştır.

Kentimizin geleceği için önemli, farklı ve büyük bir yatırımın kentimize ve insanımıza yapacağı olumlu 
ve olumsuz etkilerini, ekonomik sonuçlarını proje tamamlanmadan önce kamuoyu ile paylaşmak, 
kamuoyunu bilgilendirmek ve tartışmak gerekmektedir. Çevresel etkileri bu denli yoğun ve kente 
mal olacak büyüklükte bir proje olan “Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon Alanı”  düzenlemesinin 
bugüne dek kamuoyu ile paylaşılmamış ve tartışılmamış olması ne yazık ki büyük bir talihsizliktir. 

Açıkça ifade etmek gerekirse, daha önce Denizli kamuoyu ile paylaşılmamış, tarafımıza bilgi verilme-
miş ve uygulamanın neredeyse yarısı tamamlandığında bizlere tanıtılan bir projeye, Mimarlar Oda-
sı’nın kurumsal olarak herhangi bir desteği söz konusu değildir. 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında proje ile ilgili yaptığımız değerlendirmeleri kamuoyunun takdirine 
sunuyoruz. 23.10.2018

Saygılarımızla,

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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DOKUZKAVAKLAR BASIN AÇIKLAMASI

Saygıdeğer Basın Mensupları ve Kıymetli Meslektaşlarım;

Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki Semt Polikliniği önünde yer alan park alanının bir 
kısmı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Ağustos 2017 tarihinde almış olduğu karar ile ticari 
alana dönüştürülmüş ve 706 m2’lik 4 adet parsel oluşturulmuştur. Denizli Büyükşehir Belediyesi 
adına tescil edilen bu parsellerin belediye tarafından 7 Kasım 2018 tarihinde satışa çıkarılması ile 
kamuoyunun haberdar olduğu bu imar planı değişikliği ile ilgili TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından basın açıklaması yapılmıştır. Bu açıklama ile «Kamu yararına ayrılmış olan bir alanın kıs-
men de olsa ticari faaliyete konu edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanunu›nun 18.maddesine ve hukuka 
aykırı olduğu» belirtilerek Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden ilgili parsellerin satışının durdurulması 
ve alanda yapılan imar plan değişikliğinin iptali talep edilmiş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Bunun ardından, Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ve Genel 
Merkezimizin yetkilendirmesiyle bu parsellerin yakınında mülkiyeti bulunan kişilerin Denizli İdare 
Mahkemesi’nde açmış olduğu satış ihalesinin ve imar plan değişikliklerinin iptaline yönelik davaya 
müdahil olunmuştur. Dava devam ederken söz konusu parsellerin 2 tanesinin satış ihalesinin yapıl-
mış olmasına rağmen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından ihalenin iptaline 
karar verilmiş ve satış işlemleri durdurulmuştur.

Dava sürecinin ardından Denizli İdare Mahkemesi tarafından, 11 Eylül 2019 tarihinde, “Park alanının 
konumu itibarı ile etrafındaki konutlar ve ticari birimlerin yanı sıra kuzeyindeki semt hastanesine 
gelen hasta yakınları tarafından bir bakıma hastane bahçesi olarak da kullanılmakta olduğu, parkın 

BASIN AÇIKLAMALARI
ŞUBE BASIN AÇIKLAMALARI 2019
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çevresindeki yapı adalarında semt hastanesinin ihtiyaçlarına yönelik eczane, medikal, optik ve diğer 
ticari birimlerin yer aldığı, ayrıca inşaatı devam eden ve boş olan ticaret yerlerinin olduğu, dolayısıyla 
alanda ticari alandan çok park alanına ihtiyaç olduğu, dava konusu imar planı değişiklikleriyle plan-
lanan ticaret alanlarının hastane ile park arasındaki erişimi engelleyici ve işlevsel bütünlüğü bozucu 
nitelikte olduğu, mevcut park alanından 

yaklaşık 350 metre mesafedeki eşdeğer olarak ayrılan park alanının ise form olarak park alanı dü-
zenlenmesi ve kullanımı için uygun olmadığı, söz konusu hali hazırda çoğu parsellerde yapılaşmanın 
mevcut olduğu, alanda yeni bir imar uygulaması yapılmasının zorunlu olmadığı, zorunlu olmadığı 
halde park alanının bölündüğü, dolayısıyla düzenleme sınırının tespiti ve geçirilmesinde yönetmelik 
hükümleri kapsamında imar mevzuatına uygun işlem yapılmadığı” tespit edilmiştir.

Bu bağlamda Denizli İdare Mahkemesi, “Dava konusu imar planı değişikliği işlemlerinin hukuka, şe-
hircilik ilkelerine, planlama esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararı ve hizmet gereklerine uy-
gun olmadığı” sonucuna varmış ve bu nedenlerle dava konusu olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptaline karar vermiştir. 

Bu kararın ardından ilgili parsellerin tapu tescilleri iptal edilecek ve söz konusu alan tekrar park alanı 
olarak kullanılmaya devam edecektir.

Bu yılın Mart ayında Pamukkale Karahayıt bölgesinde yer alan ve 1990 yılında 2. Derece Doğal Sit 
olarak tescil edilmiş olan «Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri» alanında yapılan kaçak yapıların yı-
kılması hakkında Yönetim Kurulumuz ilgili kurumlara başvuru yapmış ve ayrıca bu yapıları yapan-
lar hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı›na suç duyurusunda bulunmuştur. Geçtiğimiz günler-
de Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre izinsiz olarak inşa edilen bu yapıların 24 Eylül 
2019 tarihinde kaldırılarak alanın eski görünüme kavuştuğu kamuoyuna bildirilmiştir.

Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri olarak bilinen doğal 
sit alanı ile ilgili gerekli hassasiyeti gösteren ve başvurularımızı dikkate alarak konu ile ilgili hukuki 
işlemleri yapan Denizli Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Denizli İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ku-
rumlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bu iki konuda da gördüğümüz gibi, şehircilik ilkelerine aykırı olan imar planı değişiklikleri ve kaçak 
yapılaşma gibi haksız ve düzensiz uygulamalar elbet bir gün gelip hukuk duvarına çarpacak ve adalet 
yerini bulacaktır. Netice itibariyle kentimizin ve halkımızın ekonomik olarak zarara uğramış olmasının 
üzüntüsünü taşımamıza rağmen, sonuçların kentimizin ve halkımızın menfaatine olmasından mem-
nuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Mimarlar Odası olarak kamu yararının savunulması, kültürel ve doğal mirasın korunması ve gelecek 
nesillere aktarılabilecek bir dünya bırakabilmek gayesiyle canla başla mücadele etmeye devam edi-
yoruz. Kente karşı işlenen suçlara karşı verdiğimiz ve neredeyse tek başımıza yürütmüş olduğumuz 
mücadelelerimizde daima insan odaklı politikaları desteklemeyi ve rant düzeninin şehrimize zarar 
vermesine engel olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.03.10.2019

Saygılarımızla,

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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Şehit Öğretmen Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi
TAŞ ATÖLYELER BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından “Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye Binaları”nın 
yıkılmasını engellemek ve söz konusu binaların tescil edilmesini sağlamak amacıyla 2014 yılında 
açtığımız dava 18.09.2015 tarihinde sonuçlanmış ve mahkeme “Endüstri Meslek Lisesi Atölyele-
rinin, tarih ve temsiliyet değeri, kent belleği değeri ile ender bulunma ve özgünlük değeri taşıdığı, 
bu itibarla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği” kanaatine varmıştır. Bunun 
üzerine Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da 19.02.2016 tarih ve 4752 sayılı kararı ile 
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 7455 Ada, 1,2,5 Parselde kayıtlı arsalarda bulunan “Endüstri Meslek 
Lisesi Taş Atölye Binaları”nın “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında tescilinin 
uygun olduğuna, yapı grubunun II. Grup Yapı olarak belirlenmesine” karar vermiştir. 2015 yılında 
sonuçlanan bu dava, davalı kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Danıştay’a temyize 
gönderilmiş, Danıştay 14.Dairesi de 07.06.2018 tarihinde temyiz istemini reddederek mahkemenin 
kararını onamıştır. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bu onama kararına aynı yılın Ağustos 
ayında tekrar itiraz ederek ‘karar düzeltmesi’ talep etmiş fakat Danıştay karar düzeltme talebini 
de 05.02.2019 tarihinde reddetmiştir. Sonuç olarak, “Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye Binaları”nın 
tescil edilmesine yönelik yapılmış olan tüm bu itirazlar reddedilmiş ve aleyhte olan tüm yargı yolları 
tükenmiş olarak bu binalar ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları’ arasında yerini almıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye Binaları”nın ‘Kent Müzesi’ 
olarak projelendirildiği ve restorasyon projelerinin hazırlandığı tarafımıza bildirilmiş olsa dahi, bugü-
ne dek ilgili projeler kurumumuzla veya kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Taş Atölye Binalarının karşı-
sında yer alan Özel İdare İşhanı’nın geçtiğimiz aylarda yıkılmasının ardından söz konusu alan kent 
merkezinde nefes alabilen bir meydan haline gelmiştir. Bununla birlikte, Özel İdare İşhanı’nın yanında 
yer alan diğer tescilli yapılardan olan 773 yıllık Vakıflar Hamamı ve Atatürk’ün Denizli’ye geldiğinde 
kaldığı ev olan Atatürk Evi Etnografya Müzesi’nin varlıkları da bu yıkım ile daha da görünür olmuştur. 

Taş Atölye Binaları ile Özel İdare İşhanı’nın bulunduğu alan ve diğer tescilli yapılar da bir arada tutu-
larak, tescilli yapılar ile yıkımdan sonra oluşan bu meydanın işlevselliği konusunda ciddi bir planla-
ma çalışması yapılması gerekmektedir. Kent merkezinde yer alan bu eserlerimizi korumak ve gele-
cek nesillere aktarılmasını sağlamak için atılacak olan bu adımlarda, özellikle yerel yöneticilerimizin 
çabaları çok önemlidir. Her ne kadar “Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye Binaları” Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na ait olsa dahi, söz konusu alanın bir bütün olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’nce ele 
alınması ve bu binaların çevresi ile birlikte yaşanabilir kılınması sağlanmalıdır. 

Bütün bu planlamalar yapılana dek “Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye Binaları” acilen şu anda bu-
lunduğu virane durumdan kurtarılmalı, binalar ve çevresindeki alanlar temizlenerek güvenliği sağ-
lanmalı ve ‘Atölye Binaları’ kaderine terk edilmiş konumdan çıkarılmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından hazırlandığı belirtilen rölöve ve restorasyon projelerinin kamuoyuyla paylaşılması ve bu 
tescilli binaların bir an önce kentimize kazandırılması gerekliliğini siz değerli kamuoyuna, Denizli Va-
liliği’ne ve özellikle yerel seçimler öncesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına hatırlat-
mak isteriz.28.02.2019

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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ÇAL GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU ONARILARAK 
EĞİTİM KURUMU OLARAK KULLANILMALIDIR

İlimizde Cumhuriyet’in erken dönem mimari özelliklerini temsil eden önemli eğitim yapılarından olan 
Çal Gazi İlköğretim Okulu 24 Mart 2019 tarihinde çıkan yangında büyük hasar görmüştür. Ülkemizin 
her yerinde bulunan kültür mirasımız olan bu yapıların sayıları yangın tehdidine yenik düşerek ne 
yazık ki her geçen gün azalmaktadır. Bir dönemi anlatan ve mimari kültürümüzde önemli yeri olan 
bu tür binaların sahip oldukları özellikleri ile korunması esastır. Tarihi değeri olan bu gibi yapıların 
yangın gibi felaketler ile zarara uğraması, insanlar üzerinde moral ve psikolojik açıdan tamamen yok 
olmasından daha fazla etkili olabilmektedir.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak düzenlenmiş olan yangın güvenliği ile ilgili özel yönet-
melik sadece İtalya, İsviçre ve Portekiz olmak üzere 3 ülkede vardır. Ülkemizde kültürel mirasımıza 
ait yapılar için düzenlenmiş özel bir yangın yönetmeliği olmamasına rağmen, 2007 yılında yürürlü-
ğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği”ne 2015 yılında ‘Tarihi Yapılar’ adı 
altında bir bölüm eklenerek kısmen de olsa bazı mevzuat eksikliklerinin giderilmesi sağlanmıştır. 
Tarihi binalarda yapılacak olan çalışmalarda, binanın korunması gereken tarihi özellikleri, önemi ve 
yangından korunması için alınacak önlemlerin çok iyi değerlendirilmesi gereklidir. Bu yönetmeliğe 
göre, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş binalarda, yangın güvenliği ile ilgili yapıla-
cak tesisatlar için “Kültür Varlıkları Koruma Kurulu”nun görüşünün alınması ve yapının özelliklerini 
etkilemeyecek biçimde algılama, uyarı ve /veya söndürme sistemi yapılması zorunluluğu mevcuttur. 

1920’li yıllarda inşa edilen ve yığma taşıyıcı sisteme sahip olan Çal Gazi İlköğretim Okulu uzun sü-
redir kullanılmamakta olup, eski eser olarak tescilli olan bu yapının yeniden kullanıma açılması için 
ısıtma sistemi eklenmesi işinin ihalesinin yapıldığı ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra 
yangın olayının meydana geldiği tespit edilmiştir.

Çal Gazi İlköğretim Okulu’nda Mimarlar Odası Denizli Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şu-
besi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından yapılan incelemelerde, taşıyıcı sistemi oluş-
turan ana gövde duvarların büyük bir çoğunluğunun yangından ciddi bir hasar almadan kurtulduğu 
tespit edilmiştir. Yığma yapılarda duvarlar taşıyıcı olduğu için duvarlardaki her türlü hasar doğrudan 
taşıyıcı sistemini ve yapının tümünü etkilemektedir. Binada yapılan incelemelerde yangından etkile-
nen bazı duvarlarda sıva tabakasını kaldırarak taşıyıcı duvarlarda çatlak oluşup oluşmadığı, malze-
menin ve bağlayıcı harçların zarar görüp görmediği kontrol edilmiştir. İnceleme sırasında binanın ön 
giriş kapısının sağında ve solunda yer alan kısımların yangından aynı oranda etkilenmediği, ana giri-
şin sol tarafında kalan bölümlerin göreceli olarak yangından daha fazla etkilendiği tespit edilmiştir.

Horasan harcı kullanılarak inşa edilen taşıyıcı taş duvarlardan ve yığma dolu tuğla ile örülen bölme 
duvarlardan oluşan binada, bazı tadilat işlemlerinin yapıldığı ve bu tadilatlar sırasında çimento bazlı 
bağlayıcı harçların da kullanıldığı belirlenmiştir. Bu incelemeler sırasında ne çimento bazlı harçlarda, 
ne de taş duvarlarda yangın sebebiyle oluşan çatlaklara ve ayrışmalara rastlanmıştır. Yapı taşlarında 
da şekilsel bozulma olmadığı tespit edilmiş, sadece birkaç duvarda binanın uzun süredir kullanılma-
masından ve bakımsız kalmasından kaynaklanan bazı çatlakların oluştuğu, oluşan çatlakların biçimi, 
yeri ve boyutu yapıyı etkileyecek nitelikte olup doğrudan yangın ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. 

Yangın sırasında yapıda oluşan hasarların derecesi birçok faktöre bağlıdır. En önemli iki faktör ise 
yangın sonrasında ulaşılan sıcaklık derecesi ile malzemenin bu sıcaklığa maruz kalma süresidir. Çal 
Gazi İlköğretim Okulu yangınında, yangın başladıktan hemen sonra hızla yayılması ve ahşap döşeme 
ile çatının çok kısa bir zaman içinde yanarak yok olması, yapı içerisinde oluşan ısının hapsolmadığını 
ve bu yüzden de çok yüksek sıcaklık değerlerinin oluşmadığını gösteriyor.

Bütün bu değerlendirmeler, Çal Gazi İlköğretim Okulu’nda bulunan taşıyıcı duvarların bakım ve ona-
rımları yapıldıktan sonra kullanılabileceğinin bir göstergesidir. Çal Gazi İlköğretim Okulu işlev deği-
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şikliği yapılmadan, mimari değeri, bellek değeri ve çevreye olan katkıları dikkate alınarak hızla ona-
rılmalı ve İlköğretim Okulu olarak kullanılmaya devam edilmelidir. Bu bina incelendiğinde, binanın 
işlev değişikliğini gerektirecek olan çevresel faktörler ve sosyokültürel değişimler ile özgün işlevini 
kaybetmiş olması söz konusu değildir. Çal Gazi İlköğretim Okulu’nun tekrar eğitime kazandırılması, 
toplumun geçmişiyle etkileşim kurmasını sağlayacak ve tarihi değerinin yeniden hayat bulmasına 
olanak tanıyacaktır. 

Bu çok değerli kültür mirasımızın yangından zarar görmesinde kusurlu olanların bir an önce yargı 
önünde hesap vereceklerine inandığımızı belirtir, ayrıca Çal Gazi İlköğretim Okulu’nun rölöve, res-
titüsyon ve restorasyon projelerinin yeniden hazırlanarak Koruma Kurulu’na sunulması ve kurulun 
onayını takiben restorasyon çalışmalarının başlanması gerekliliğini ilgili kurumlara hatırlatır ve konu 
ile ilgili üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz. 08.04.2019

Saygılarımızla,

TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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KARAHAYIT SİT ALANI BASIN AÇIKLAMASI

Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Karahayıt Mahallesi’nde yer alan ve yer altından çıkan termal suyun için-
deki maden oksitlerinin oluşturduğu yeşil, kırmızı ve beyaz renklere sahip “KARAHAYIT KIRMIZI SU 
TRAVERTENLERİ”, uzun yıllardır Pamukkale’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte ve 
yoğun olarak ziyaret edilmektedir. 2012 yılında Denizli’nin Büyükşehir olmasının ardından Pamuk-
kale Belediyesi’nin yetki alanına dahil edilen bu alan, tapuda Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Karahayıt 
Mahallesi 168 Ada 1 Parselde kayıtlıdır. İzmir 2 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 
09.05.1990 tarih ve 134 sayılı kararı ile bu parsel 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına 
alınmıştır. 

19.03.2019 tarihinde Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri’nde yaptığımız incelemelerde; bu alan üze-
rinde yer alan beton zeminli ve ahşap konstrüksiyonlu 12 adet ticari maksatlı iş yeri yapıldığı ve 
inşaat faaliyetinin devam ettiği tespit edilmiştir. Çevrede odamız görevlilerince yapılan araştırmada; 
inşaatı Pamukkale Belediyesi yetkililerinin fiilen izin vermesi ile bazı özel şahısların yaptığı, inşaatı 
yapan kişilere Pamukkale Belediyesi tarafından bu alanın verildiği veya kiralandığı ve yaklaşan tu-
rizm sezonuna hazırlandığı öğrenilmiştir. 

2.Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınan bu parselde yapılan söz konusu yapılar için Pa-
mukkale Belediyesi’nin Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan izin almadığı gibi yapı ruhsatı da düzen-
lemediği öğrenilmiştir. İmar ve Belediye mevzuatına göre yapılacak her türlü yapının izin ve denetim 
işini yapmakla görevli belediyenin bizzat kendisinin ruhsatsız yapı yapması veya yaptırması, üstelik 
bu işi Doğal Sit Alanı olarak koruma altındaki bir alan üzerinde gerçekleştirmesi açıkça suçtur.  Söz 
konusu yapılar yürürlükte olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na ve 3194 
sayılı İmar Kanunu’na aykırı olarak inşa edilmekte olup, bir an önce inşai faaliyetlere son verilmesi 
gerekmektedir. 

Açıkladığımız nedenlerle suça konu yapıların bulunduğu alanı kiraya veren veya fiilen kullanma izni 
veren, kaçak yapıları yaptıran belediye yetkilileri ile bu yapıları fiilen yapanlar hakkında yetkili merci-
lere başvurduğumuzu ve ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na konu hakkında suç duyurusunda bulunduğu-
muzu siz değerli kamuoyuna bildiririz. 21.03.2019

TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi 
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KARAHAYIT SATIŞ BÜFELERİ BASIN AÇIKLAMASI
 

21 Mart 2019 tarihinde “KARAHAYIT KIRMIZI SU TRAVERTENLERİ”nin bulunduğu Pamukkale Bele-
diyesi’nin yetki alanına dahil olan ve tapuda Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Karahayıt Mahallesi 168 Ada 
1 Parselde kayıtlı arsada yapımı devam eden beton zeminli ve ahşap konstrüksiyonlu 12 adet ticari 
maksatlı iş yeri hakkında ilgili idarelere başvurmuş ayrıca kaçak yapıları yapanlar hakkında savcılığa 
suç duyurusunda bulunarak konuyu kamuoyu ile paylaşmıştık.

Pamukkale Belediyesi’nin konu ile ilgili şubemize yazdığı cevapta “söz konusu yapılar hakkında 3194 
sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddeleri gereğince yasal işlem yapıldığı” tarafımıza yazılı olarak 
bildirilmiştir. Bu maddelere istinaden kaçak yapının durum tespitinin Belediye tarafından yapılması 
ve yapıların mühürlenerek inşaatın durdurulmuş olması gerekmektedir. Bugün yerinde yapmış ol-
duğumuz incelemede, her ne kadar inşai faaliyetler devam etmese dahi yapılarda herhangi bir mü-
hür olmadığı ve kaçak işyerlerinden 2 tanesinin çalışmakta olduğu gözlemlenmiştir. İmar Kanunu’na 
göre bu kaçak yapıları yapanlar hakkında 1 ay içinde belediye encümeni tarafından idari para cezası 
uygulanması, savcılıkça adli soruşturma başlatılması ve yapı ruhsatı düzenlenmesi mümkün olma-
yan bu yapıların Pamukkale Belediyesi tarafından acilen yıktırılması gerekmektedir.

Başvuruda bulunmuş olduğumuz yetkili diğer bir kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Var-
lıklarını Koruma Genel Müdürlüğü de cevaben yazdığı yazıda “gerekli inceleme ve değerlendirilmenin 
yapılması, mevzuata aykırı uygulama tespit edilmesi halinde gerekli iş ve işlemlerin başlatılması” 
konusunda Denizli Valiliği - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü bilgilendirmiş bulunmaktadır.

Bugüne dek Pamukkale ve Karahayıt başta olmak üzere, kentimizde bulunan Kültür ve Tabiat Var-
lıkları’nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda en hassas ve bilinçli kurum olma 
vazifemizi dün olduğu gibi bugün de yerine getirme gayretinde olduğumuzu ve suça konu olan bu 
kaçak yapıların yıktırılması işlemlerinin de takipçisi olacağımızı siz değerli kamuoyuna bildirmek is-
teriz.  29.03.2019

TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
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BASIN AÇIKLAMALARI
TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU BASIN AÇIKLAMALARI

DOKUZKAVAKLAR BASIN AÇIKLAMASI 

Dokuzkavaklar Semt Polikliniği önündeki yeşil alanın bir kısmının ticari alana dönüştürülmesi konu-
sunda Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır. Bu plan değişikliği, 
3194 sayılı imar kanununun plan yapım ve değişikliğine dair yönetmelik hükümlerine aykırılık taşı-
maktadır. 
Söz konusu karar ile plan değişikliği yapılan bölgenin nüfusu ve buna bağlı olarak teknik ve sosyal 
altyapı alanı ihtiyacı tespit edilmeden mevcut yeşil alanın bir kısmı daraltılarak ticari alana konu edil-
miştir. Bu değişiklik esnasında eşdeğer ve komşuluk ilişkisi içinde yeni bir yeşil alan ayrılmamıştır. 
Planın geneline bakıldığında bu bölge içerisinde yeşil alan gibi bölgede yaşayan nüfusun ihtiyacı olan 
sosyal alanların son derece kısıtlı olduğu, yeşil alan ve sosyal alanların yönetmeliklerde öngörülen 
standartların çok altında olduğu gözlemlenmektedir. Bu tür plan değişikliklerinde, eşdeğer bir alan 
ayrılsa bile bu alanın fonksiyonel, komşuluk ilişkisi içinde ve kullanılabilir alan olması genel bir şehir-
cilik ilkesidir. Ancak bu düzenlemede, hiçbir kamu yararı ve zorunluluk olmamasına rağmen tama-
men şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olarak mevcut yeşil alan daraltılmış, fonksiyonellik ve alanın 
çevresel ilişkisi gibi kriterler dikkate alınmamıştır. 
Tüm bunların yanında plan değişikliği yapılan yeşil alanın hemen yanında yer alan sağlık tesisinin 
faaliyete geçmesi ile bölgedeki nüfus ve araç yoğunluğunun artması kaçınılmaz bir durumdur. Dola-
yısı ile bu bölgede ranta yönelik düzenlemeler yerine insan odaklı, bölgede yaşayan ve hizmet alan 
nüfusun yararlanabileceği düzenlemeler yapılmalıdır. 
Ayrıca ticari alan olarak ihdas edilen parsellerin bulunduğu yeşil alan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 
18.maddesi uygulanmak sureti ile elde edilmiş ve kamusal anlamda kullanılması gereken bir alandır. 
Bu alanda bölgede yaşayan her bireyin hakkı vardır ve dolayısı ile kamusal bir alanın ticari alan olarak 
kişisel/özel bir alana dönüştürülmesi ve kısmen de olsa ticari faaliyetlere konu edilmesi 18.madde 
hükümlerine de açıkça aykırıdır. 
Yeni yapılan semt polikliniğinin oldukça küçük bir arsa içerisinde yer alması nedeniyle çevresinde 
yer alan yeşil alanların poliklinik çevresinde yoğunlaşacak olan insanlara hizmet edeceği beklen-
mektedir ve yapılan bu plan değişikliği kullanılmakta olan poliklinik ile mevcut park alanının işlevsel 
bütünlüğünü bozmaktadır. Mevcut sağlık tesisinin gereksiniminden kaynaklanan ticari faaliyetlerin 
çevredeki parsellerden karşılanabileceği ve bu nedenlerden dolayı bölgede yeni bir ticari alanın oluş-
turulmasında kamu yararının bulunmadığı açıkça görülmektedir. Aksine ilgili idarece bölgede sağlık 
tesisinden kaynaklanacak yaya ve araç trafiğinden doğacak sorunların giderilmesi için yeni teknik ve 
sosyal altyapı alanlarının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.
Belirtmiş olduğumuz bu gerekçelere istinaden, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Dokuzkavak-
lar Semt Polikliniği’nin önündeki yeşil alanın bir kısmının ticari alana dönüştürülerek parsellenme-
sini sağlayan 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararı derhal iptal edilmeli ve ayrıca ileride geri dönüşü 
olmayan sonuçlar doğuracak olması sebebiyle de bu parsellere ait duyurulmuş olan satış ihalesi de 
acilen geri çekilmelidir. 
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu olarak, bu konunun takipçisi olacağımızı, kamu yararı gözet-
meksizin sadece rant amacı güden söz konusu plan tadilatının ve bu plan tadilatı neticesinde oluş-
turulan ilgili imar parsellerinin satışının iptali konusunda en kısa sürede yargı yoluna gideceğimizi 
kamuoyuna duyururuz. 01.11.2018

TMMOB 
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU
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İNŞAAT SEKTÖRÜ VE KRİZ ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI

Ekonomik krizden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan inşaat sektörü, bugün adeta büyük 
depremi yaşıyor. 2019 yılının ilk aylarında da devam eden inşaat sektöründeki kriz giderek büyümeyi 
sürdürüyor. Türk lirasının değer kaybı, faiz oranlarının yükselmesi, girdi maliyetlerinin artması Türk 
ekonomisinin itici gücü olan inşaat sektörünü olumsuz etkilemiştir. Bugün sektörde inşaat malze-
meleri satışında ve doğrudan konut satışlarında yaşanan sorunların birden fazla nedeni bulunmak-
tadır.

TUİK in yayınladığı 21.05.2019 tarihli verilere göre ülkemizde 2019 yılının ilk 3 ayında alınan ikamet 
amaçlı ve ikamet amaçlı olmayan yeni yapı ruhsatı sayısı toplamı 2017 yılına göre %54.1 ve yüzöl-
çümü toplamı ise %57,8 oranında azalmıştır. Ayrıca yeni yapı ruhsatı alan daire sayısındaki azalma 
bu oranların daha da üzerine çıkarak, 2019 yılında ruhsat alınan konut sayısında 2017 yılına oranla 
%68,20 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu rakamlara göre, konut sektöründe 2017 yılında zirve-
ye ulaşan emlak balonunun 2019’un ilk 3 ayında yaşanan bu keskin düşüşle artık patlama noktasına 
gelmiştir.

İnşaat Sektöründe Kriz Konut Satışlarını da etkilemiştir. Ekonomik krizin olumsuz etkileri verilere 
yansımış, Türkiye genelinde 2018’de satılan konut sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 34 bin azala-
rak (yüzde 2.4) 1 milyon 375 bin 398 olmuştur. Ülke ekonomisinin “lokomotifi” haline getirilen inşaat 
sektöründe ki yaşanan büyük kriz,  bu sektöre bağlı olan 250-300 iş kolunu da etkilemiştir. Her alan-
da olduğu gibi inşaat sektöründe de kriz gerekçesiyle konkordatolar ilan edilmiş, işçiler işten atılmış, 
meslektaşlarımız, ya işten çıkarılmış ya da esnek çalışmaya maruz bırakılmışlardır.

TÜİK’ in 21.05.2019 tarihinde yayınladığı İnşaat Maliyeti Endeksi verilerine göre 2015 yılında 100 
baz puan alınan İnşaat Maliyeti Endeksi, 2019 yılının Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
%26,95 artarak enflasyondan daha fazla bir artış kaydetmiştir. Halkımızın bu endeks artışlarının da 
altında kalan gelir seviyesini ele aldığımızda, orta ve alt gelir grubu için konut sahibi olmak her geçen 
gün daha da güç bir hal almaktadır.

YAŞANAN SIKINTILARIN KAYNAĞI ÖNCEKİ YILLARA DAYANMAKTADIR.

TCMB’nin küçük-orta-büyük ölçekli 945 inşaat şirketine ait 2016 yılı mali veri ortalamalarını incele-
diğimizde, 2018 ve 2019 yılında sektörde yaşanan sıkıntıların kaynağının önceki yıllara dayandığı ve 
şirketlerin mali açıdan kriz ortamlarına dayanıksız bir yapıda oldukları açıkça görülmektedir.

Dolayısıyla bugün inşaat sektörünün içinde bulunduğu sorunların yeni olmadığı, rakamların bunu 
aslında çok önceden net olarak ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka-
sı’nın inşaat sektörüne ait yayımladığı 2016 yılı için bazı seçilmiş mali verileri incelendiğinde, sektör-
de ki firma yatırımlarının yüzde 82’si borç, yüzde 18’i ise özkaynak ile çevrilmektedir. Elde edilen kar 
aşırı borçlanma sonucunda ancak borçların faizini karşılayabilir durumdadır.

2019 yılında bir çıkış yakalamak isteyen inşaat sektöründeki kriz yıl sonuna kadar devam etme eğili-
minde olacaktır. Geçen yıla göre düşüşün çok sert olmasından dolayı 2019 yılının ilk yarısında büyük 
bir daralmanın söz konusu olacağı 2018 yılından itibaren çok net görülmüştür.

BUGÜNKÜ DURUMUN TEMELİNDE YILLAR BOYU İZLENEN POLİTİKALAR YATMAKTADIR.

2008 krizinde de Rantı en yüksek yerlerden başlanarak, ihtiyaç temelli olmayan, sosyal niteliği yok 
sayılan konutlar üretilmiştir. Bugün ülke genelinde gelinen son noktada 3 milyon civarında fazladan 
konut olduğu bilinmektedir. Bugün krizle beraber artan işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle, insanla-
rın ne peşin nede banka kredisiyle ev alacak parası yoktur.

Bu süreçte sürekli dışarıya borçlanılarak, kamu bankalarından çiftçiye veya ihtiyacı olan yurttaşa ve-
rilmeyen milyarlarca kredinin, kamu-özel ortaklığı çerçevesinde köprülere, havaalanlarına aktarıldığı 
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bilinmektedir.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN KRİZ, TMMOB’ YE BAĞLI ODALARIN AÇTIĞI DAVAYA DAYANDIRI-
LAMAZ.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan’ın, Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı  
‘’ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNUN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ.’’ açıklaması, inşaat sektö-
ründe yaşanan büyük krizi meydana getiren gerçekleri yansıtmamaktadır.

TMMOB ye bağlı odaların  ‘03.07.2017 ve 30.09.2017 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ‘ te yer alan bazı maddelere karşı açtığı dava ile ilgili Danış-
tay 6. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararının tebliği Belediyelere 13. Mart.2019 tarihinde 
yapılmıştır.

Bugün inşaat sektöründe uzun zamandır yaşanan sıkıntıların ana nedeni, mevcut iktidar tarafından 
yıllarca izlenen yanlış politikalardır. İnşaat Sektörünün yaşadığı krizde, uluslararası kredi kuruluşla-
rının, politika ve ekonomiyi etkileyen kararlarının doğrudan etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde ithalata 
bağımlı bir sektör olan İnşaat sektörüne bağlı bir büyüme, dış ticaret açığının genişlemesine ve Tür-
kiye’nin dış dengelerinin sarsılmasında önemli rol oynamaktadır.

Bugün inşaat sektörünün içinde bulunduğu sorunların yeni olmadığını, rakamların bunu aslında çok 
önceden net olarak ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Sektör üzerinde yapılan araştırmalardan çıkan 
çok net verilere göre, İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan ve gün geçtikçe derinleşen büyük krizin 
faturasının, 2 ay önce Belediyelere tebliğ edilen Yürütmeyi Durdurma kararına bağlanması gerçekle-
rin üzerini örtmek anlamındadır. 24.05.2019

 Kamuoyuna duyurulur.  Saygılarımızla.

TMMOB  
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU
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 GÜVENLİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ!

3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 
1992 Kozlu Maden Faciası’nın yıldönümüdür. Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi 
sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için bu tarih TMMOB tarafından “İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.

İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin, iş kazalarında iş göremez hale gelen işçilerin sayısının dahi 
tespit edilemediği bir dönemdeyiz. İş kazaları ve iş cinayetleri kamuoyunda normalleştirilerek, ya-
şam ve çalışma hakkı gasp ediliyor. Cinayetler ve kazaların önlenmesi, meslek hastalıklarının en-
gellenmesi şöyle dursun, maliyet ve işgücü hesabı yapılarak bu çalışmalara kaynak bile ayrılmıyor, 
emekçilerin can güvenliği hiçe sayılıyor.

Yasalar ile koruma altına alındığı söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği, her geçen gün kötüye gidiyor. 
Ülkemiz toplu iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada ilk sıralarda geliyor. İşçi sağlığı ve iş güven-
liği meclisinin yayınladığı rakamlara göre 2018 yılında en az 1923 kişi işyeri kaynaklı nedenlerle ha-
yatını kaybetmiştir. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2019 yılının başına kadar iş cinayetlerinde 
hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 22 bini aştığını üzüntüyle görüyoruz.

SGK tarafından açıklanan rakamlara bakıldığında; 2017 yılında 4A kapsamında çalışanların geçirdiği 
iş kazası sayısının 359.653;  4B kapsamında çalışanların geçirdiği iş kazası sayısının ise 213 olduğu 
görülmektedir. Bu kazalar sonucunda 4A kapsamında çalışan 1.633, 4B kapsamında çalışan 3 kişi 
olmak üzere toplam 1.636 kişi hayatını kaybetmiştir. SGK 2016 yılı istatistiklerine göre 286.068 
iş kazasında 1.405 işçi hayatını kaybetmişti.  Açıklamaya göre, 2017 yılında bir önceki yıla göre iş 
kazası sayısı %25 oranında, iş kazaları sonucu ölüm % 16 oranında artmış; 2018 verileri ise henüz 
açıklanmamıştır.

2011 yılından bugüne gerçekleşen iş kazaları ve bunlara bağlı gelişen ölüm sayılarını incelemek 
mümkündür. 
2011 yılında 69.227 kazada 1.700 kişi
2012 yılında 74.871 kazada 744 kişi
2013 yılında 191.389 kazada 1.360 kişi
2014 yılında 221.336 kazada 1.626 kişi
2015 yılında 241.547 kazada 1.252 kişi
2016 yılında 286.068 kazada 1.405 kişi
2017 yılında 359.766 kazada 1.636 kişi

hayatını kaybetmiştir. Ancak biliyoruz ki bu rakamlar, bildirimlere göre çıkarıldığı için gerçeği yansıt-
mamaktadır. Gerçekleşen kaza ve ölümler çok daha yüksektir.

Her yıl, evine ekmek götürmeye çalışan 2 bine yakın işçinin hayatına kaybediyor olması, ülkemizdeki 
işyerlerinin güvensiz ve ilgili mevzuatın yetersizliği olduğunu göstermektedir. 

Ülkemizde gerçekleşen işçi katliamlarının bazılarını ve hayatını kaybeden emekçilerin sayılarını ha-
tırlatmak isteriz; 
31 Ocak 2008 Davutpaşa Maytap Atölyesi Patlaması 21 işçi
17 Mayıs 2010 Karadon Maden Faciası 30 işçi
3 Şubat 2011 Ostim OSB Faciası 7 işçi
3 Şubat 2011 İvedık OSB Faciası 13 işçi
6 Şubat 2011 Çöllolar Maden Faciası 11 işçi
11 Mart 2012 Esenyurt Şantiye Çadır Yangını 11 işçi
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22 Kasım 2012 ETİ Bakır Samsun Çökme 9 işçi
7 Ocak 2013 Kozlu Maden Faciası 8 işçi
13 Mayıs 2014 Soma Maden Faciası 301 işçi
6 Eylül 2014 Torunlar Center Asansör Faciası 10 işçi
4 Kasım 2014 Isparta Yalvaç Tarım İşçileri Faciası 18 işçi
28 Ekim 2014 Ermenek Maden Faciası 18 işçi
17 Kasım 2016 Şirvan Maden Faciası 16 işçi
17 Ekim 2017 Şırnak Maden Faciası 8 işçi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun çerçevesinde bu güne kadar yapılan düzenleme-
ler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denkleştir-
me”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere 
kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam 
ifade etmeyecektir.

Bunun yanında, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, basit bir hizmet alımına dönüş-
türülmek istenmektedir. Bir danışmanlık hizmeti olan işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarında so-
rumluluk bütünüyle işverene aitken, ülkemizde işveren tüm sorumluluklardan kaçmaktadır. Bu ka-
çış için ise, danışmanlık hizmeti aldığı iş güvenliği uzmanını sorumlu tutmaktadır. İşverenin önleyici, 
engelleyici çalışmaları yapmadığı, kaza yaşanan durumlarda fatura meslektaşlarımıza kesilmekte, 
yargı önüne iş güvenliği uzmanları çıkarılmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici adımlar atılabilmesi için öncelikle işverenlerin so-
rumluktan kaçmasının önünde geçilmelidir. İşverenlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları, kendi 
yerlerine birer günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını koydukları bir çalışma yaşamında, önleyici 
ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir di-
ğer nedeni de, emekçilerin sendikal haklarının baskı altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin 
önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak 
mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler 
tüm olumsuzluklara karşı açık ve savunmasızdır.

Uygulamaya konan özel istihdam büroları ile emekçiler kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zorunlu 
bireysel emeklilik sistemi kesintileri ile de emekçilerin sosyal hakları daha geriye çekilmiştir. Güven-
cesizliğin neden olduğu esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, işçilerin sadece fiziksel sağlığını değil, 
ruhsal sağlığını da olumsuz etkilemektedir. İşsiz kalma korkusu, ücretlerde düşüş, koşulların giderek 
kötüleşmesi tüm emekçilerin ortak sorunudur. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu 
nedenle düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Ba-
kanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü 
tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından 
yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu gün de iş cinayetleri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyo-
ruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. 
İnsan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz. 

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız 
denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mü-
cadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB 
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU
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12 Eylül’ün 39. Yıldönümünde 
FAŞİZME VE GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELE BİR GÖREVDİR!

12 Eylül 1980 günü askeri cuntanın demokrasiyi askıya almasının üzerinden 39 yıl geçmesine rağ-
men, darbenin yarattığı korku, terör, baskı ortamı hala ayaktadır. 12 Eylül ekonomik, siyasal, sosyal 
ve kültürel anlamda kısacası hayatın her alanı için bir dönüm noktası olmuştur. 12 Eylül demokrasi 
düşmanlığının, farklı olana tahammülsüzlüğün adıdır, hak arama bilincinin yok edilmesi, örgütlenme 
hakkının gaspı, sosyal hakların törpülenmesi demektir. 

Aradan geçen 39 yılda, Türkiye 12 Eylül faşizminin devamı olan bir süreç içinde anayasa, hukuk, 
kamu idari yapısı, planlama, sanayileşme, kalkınma, mühendislik, eğitim, sağlık gibi temel alanlarda 
neoliberal gerici bir temelde köklü değişiklikler geçirmiştir. Serbestleştirme, özelleştirme ve ithalata 
bağımlı fason üretim politikalarının sonucu sanayisizleşme egemen olmuş, tarımsal üretim büyük 
ölçüde gerilemiştir. Esnek/güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri ile sendikasızlaştırma yayılmıştır.

12 Eylül, planlama, sanayileşme, kamu işletmeciliği ve kamu hizmetleri birikimine darbe indirip, bu 
alanları özelleştirmelerle talan eden, sosyal devlet anlayışını piyasacı devlet anlayışına çevirip, yurt-
taşları müşterileştiren tüm faaliyetlerin başlamasının başlangıç ve doruk noktalarını birlikte temsil 
etmektedir.

Bugün; 12 Eylül faşizminin devamı olan bir süreç yaşanmaktadır. Mevzuata 1981 yılında giren ve 
Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) görev ve yetki kapsamı 
2017 Anayasa değişikliği referandumu ve 15.07.2018 tarihli “DDK Hakkında 5 Numaralı Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi” ile genişletilmiş ve “kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, 
her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü 
idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri” yapmakla ve “her kademe ve rütbedeki gö-
revliler hakkında görevden uzaklaştırma” yetkisi ile donatılmıştır. Bu kapsam ve yetki genişliği; Ana-
yasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan TMMOB, TTB, TBB gibi kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını, sendikaları, tüm demokratik kitle örgütleri ile toplumsal muhalefeti 12 Eylül 
yöntemleriyle baskı altına alma ve tasfiye etmeye yöneliktir.

Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler, bilimsel-teknik ve mesleki-toplumsal gerek-
liliklerin dışlanmasına, mesleklerimizin değersizleştirilip itibarsızlaştırılmasına ve toplumsal muha-
lefete yönelik saldırılara karşı eşit, özgür, demokratik, laik, bağımsız, sanayileşmiş, kalkınmış, tam 
istihdamı sağlanmış bir Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz. 

Bu düşünceler ışığında 12 Eylül ve günümüz 12 Eylül zihniyetini bir kez daha lanetliyoruz. 12 Eylül 
darbesinin 39. yılında darbelere, diktalara, faşizme ve gericiliğe yine ve kararlılıkla hayır diyor, tek 
seçeneğin demokrasi ve laik toplumsal yaşam olduğunu savunuyoruz. 

Yaşasın Demokrasi, Yaşasın Halk İradesi!

TMMOB 
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU
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65. Yılında Güçlenerek ve Büyüyerek
YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

Ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının uzun geçmişe dayanan meslek örgütü kurma ça-
baları, 1954 yılının Ekim ayında, Ankara’da gerçeğe dönüşmüştür. Farklı meslek alanlarında mühen-
dis ve mimar temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul 
edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası kurularak TMMOB’nin örgütsel hayatı fiilen başlamıştır. 
Bu tarihleri kapsayan hafta ise mühendislik mimarlık haftası olarak ilan edilerek 65 yıldır kutlanmak-
tadır.

65 yılın ardından bugün TMMOB bünyesinde 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Ko-
ordinasyon Kurulu bulunmaktadır. 102 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 
toplam 550 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük mesleki demokratik kitle örgütü TMMOB’dir. 
65 yıl önce başlayan örgütlü mücadelemiz, TMMOB’nin bugüne ulaşan kimliğini ortaya çıkarmıştır. 
Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu 
yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın 
çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan da mesleki biri-
kimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücadele vermektedir. Çünkü 
TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutul-
mayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattı-
ğının bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü 
olarak ele alır. 

TMMOB, yani bu ülkenin mühendis, mimar ve planlamacıları; meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi 
üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı asli görevleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda 
yayınlanan raporlarla, açılan kamu davalarıyla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapılan açıkla-
malarla, bilimin ve tekniğin halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün 
olabileceğini ortaya koymaktadır.

İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; 
tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını 
zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı edilerek serma-
yenin çıkarlarının gözetilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, zenginlerin ihtiyaçları-
nın yoksulların ihtiyaçlarının önünde tutulması ile halkımızın refahı, çıkarları; meslektaşlarımızın da 
mesleki yetki ve sorumlulukları giderek geriletilmektedir.

Ülkemizde emeğiyle geçinenlerin gündemleri neredeyse hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, 
düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İktidarın ekonomi poli-
tikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye 
çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek 
daha da kötüleşmektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edil-
mesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, 
sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. 
Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak fes-
hedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamak-
tadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki 
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faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak 
çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mi-
marlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir. 

TMMOB, geçmişte olduğu gibi bu engellemelerle de mücadelesini sürdürecektir. Bu amaçla Birli-
ğimiz, meslektaşlarımızın temel sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirildiği 
bir dizi etkinlik gerçekleştirmiş; bu etkinliklerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu etkinliklerin 
bir düzey ilerisinde ise “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Kurultayı”; yerel kurultayları ile örgütlenerek gerçekleştirilecektir. 

TMMOB’nin 54 il koordinasyon kurulunca, meslektaşlarımızın olduğu her yerde gerçekleştirilecek 
olan yerel kurultaylardan, meslektaşlarımızın sorunları bölgesel olarak toplanacak, bu sorunlara iliş-
kin çözüm önerileri merkezi kurultayda karar altına alınacaktır.

Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm 
toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının 
üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sa-
hip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini hedef alan bu saldırılar karşısında sessiz 
kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele 
geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını sa-
vunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki in-
san sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci 
içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her 
çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Tüm meslektaşlarımızın mühendislik mimarlık haftası kutlu olsun!

65. yılında daha da güçlenerek ve büyüyerek: Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mücadelemiz!

TMMOB 
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU
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SOMA’YI UNUTMAYACAĞIZ 
UNUTULMASINA  ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

13 Mayıs 2014’te aralarında 5 meslektaşımızın da bulunduğu 301 maden emekçisi, Soma Kömür 
İşletmeleri A.Ş. Eynez Kömür Ocağı’nda meydana gelen facia sonucu hayatını kaybetti. Ülkemizin 
yaşadığı en büyük iş cinayetinin üzerinden beş yıl geçti. Hayatını kaybeden maden emekçilerini bü-
yük bir saygıyla anıyor ve yaşanan büyük acıyı unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha 
ifade ediyoruz.

İş cinayetlerini kader ve fıtrat olarak değerlendiren anlayış son bulmadan, bu ve benzeri, adeta ge-
liyorum diyen faciaları engellemek mümkün değildir. Soma’da yaşanan kaza değil cinayettir. 301 
maden emekçisinin ölümü kader değil katliamdır. Bu katliamın gerçek sorumluları ise hala kamuoyu 
önünde hesap vermemiştir.

Soma Davası’nın gerçek sorumlularının açığa çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm 
platformlarda dile getirdik. Ne yazık ki; böylesine büyük bir facianın ardından sorumluların görünen 
bir kısmının yargılandığı Soma Davası bu haliyle kamuoyunu tatmin etmemiştir. Yine üzülerek belirt-
mek isteriz ki, 5’i tutuklu 51 sanıklı davanın temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mah-
kemesi 14. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onayıp, 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma 
Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ı tahliye etmiştir.

Bilimsel ve teknik veriler göstermektedir ki, katliamın sebebi yeterli ve gerekli önlemlerin alınmama-
sıdır. Ocaktaki yangın eski imalat panolarında bırakılan kömürlerin oksijenle temas etmesi sonucu 
içten içe yanması biçiminde gerçekleşmiştir. Bu yarım yanma sonucu karbon monoksit gazının ocak 
içinde birikmesi ve yangının uzun bir süre tespit edilemeden devam etmesi sonucu facia meydana 
gelmiştir. Bu yangında boşalan kızgın malzeme, galeri ekipmanlarının yanmasına neden olmuş, kö-
mürün içeriğinden ve malzemelerin yanmasından ortaya çıkan zehirli gaz basınçla yayılarak maden 
emekçilerinin ölümlerine neden olmuştur. TMMOB olarak, hazırladığımız bilimsel, teknik araştırma 
ve raporlar ile gerçeğin objektif bir biçimde açığa çıkarılması için üzerimize düşeni yapmaya çalıştık 
ve çalışmaya devam edeceğiz.

Hiç kuşku yoktur ki; Soma katliamında sorumluluk sadece, yapılan tüm uyarılara karşı üretimi artır-
mak için tüm normları hiçe sayan şirketin değildir. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., TKİ, MİGEM, ETKB, 
ÇSGB ve Hükümet yaşanan tüm maden facialarında olduğu gibi sorumludur ve hesap vermelidirler. 
Türkiye’de uygulanan politikalarla üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, deneyimi ve dene-
yimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir 
biçimde yapılamaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur. 
Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

Bu facia, hem “madencilik” hem de “işçi sağlığı ve güvenliği” alanında son 15 yıldır ağırlaştırılmış bir 
biçimde sürdürülen “özelleştirme”, “piyasalaştırma” ve “taşeronlaştırma” politikalarının bir sonucu-
dur.Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından 
sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumlu-
luktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. Soma`da 13 Mayıs 2014 günü yaşanan facianın ana 
nedenleri; uygulamaya konulan özelleştirme, rödevans, taşeronlaştırma, örgütsüzleştirme, köleci 
çalışma sistemi; kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde 
edilmiş olan madencilik bilgi ve birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalardır.

Bunca çabanın, emeğin bir tek amacı vardır; Bu faciaların bir kez daha yaşanmaması için gerekli ön-
lemler alınsın, dersler çıkarılsın.

Yeni acılar yaşanmasın, yeni ölümler olmasın, yeni cinayetler işlenmesin!

TMMOB DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU 
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DEPREM ÖLDÜRMEZ YAPILAR ÖLDÜRÜR 
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizle sözlerimize başlamak istiyoruz,

31 Mart 2019 tarihinde Acıpayam ilçemizde meydana gelen depremin ardından 08 Ağustos 2019 
tarihinde bu kez Bozkurt ilçemiz merkezli depremle sarsıldık. Tek tesellimiz bu depremlerde can kay-
bının yaşanmamasıdır.

Ülkemiz 1939 büyük Erzincan depreminden sonra 20. Yüzyıldaki en büyük ikinci felaketi yaşamıştı. 
1999 yılının 17 Ağustos günü Kocaeli - Gölcük merkezli meydana gelen Marmara Depremi ve ardın-
dan 12 Kasım'da yaşanan Düzce Depremi büyük bir yıkıma neden olmuştu. 20 binden fazla vatanda-
şımız bu depremlerde yaşamını yitirmiş, 50 bine yakın vatandaşımız yaralanmış, yüzbinlerce konut 
hasar görmüş, bölgenin altyapısı tamamen çökmüş, toplam ekonomik kayıp ise 50 milyar doları aş-
mıştı. O günden sonra hep birlikte haykırmıştık; "Unutmayacağız, unutturmayacağız!"

Kısaca ülkemizin büyük yıkımlara sebep olabilecek deprem kuşağında yer aldığını ve alınacak tedbir-
lerin yapılacak düzenleme ve uygulamaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi öncelikli olarak ülkemi-
zi yönetenlerin, karar mekanizmalarını elinde bulunduranların en temel görevlerinden birisi olmalıdır.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminden bugüne geçen 20 yılda, üzülerek görüyoruz ki; meydana 
gelen depremler ve diğer doğal afetler sonucunda yaşanan can kayıpları, sosyal ve ekonomik trav-
malar siyasal iktidara hiçbir şey öğretmemiştir. Bilim ve meslek çevrelerince ortaya konan risk ve 
afet yönetimine ilişkin görüşlere, alınması gerekli önlemlere dikkat çeken açıklamalara itibar edilme-
miş, yıllar süren çalışma ve raporlar göz ardı edilmiştir. Bu ihmal ve umursamazlık nedeniyle yıllar 
içinde yaşanan felaketlerde binlerce insanımız hayatını kaybetmiştir.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden bugüne;

•	 Yapılan	sayısız	yapı	denetimi	düzenlemesinde	kamusal	denetim	ticarileştirilmiş,	meslek	odaları-
nın önerilerini dışlayan bir yaklaşım egemen olmuştur. Yapı Denetim Yasası'nda kamu yapıları dene-
tim dışı tutulmuş; TMMOB'ye bağlı ilgili Odaların yasa ve yönetmeliklerce tanınmış görevleri içinde 
bulunan mühendislik, mimarlık hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denetleme 
gereklilikleri dışlanmıştır.

•	 2011	yılındaki	Kanun	Hükmünde	Kararnameler	(KHK)	ile	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	yerel	yö-
netimlerin yapı, ruhsat vb. yetkilerini de üstlenmiş, TOKİ'ye çok özel yetkiler verilmiş, "kentsel dönü-
şüm" iktidarın elinde merkezileştirilmiş, bütün ülke imara açılmış, Yapı Denetimi Yasası'nda denetim 
dışı yapıların sayı tür ve dağılımında önemli değişiklikler yapılmış, yasanın denetim kapsamı daraltıl-
mış, denetimsiz yapılaşmanın sınırları genişletilmiştir.

•	 Ulusal	Deprem	Stratejisi	ve	Eylem	Planı'nda	 (UDSEP-2012-2023),	Neoliberal	serbestleştirme	
politikalarında önemli bir yer tutan "kamu-özel sektör işbirliği" yöntemi ile deprem gibi karmaşık ve 
tamamen kamusal düzlemde olması gereken bir alanın özel sektöre terk edilmesi için yeni adım-
lar öngörülmüş, "Serbestleştirme, özelleştirme, sivil toplumu güçlendirme ve yerelleşme" bağlamlı, 
kamu kaynaklarını ve kamu erkini ayrıcalıklı biçimde kullanan, yasama-yargı denetimini dışlayan, 
özel sektör ve uluslararası sermaye kuruluşlarıyla iç içe olan bölgesel kalkınma ajanslarına depremle 
ilgili sorumluluk verilmiştir. TMMOB'nin tüm uyarılarına karşın mühendislik, mimarlık uygulama, hiz-
met ve örgütleri bu strateji belgesinde de dışlanmıştır.

•	 Onuncu	 Kalkınma	Planı'nda	 da,	 "Kentsel	 dönüşümün	 doğurduğu	 değer	 artışlarından	 kamuya	
kaynak sağlanması" ve "Özel sektör tarafından geliştirilen kentsel dönüşüm proje sayısının artırıl-
ması" amaçlanmıştır. Planda ayrıca "teknik müşavirlik firmalarının inşaat sektörünün tüm üretim 
süreçlerinde ve kamu-özel işbirliği projeleri ile kentsel dönüşüm gibi alanlarda daha etkin faaliyet 
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göstermeleri temin edilecektir" denilerek mühendislik, mimarlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin 
özel sektör lehine tasfiyesi açık bir şekilde yer almış ve böylece doğal afetler konusu, iktidar ve ser-
maye çevrelerinin sınırsız kâr ve rant amacına tabi kılınmıştır.

•	 Başbakanlık	taralından	yayımlanan	“On	Birinci	Kalkınma	Planı	Hazırlıkları	ile	ilgili	2017/16	Sayılı	
Başbakanlık Genelgesi” ile 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı için gerçekleş-
tirilecek hazırlık çalışmalarında, daha önceki plan çalışmalarının aksine, “Afet Yönetiminde lEtkinlik 
Özel ihtisas Komisyonunun” kurulmasına bu plan döneminde gerek olmadığı kamuoyuna duyurul-
muştur.

•	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı,	 28.07.2017	 tarih	 ve	 30137	 sayılı	 Resmi	 Gazete’de	 yayınladığı	
“6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Riskli 
Alan” kararının verilmesinde temel bir girdi olan “alanda daha önceden meydana gelmiş afetler var-
sa, bunlara dair bilgiler”in kullanımını yürürlükten kaldırmıştır.

•	 5902	sayılı	Afet	ve	Acil	Durum	Yönetimi	Başkanlığının	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun’u	
gereğince 2009 yılında oluşturulan Deprem Danışma Kurulu “yılda en az dört kez toplanır” şeklindeki 
ana çalışma ilkesine aykırı olarak, 2013-2016 döneminde hiç toplanmamış 2017 ve 2018 yıllarında 
ise birer kez toplantı gerçekleştirmiştir

•	 Sadece	deprem	konusunda	değil	heyelan,	sel,	tsunami,	küresel	iklim	değişikliğinin	yarattığı	etki-
ler gibi tehlike unsurlarına karşı yerel düzeydeki sınırlı ve çoğunlukla afet sonrası çabaların dışında, 
ülke genelinde, sistematik bir “risk yönetim sistemi” inşa edilmemiş, ülkemizin “afet gerçekliği” imar, 
tarım, madencilik, enerji, sanayi gibi ana sektörlerde karar süreçlerinde göz ardı edilmiş/edilmeye 
devam etmektedir.

•	 “İmar	Barışı”	adıyla	yasalaşan	yeni	“imar	Affı”	ile	açılan	hukuk	davaları	sonucu	planları	ve	ruhsat-
ları iptal edilmiş olan her biri bir “kent ve çevre suçu” niteliğinde yükselen denetimsiz ve kaçak yapılar 
yasal hale getirilmiştir. Üstelik 3194 sayılı imar Kanununa eklenen geçici 16. Maddede “Yapının dep-
reme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” denilerek oiası bir afet sonucunda siyasi mali 
ve kamusal sorumluluktan kaçılmıştır.

Sonuç olarak; 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve ilimizde yaşanan depremleri dikkate alarak,

TMMOB ve bağlı Odaları olarak diyoruz ki:

Depremlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre için, ülkemizin yeni büyük sosyal 
afetler, sosyal yıkımlar yaşamaması için gereken önlemlerin ivedilikle alınmasını, yapı denetimi uy-
gulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın, TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili 
kesimlerin katılımıyla düzenlenmesini bir kez daha vurguluyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak diyoruz ki:

Siyasi iktidarın mevzuatta yaptığı kabul edilemez değişiklilerle, TMMOB yasasında tanımlanması-
na karşın, TMMOB ve bağlı Odalarının, kamu/özel sektör projelerini planlama, tasarım, üretim ve 
denetleme süreçlerinden dışlanmasını, Odaların üyelerini denetlemesi, sicillerini tutması, mesleki 
faaliyetlerinin kayıt altına alması, “imzacılıkla” ve sahte mühendislerle mücadelesi gibi mesleki ve 
kamusal görevlerinin engellenmesini, Meslek Odaları üzerinde mali ve idari denetim kurarak vesayet 
ilişkisinin hayata geçirilmek istenmesini tümüyle reddediyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak diyoruz ki:

Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!

TMMOB 
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU
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İNŞAAT SEKTÖRÜ VE KRİZ ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI

Ekonomik krizden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan inşaat sektörü, bugün adeta büyük 
depremi yaşıyor. 2019 yılının ilk aylarında da devam eden inşaat sektöründeki kriz giderek büyümeyi 
sürdürüyor. Türk lirasının değer kaybı, faiz oranlarının yükselmesi, girdi maliyetlerinin artması Türk 
ekonomisinin itici gücü olan inşaat sektörünü olumsuz etkilemiştir. Bugün sektörde inşaat malze-
meleri satışında ve doğrudan konut satışlarında yaşanan sorunların birden fazla nedeni bulunmak-
tadır.

TUİK in yayınladığı 21.05.2019 tarihli verilere göre ülkemizde 2019 yılının ilk 3 ayında alınan ikamet 
amaçlı ve ikamet amaçlı olmayan yeni yapı ruhsatı sayısı toplamı 2017 yılına göre %54.1 ve yüzöl-
çümü toplamı ise %57,8 oranında azalmıştır. Ayrıca yeni yapı ruhsatı alan daire sayısındaki azalma 
bu oranların daha da üzerine çıkarak, 2019 yılında ruhsat alınan konut sayısında 2017 yılına oranla 
%68,20 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu rakamlara göre, konut sektöründe 2017 yılında zirve-
ye ulaşan emlak balonunun 2019’un ilk 3 ayında yaşanan bu keskin düşüşle artık patlama noktasına 
gelmiştir.

İnşaat Sektöründe Kriz Konut Satışlarını da etkilemiştir. Ekonomik krizin olumsuz etkileri verilere 
yansımış, Türkiye genelinde 2018’de satılan konut sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 34 bin azala-
rak (yüzde 2.4) 1 milyon 375 bin 398 olmuştur. Ülke ekonomisinin “lokomotifi” haline getirilen inşaat 
sektöründe ki yaşanan büyük kriz,  bu sektöre bağlı olan 250-300 iş kolunu da etkilemiştir. Her alan-
da olduğu gibi inşaat sektöründe de kriz gerekçesiyle konkordatolar ilan edilmiş, işçiler işten atılmış, 
meslektaşlarımız, ya işten çıkarılmış ya da esnek çalışmaya maruz bırakılmışlardır.

TÜİK’ in 21.05.2019 tarihinde yayınladığı İnşaat Maliyeti Endeksi verilerine göre 2015 yılında 100 
baz puan alınan İnşaat Maliyeti Endeksi, 2019 yılının Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
%26,95 artarak enflasyondan daha fazla bir artış kaydetmiştir. Halkımızın bu endeks artışlarının da 
altında kalan gelir seviyesini ele aldığımızda, orta ve alt gelir grubu için konut sahibi olmak her geçen 
gün daha da güç bir hal almaktadır.

YAŞANAN SIKINTILARIN KAYNAĞI ÖNCEKİ YILLARA DAYANMAKTADIR.

TCMB’nin küçük-orta-büyük ölçekli 945 inşaat şirketine ait 2016 yılı mali veri ortalamalarını incele-
diğimizde, 2018 ve 2019 yılında sektörde yaşanan sıkıntıların kaynağının önceki yıllara dayandığı ve 
şirketlerin mali açıdan kriz ortamlarına dayanıksız bir yapıda oldukları açıkça görülmektedir.

Dolayısıyla bugün inşaat sektörünün içinde bulunduğu sorunların yeni olmadığı, rakamların bunu 
aslında çok önceden net olarak ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka-
sı’nın inşaat sektörüne ait yayımladığı 2016 yılı için bazı seçilmiş mali verileri incelendiğinde, sektör-
de ki firma yatırımlarının yüzde 82’si borç, yüzde 18’i ise özkaynak ile çevrilmektedir. Elde edilen kar 
aşırı borçlanma sonucunda ancak borçların faizini karşılayabilir durumdadır.

2019 yılında bir çıkış yakalamak isteyen inşaat sektöründeki kriz yıl sonuna kadar devam etme eğili-
minde olacaktır. Geçen yıla göre düşüşün çok sert olmasından dolayı 2019 yılının ilk yarısında büyük 
bir daralmanın söz konusu olacağı 2018 yılından itibaren çok net görülmüştür. 

BUGÜNKÜ DURUMUN TEMELİNDE YILLAR BOYU İZLENEN POLİTİKALAR YATMAKTADIR.

2008 krizinde de Rantı en yüksek yerlerden başlanarak, ihtiyaç temelli olmayan, sosyal niteliği yok 
sayılan konutlar üretilmiştir. Bugün ülke genelinde gelinen son noktada 3 milyon civarında fazladan 
konut olduğu bilinmektedir. Bugün krizle beraber artan işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle, insanla-
rın ne peşin nede banka kredisiyle ev alacak parası yoktur.
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Bu süreçte sürekli dışarıya borçlanılarak, kamu bankalarından çiftçiye veya ihtiyacı olan yurttaşa ve-
rilmeyen milyarlarca kredinin, kamu-özel ortaklığı çerçevesinde köprülere, havaalanlarına aktarıldığı 
bilinmektedir.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN KRİZ, TMMOB’ YE BAĞLI ODALARIN AÇTIĞI DAVAYA DAYANDIRI-
LAMAZ.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan’ın, Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı  
‘’ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNUN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ.’’ açıklaması, inşaat sektö-
ründe yaşanan büyük krizi meydana getiren gerçekleri yansıtmamaktadır.

TMMOB ye bağlı odaların  ‘03.07.2017 ve 30.09.2017 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ‘ te yer alan bazı maddelere karşı açtığı dava ile ilgili Danış-
tay 6. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararının tebliği Belediyelere 13. Mart.2019 tarihinde 
yapılmıştır.

Bugün inşaat sektöründe uzun zamandır yaşanan sıkıntıların ana nedeni, mevcut iktidar tarafından 
yıllarca izlenen yanlış politikalardır. İnşaat Sektörünün yaşadığı krizde, uluslararası kredi kuruluşla-
rının, politika ve ekonomiyi etkileyen kararlarının doğrudan etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde ithalata 
bağımlı bir sektör olan İnşaat sektörüne bağlı bir büyüme, dış ticaret açığının genişlemesine ve Tür-
kiye’nin dış dengelerinin sarsılmasında önemli rol oynamaktadır. 

Bugün inşaat sektörünün içinde bulunduğu sorunların yeni olmadığını, rakamların bunu aslında çok 
önceden net olarak ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Sektör üzerinde yapılan araştırmalardan çıkan 
çok net verilere göre, İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan ve gün geçtikçe derinleşen büyük krizin 
faturasının, 2 ay önce Belediyelere tebliğ edilen Yürütmeyi Durdurma kararına bağlanması gerçekle-
rin üzerini örtmek anlamındadır. 24.05.2019

 Kamuoyuna duyurulur.  

Saygılarımızla.

TMMOB  
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI 
KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ!

19 Nisan 2019 Tarihinde Hakkari’de yaşanan terör saldırısında şehit olan askerlerimize rahmet, ya-
kınlarına sabırlar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun.

Terörün dili, dini ve ırkı olmaz. Nerede, nereden ve nasıl gelirse gelsin terörü en sert biçimde kınıyo-
ruz. 

21.04.2019 tarihinde sri Lanka’da meydana gelen terörü ’de kınıyor tüm dünya insanlığının başı sağ 
olsun diyoruz.       

Hakkari’de şehit olan askerimizin cenazesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirilen örgütlü saldırıyı kınıyoruz. 

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP örgütüne geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Ülkemiz uzunca bir süredir bizzat iktidar erkini elinde tutanlar tarafından çok tehlikeli bir kutuplaş-
manın içine itilmektedir. Yakın zaman önce geride kalan seçim sürecinde muhalif halka ve partilere 
karşı kullanılan üslup bunun en ileri örneklerini oluşturmuştur. 

Siyasi iktidarın seçim sürecinde ve sonrasındaki uygulamaları ise demokratik değerlerin açıkça çiğ-
nenmesi anlamına gelen bir nitelik taşımaktadır. 

Bu saldırıyı yaratan atmosfer bu siyasi düşmanlaştırma uygulamalarının içinde aranmalıdır. 

Yönetenleri acilen bu anlayışı terk etmeye, seçim sonuçlarını kabullenmeye yurttaşların can güvenli-
ği başta olmak üzere huzurun inşası için adım atmaya çağırıyoruz. 22.04.2019

TMMOB 
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU
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Yüksek Seçim Kurulu’nun Hukuk Dışı Kararını Kınıyoruz
TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI ve HALKIMIZI DEMOKRASİYE 

DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

31 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri, 6 Ma-
yıs tarihinde YSK tarafından iptal edilmiş ve yenilenmesine karar verilmiştir. İstanbul halkı iradesini 
beyan ederek Sn. Ekrem İMAMOĞLU’nu büyükşehir belediye başkanı seçmiştir. 6 Mayıs tarihinde 
Yüksek Seçim Kurulu, sandığa yansıyan halk iradesini siyasi bir kararla gasp etmiştir.

Bu süreç göstermiştir ki; tüm yargı organları gibi YSK da kararlarını, hukuk kurallarına ve içtihada göre 
değil, siyasi iktidarın talimatlarına göre verir hale gelmiştir. YSK’nın artık siyasallaştığını söylemekten 
de öteye gidersek, YSK artık AKP’lileşmiş bir kurum haline geldiğini bir kez daha görmüş olduk.

Her dönem sandığa ve milli iradeye işaret edenlerin, seçim iradesine ve sandıktan çıkan sonuma ta-
hammül edemediği görülmüştür. Halkın iradesini yok sayan, seçim kulları siyasal baskı altında tutan, 
hukuku işine geldiği gibi işleten bu anlayış, maalesef ülkeyi kaosa ve uçuruma sürüklemektedir.

iktidara geldikleri günden bu yana başta yasama ve yargı olmak üzere, demokratik siyasal rejimin 
tüm temel direklerini ortadan kaldıranların, gelinen süreçte yıkamadığı yegane şey, halkın umudu ol-
muştur. Yaşanan onlarca hukuksuzluğa rağmen halkın demokrasiye sahip çıkma kararlılığı, demok-
rasimizin ve ülkemizin geleceği meselesi haline gelmiştir.

Bizler tüm hukuksuzluğa ve adaletsizliklere rağmen demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda 
mücadele etmeye devam edeceğiz. Mesele parti ve aday meselesinin ötesinde Türkiye’de demokra-
simizin geleceği meselesi haline gelmiştir.

Demokrasiye her zamankinden daha güçlü bir biçimde sahip çıkacağız.

TMMOB 
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU
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KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN VE İSTİSMARIN MEŞRULAŞTIRILMASINA
YÖNELİK ÇAĞDIŞI GİRİŞİMLERE SON VERİLMELİDİR

Tüm dünyada ve ülkemizde hâkim olan kadına yönelik şiddet sorunu; artan çatışma ve şiddet ortamı, 
küresel ekonomik krizler ve gericileşen iktidarlar nedeniyle; güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü 
ve ayrımcılık yoluyla daha da vahimleşerek sürmektedir. Kadın hakları, eşitlik ve adalet için ise cinsel 
tacize,  şiddete, kadın cinayetlerine ve ayrımcılığa karşı toplumsal muhalefet yükselmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya genelindeki kadınların yüzde 35’i, hayatlarının her-
hangi bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddet yaşamıştır. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 
dünya çapında, yaklaşık 750 milyon kadın çocuk yaşta evlenmiş; 120 milyon kız çocuğu ise hayat-
larının herhangi bir döneminde yakınları olan erkekler tarafından tecavüze uğramıştır. Tüm dünyada 
cinayet kurbanı olan kadınların yaklaşık yarısı yakınları ya da aile üyeleri tarafından öldürülmüştür.

Türkiye’deki kadınların %38’i; Birleşmiş Milletler verilerine göre yaşamlarının herhangi bir noktasında 
fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalmış; %15’i ise çocuk yaşta evlenmiştir.

2016 yılı İnsani Gelişme Raporu’na göre Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde 159 ülke arasında 69.sırada-
dır. Yetişkin kadınlar arasında en az orta öğrenim görmüş olanların oranı %43,5 iken, bu oran erkek-
lerde %64,8; kadınların işgücü piyasasına katılım oranı %30,4 iken, erkeklerde %71,4 olmuştur. Türki-
ye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde kadınlar eğitim durumları ne olursa olsun yıllık 
ortalama ücretleri erkeklerden ortalama %15 daha düşük; profesyonel meslek mensubu kadınların 
yıllık ortalama ücretleri ise erkeklerden %19,4 daha düşüktür.

Temel eğitim olanaklarına erişimin son altı yıldır erkeklere oranla beş kat daha düşük olduğu, çalışma 
hayatına ve işgücüne katılımın ise erkeklerin yarısı oranında gerçekleştiği ülkemizde; artan kültürel 
ve sosyal eşitsizlik, düşünce ve inanç alanlarında yapılan gerici baskılar ile yükselen toplumsal ayrış-
mayı yansıtmaktadır.

Kırk milyonun üzerinde kadının yaşadığı ülkemizde; dil, din, ırk ve cinsiyet rolleriyle şekillenen top-
lumsal yapı, kadınların temel hak ve özgürlüklerine yapılan muhafazakâr müdahalelerin meşru te-
meli haline getirilmiştir.

Kentin insan için var olması gerektiği anlayışı ile şekillenen ancak daha sonra tutarsız planlama ve 
mimarlık uygulamaları ile değişen kentlerimizde; kadınların uğradığı toplumsal baskı ve şiddetin gö-
rünürlüğü yapılaşma yoluyla engellenmiştir. Giderek artan kadına yönelik suçlar; ulaşım, kentleşme 
ve yapılaşma politikalarının, eşitsiz sosyo-mekânsal yapıların toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki ro-
lünü açığa çıkarmıştır.

Dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara uygulanan sömürüye ve kadınların hayatın tüm 
alanlarında karşılaştıkları baskıya karşı yürütülen mücadeleyi simgeleyen Dünya Kadınlar Gü-
nü’nde, Mimarlar Odası olarak; kadınların karşı karşıya kaldıkları baskı ve şiddetin önlenme-
sinde öncelikli hedefin cinsiyet temelli eşitsiz yapıya karşı mücadele olduğunu vurguluyoruz. 
Devlet; hiç kimsenin cinsiyet veya benzeri bir sebeple ayırımcılığa uğramamasını, herkesin temel 
hak ve özgürlüklerden eşit derecede yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Eşitliğe dayalı, ekono-
mik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, 
kullanılmasını ve yararlanılmasını engelleyen hiçbir ayrım ve kısıtlamanın yaşanmadığı bir gelecek 
dileğiyle kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz. 8 Mart 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI

BASIN AÇIKLAMALARI
ODA GENEL MERKEZ BASIN AÇIKLAMALARI
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9 NİSAN MİMAR SİNAN GÜNÜ

Büyük Usta Mimar Sinan’ı ölümünün 430. yılında saygıyla anıyoruz. Mimar Sinan Şehzadebaşı Kül-
liyesi’nden Süleymaniye Külliyesi’ne İstanbul’un siluetini taçlandırdığı eserleri ile, Balkanlar’dan Ya-
kındoğu’ya tüm Osmanlı coğrafyasına yayılan camileri, medreseleri, hamamları, hanları ile Osmanlı 
kent kültürünü yüceltmiş ve tüm imparatorluğa yaymıştır. Bugün bilim insanları Sinan’ın yapıtlarını 
çeşitli yönleriyle inceleyerek Osmanlı Devletinin yarattığı yüksek kültürü anlamaya çalışmaktadır. 
Mimar Sinan’ın iki görkemli yapıtı Süleymaniye ve Selimiye UNESCO tarafından Dünya Mirası Liste-
sine alınmış ve böylece bu mimarlığın “insanın yaratıcı dehasının başyapıtları” olarak “üstün evrensel 
değer” taşıdığı tüm Dünya tarafından kabul görmüştür. 

Sinan’ın mimarlığı kuşkusuz yoktan var olmamıştır. O yaşadığı coğrafyayı ve mekanı incelemiş, irde-
lemiş, Aya Sofya’yı anlamış ve onunla konuşmuştur. Süleymaniye Bizans’tan Osmanlı’ya yaşamsal 
sürekliliğin belki de en önemli göstergesidir; hem alabildiğine özgün bir tasarım hem de kültürler 
arası bir iletişimin öznesidir. Bu bağlamda yalnız Sinan’ın dehasını ortaya koyan eşsiz tasarımıyla 
değil bin yıllık bir geçmişin, birikimin değeriyle de anlam yüklenmiştir.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 2017 yılındaki Genel Kurulunun konusunu “Kültür 
Mirası ve Demokrasi” olarak belirlemiş ve böylece kültür varlıklarının korunmasını ve yaşatılmasını 
demokrasinin olmazsa olmaz bir parçası olarak tanımlamıştır. İlk bakışta çok da anlaşılır gelmeyen 
bu yaklaşım, aslında çoktan insan temel hak ve özgürlüklerinin bir bileşeni olarak kabul görmüş olan 
kültürel mirası daha da vurgulu bir şekilde çağdaş yaşamın temel koşullarından biri olarak yorum-
lamaktadır. ICOMOS, kültür mirasının farklılık içeren toplulukların bir arada yaşamasında, bağlarını 
güçlendirmesinde ve toplumlar arası çatışmaların azaltılmasında önemli bir potansiyel oluşturdu-
ğunu belirtmektedir. Kültür mirası insanlığın ortak kazanımı olarak demokrasinin sağlanmasında da 
başat güçlerden biridir.

Bu bağlamda Mimar Sinan’ın yarattığı camiler, medreseler, hamamlar, hanlar, köprüler, her biri ayrı 
ayrı geçmişten süzülerek gelen çok duyarlı bir kültürün ürünü, farklı toplulukların yarattıkları mi-
marlıkların bir bileşkesidir. Mimar Sinan’ın yaşamının geçtiği Yakındoğu’dan Balkanlara tüm bu geniş 
coğrafyayı günümüzde ülkemiz ve komşularını temsil etmektedir. 

Bu topraklarda barışın ve demokrasinin sürekliliğinin sağlanmasında kültürler arası diyaloğu 16. yüz-
yılda çözen ve bizlere ışık tutan Koca Sinan’ı kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları 
nedeniyle saygıyla anıyor; başta karar vericiler olmak üzere tüm ilgilileri yüzyıllar içinde yoğrularak, 
harmanlanarak gelişmiş olan kent kültürüne ve değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. 
09 Nisan 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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HASANKEYF VE SUR’UN KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI: 
28 NİSAN HASANKEYF VE SUR KÜRESEL EYLEM GÜNÜ

Antik uygarlıkların buluşma noktasında yer alan, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin, mimarlık ve 
sanatın beşiği olan ülkemizde; bin yıllardır aralıksız insan yaşamının var olduğu Dicle nehrinin ke-
narında bulunan iki kültürel ve doğal miras alanı,  Hasankeyf ve Sur, sermaye odaklı politikaların 
rehberliğinde dönüştürülmekte, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaktadır.

Yakın dönemde hızlanarak ilerleyen bu süreçte; Hasankeyf ve Sur’un korunması için tarihe, kültüre, 
topluma ve doğaya saygıyı esas alan duyarlı tüm kesimler, sivil toplum kuruluşları, kent, çevre kuru-
luşları ve meslek örgütleri bir araya gelmiştir. Bölgede uygulanan yıkım ve soylulaştırma projelerin-
den vazgeçilmesi için 28 Nisan 2018 tarihinde dünya genelinde pek çok ülkeyle aynı anda eylem ve 
etkinlikler düzenlemeye karar verilmiştir.

Mimarlar Odası olarak bizler de bu bağlamda, “28 Nisan Hasankeyf ve Sur Küresel Eylem Günü”nde 
ulusal ve uluslararası kamuoyunu insanlık mirasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Dicle Nehri üzerinde planlanan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesinin başlangıcı 1954 yılın-
daki etüt çalışmalarına ve daha sonra ise 1982 yılında GAP projesine dayanmaktadır. Baraj; kültürel 
mirasa, çevre ve ekolojiye, toplumsal ve sosyal yapıya olumsuz etkileri nedeniyle ülkemizin olduğu 
kadar dünyanın da gündeminde olan en tartışmalı projeler arasındadır. 1998’de yatırım programına 
alındıktan sonra sivil inisiyatiflerin girişimleriyle durdurulan proje, 2000’li yılların başında yeniden 
hayata geçirilmiş, bölgedeki kültür varlıklarının taşınması için ihaleler yapılmış ve binlerce yıllık tarihi 
eserler ait oldukları alandan koparılmıştır.

Dünya üzerinde ender bulunan bir kültürel mirası yok edecek olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Sant-
ralı yapım projesi nedeniyle; medeniyetlerin beşiği Mezopotamya bölgesinin önemli bir parçası olan 
ve doğayla iç içe geçmiş bir yapıya sahip 9000 yıllık “Hasankeyf Antik Kent ve Yerleşim Yeri” başta 
olmak üzere, yüzlerce arkeolojik sit alanı ve kültürel varlık su altında kalacak, yaklaşık 78.000 kişi 
göç etmek zorunda kalacaktır. Bu da; bölgenin ekonomik, sosyal ve toplumsal yaşamının yanı sıra 
ekosisteme de telafisi güç ve geri dönülemez biçimde zarar verecektir.

Bölge coğrafyasında 2015 yılında başlayıp giderek şiddetlenen saldırı ve çatışmalar ise en çok; yü-
zün üzerinde anıtsal yapının yanı sıra bir kısmı tescilli olmak üzere bölgeye özgü pek çok sivil mimari 
yapı örneklerini barındıran, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve koruma altında olan “Diyar-
bakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı”nı etkilemiştir.

2016 yılında Sur ilçesinin neredeyse tamamının acele kamulaştırılmasına karar verilmiş, nüfusun 
çoğunluğu yaşam çevrelerini terk ederek göç etmek zorunda kalmıştır. Ardından yerleşim yerlerine 
erişim kapatılarak yıkıma başlanmış, bölgenin dönüştürülmesi için mimarlık ve planlama bir araç 
haline dönüştürülmüştür. İmar Planı Değişikliği ile mevcut tarihi doku ve tescilli yapılar yok sayılmış; 
kentsel donatı alanlarının kaldırılması, birçok yapının yıkımı öngörülmüş, güvenlik ve savunma odaklı 
kararlar alınmıştır.

Göç edilerek terk edilen ve yıkıma uğrayan Suriçi’nde yeni yapılar inşa edilmiş, mimari miras yok 
edilmiş, dönüşüm projeleri uygulanarak tarihi kent merkezi kamusal alan ve konut bölgesi olmak-
tan çıkarılmış, yerinde iskânı sağlanmayan yurttaşlar kent çeperlerine gitmeye zorlanmış; toplumun 
sosyo-kültürel yapısında ayrışmaya neden olunmuştur.

Oysa tarafı olunan uluslararası sözleşmeler ve anayasa gereği Devlet;  kültürel varlıkların tespiti, 
korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli tedbirleri almakla; herhangi bir anda veya 
durumda kendilerini çatışma altında bulan tüm yurttaşların ve bu yurttaşlara ait yerleşim yerlerinin 
korunmasıyla sorumludur.
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Mimarlığın evrensel değerleri bağlamında; insanlığın ortak mirası olan Hasankeyf ve Sur antik kent-
lerinin ve kültür mirasının korunması için duyarlı tüm kesimleri ve sorumluları harekete geçmeye 
çağırıyor; sahip olduğumuz mesleki uzmanlık kapsamında, zarar gören mimari ve kültürel mirasın 
korunması için katkı ve yardımlarımızı sunmaya hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

Hasankeyf’te ve Sur’da yıkım ve soylulaştırma projeleri durmalı, Mezopotamya coğrafyasını besle-
yen Dicle nehri korunmalıdır! 28 Nisan 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ 

Emekçilere uygulanan zulüm ve baskıya karşı 1 Mayıs tüm dünyada; insan onuruna yakışır çalışma 
koşulları, örgütlenme ve çalışma haklarına eşit erişim için yüz otuz yılı aşkın süredir birlik, mücadele 
ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde ise 1 Mayıs, temel insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı baskılarla özdeşleşmiş; 1980’li 
yıllardan itibaren uygulanan neo-liberal politikaların sonucunda çalışma hayatı özelleştirme, sendi-
kasızlaştırma, taşeronlaştırma ve köleleştirme süreçleriyle şekillendirilmiştir.

Siyasi iktidar ve yürütmenin tek parti tarafından üstlenildiği 2002 yılından bugüne ise; finans ve 
sermaye odaklı yapılanma için; kentlerimiz üretimin örgütlendiği mekânlardan tüketimin örgütlen-
diği mekânlara dönüştürülmektedir. Dönüşüm projeleri yoluyla; kentsel alanlar ve kamusal varlıklar 
sermaye üretim aracı olarak pazarlanmakta; emekçilerin ve yoksulların yaşadığı mahallelere el ko-
nulmakta ve yurttaşlar kent çeperlerine sürgün edilerek yaşadıkları kent toprakları üzerinden rant 
paylaşımı yapılmaktadır.

Emeğe dayalı ve işgücünün yoğun olduğu inşaat sektöründe nitelikli mimarlık ve planlama hizmet-
lerine erişim engellenmekte; azami rant ve kar hırsı ile mesleki hak ve yetkiler kısıtlanmaktadır. Ya-
pıların bir an önce tamamlanması baskısı ile kamusal denetim ve güvenlik önlemleri yok sayılmakta, 
iş cinayeti sayıları gün geçtikçe artmaktadır.

Cumhuriyet tarihinin en ağır iş cinayetlerine sebep olan; taşeronlaşma, üretim zorlaması, bilim ve 
teknolojiye aykırı işletme yöntemleri ve denetim yetersizliği ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülmek-
te; 3.Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Şehir Hastaneleri gibi büyük yatırım projeleri olarak 
tanıtılan şantiyelerde yaşanan cinayetler kamuoyundan gizlenmektedir.

Yaşanan felaketlere rağmen; taşeron işçi istihdamını ve alt işveren uygulamalarını kalıcı hale getiren; 
işverenleri iş cinayetlerinin sorumluluğundan kurtaran, işçilerin kiralanmasının ve köleleştirilmesi-
nin; kadınların çalışma hayatından tasfiye edilmesinin, yabancıların ise denetimsiz biçimde hizmet 
sunmasının önünü açan yasal düzenlemeler yapılmaktadır.

Emekçilerin yalnızca örgütlenme ve çalışma hakları değil; toplantı, gösteri ve grev hakları da kısıtlan-
maktadır. Olağanüstü Hal koşullarında altı grev ertelenerek yasaklanmış; hatta “OHAL’in grev tehdidi 
altındaki yerlere müdahale için kullanıldığı” bizzat Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmiştir. Ulusal 
istihdam seferberliği olarak açıklanan stratejilerle; çalışanlar işsizlik tehdidi altında ucuz ve güvence-
siz çalışmaya zorlanmakta, çırak, stajyer ve kursiyer sayısı artarken; işsizlik oranları yükselmektedir.

Mimarlar Odası olarak; emekçileri güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü ve ayrımcılığa terk eden 
sermaye odaklı politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyoruz. Tüm temel 
insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve yararlanılmasını engelleyen hiçbir ayrım, 
mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir 
gelecek dileğiyle1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. 30 Nisan 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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‘İMAR AFFI’ GİRİŞİMİ GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Son 20 yılda küreselleşme adı altında ortaya konulan yeni liberal politikaların ülkemize yansımasıyla 
oluşan ekonomik darboğazı, kent topraklarını ve doğal kaynakları pazarlayarak aşmaya çalışan AKP 
Hükümetleri; planlama ve imar mevzuatı ile getirilmiş olan düzenleyici kural ve sınırlandırmaları, 
ekonomik gelişimin önünde engel görmekte, özellikle son yıllarda birbiri ardına değişiklik ve düzen-
lemeler gerçekleştirmektedir.

Ülkemizde, Cumhuriyetin kurulmasından sonra kentlerin planlı gelişmesi için ortaya konulan çaba-
lara karşın; 1950 yılından itibaren izlenen ekonomik politikaların bir sonucu olan kırdan kente göçün 
beraberinde getirdiği kaçak yapılaşma; ilk olarak hazine arazilerinin işgaliyle başlamış daha sonra 
tarım alanlarına, kıyılara, ormanlara, meralara, yaylak ve kışlaklar ile doğa koruma alanlarına doğru 
genişlemiştir.

Türkiye’de yapılı çevreyi şekillendiren kentsel popülizmin en önemli sonuçlarından birisi imar affı uy-
gulamalarıdır. Devlet hukuka aykırı yapılaşmaları; siyasal iktidar tarafından toplum yararı olduğuna 
karar verilen koşullara dayandırarak yasallaştırmaktadır.

Bugüne kadar çıkarılan onlarca imar affıyla kaçak yapılaşmanın yarattığı kendiliğinden büyüme, 
kentlerimizi biçimlendirmiş, adeta devlet politikası haline gelmiştir.

Özellikle neoliberal ekonomi politikalarının hayata geçirildiği 1980 darbesi sonrasında, planlama ve 
yapılaşma alanlarını düzenleyen tüm yasalar; mekânın sermayenin yapılaşma taleplerine göre şekil-
lenmesinin meşrulaştırıldığı bir zemine dönüşmüştür. Çıkarılan imar afları toplum yararı amacından 
uzaklaşmış; kaçak yapıların yasal hale getirilip ödüllendirilmesi, toplumsal hukuk düzenine ve devle-
te karşı güvensizlik yaratmıştır. İmar Affı düzenlemeleri kentlerin sürekli olarak plansız büyümesini 
körüklemiştir.

Kaçak yapılaşma nedeniyle; verimli tarım arazileri, orman alanları, su havzaları tahrip edilmiş sanayi 
ve turizm sektörleri olumsuz etkilenmiştir. Af kapsamındaki yapılar, hukuken yasadışı ve özellikle 
anayasanın kamu kaynakları, kıyı, doğal çevre ve ormanların korunmasına ilişkin temel maddelerine 
aykırıdır.

Bugüne kadar birçok kez denenen imar affının ve inşaat sektörünü temel alarak hızlı büyüme hedef-
leriyle arazi rantı üzerine temellendirilen ekonomi politikalarının tekrarlanması yerine; spekülasyon-
lara ve rant paylaşımına dayalı bir yapılı çevre üretimini özendirmeyen, kentsel sorunları, toplumsal 
ve fiziksel bütünlüğü olan planlama politikalarıyla çözmeyi hedefleyen bir anlayış benimsenmelidir.

Ülkemizde şimdiye kadar çıkarılan tüm imar afları; mevcut iktidarların seçim dönemlerinde ekonomik 
gelir ve oy elde etmek amacı ile gündeme getirilmiştir. İmar afları kaçak yapılaşmayı, arazi gaspını 
ve bu yolla yerleşmeyi gelenek haline getirmiştir. Aflar; toplumsal adalet ve barışın zedelenmesine, 
planlama ve imar ile ilgili kurumlara yönelik güvenin azalmasına, zengin doğal kaynakların amaç dışı 
kullanımına ve çevre sorunlarına yol açmıştır.

Bu kez ise “İMAR BARIŞI” adı altında; hukuka saygılı yurttaşların cezalandırıldığı ve buna karşın imar 
suçu işleyenlerin ödüllendirildiği “İMAR AFFI” bir kez daha gündeme getirilmektedir.

1984 Yılında çıkarılan 2981 Sayılı İmar Affı Yasası sonrası kaçak yapılaşma daha da artmış ve çevre 
sorunları büyümüştür. Ardından yaşanan 1999 Büyük Marmara Depremleri ile büyük ölçüde imar 
aflarının yarattığı, sağlam olmayan yapı stokunun yıkılmasının ağır bedeli topluma ödetilmiştir. Ya-
pıların, hatta mahallelerin yerle bir olması ve yaşanan can kayıpları nedeniyle; imar afları bugüne 
kadar gündemden kaldırılmıştı. İktidar tarafından seçim sürecinde yasalaştırılmak üzere TBMM’nin 
gündemine getirilen “İmar Affı”  ise oluşan tepkileri azaltmak amacıyla “İmar Barışı” olarak tanıtıl-
mak istenmektedir.
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Yeni “İmar Affı” ve denetimsiz yapılar ile; toplumun sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atan kent-
sel gelişmelere yol açacak, doğa olaylarının afete dönüşerek pek çok insanın hayatını kaybetmesine 
neden olacak popülist uygulamalar yeniden ve sınırsız bir şekilde yürürlüğe sokulmaktadır. Oysa 
topraklarının tamamı depremsellik koşullarında olan Türkiye’de, deprem nedeniyle ortaya çıkan top-
lumsal ve ekonomik kayıplar, ciddi tedbirler alınmasını gerektirmektedir. 

“Yurttaşların mağduriyeti” gerekçe gösterilerek gündeme getirilen “imar affı” ile; kıyı alanları, tarım 
arazileri, orman alanları, içme suyu havzaları ve tarihi, doğal, arkeolojik sit alanları üzerine inşa edilen 
bina ve tesisler dâhil olmak üzere, bütün kaçak yapıların yasal hale getirilmesi söz konusudur.

Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve yurttaşlar tarafından açılan hukuk davalarında yargı ta-
rafından planları ve ruhsatları iptal edilen, ayrıcalıklı imar hakları verilerek her biri bir “kent ve çevre 
suçu” niteliğinde yükselen yapılar yasallaştırılmak istenmektedir.

Bu çerçevede asıl olarak, Tarihi İstanbul Boğaziçi’nde yapılan ilave katlar, tarihi kent merkezlerinde 
işlenen imar suçları, eşsiz doğa güzelliklerine sahip kıyı bölgelerinde, orman ve tarım arazilerinde, 
doğal ve arkeolojik sit alanı olan Kapadokya ve ören yerlerinde, Doğu Karadeniz’in yaylalarında, ko-
runması gereken dağlar, akarsu yatakları ve vadilerde hukuksuz olarak yapılan oteller, turistik tesis-
ler, rezidanslar ve ticari yapıların yasallaştırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, İmar Affı ile tıkanan ve krize giren inşaat sektörü üzerinden yeni rantlar elde edilmesi hedef-
lenmektedir. TOKİ aracılığı ile iş yapan ve iktidarın koruması altında olan kimi inşaat firmalarına yeni 
imar alanları açmak, halkın yaşadığı mahalleleri bu kuruluşların şantiyesine dönüştürmek için altyapı 
hazırlanmaktadır.

Çıkarılacak “Yasa” ile imar ve koruma ile ilgili Anayasa hükümlerinin ve yasaların geçersiz kılınması 
hukuken mümkün değildir. İktidar tarafından bu gerçeği yok sayarak yapılan açıklamaları; eksik ve 
yanlış bilgi verilmek suretiyle yurttaşların yanıltılması ve imar affının kabul ettirilmesi dışında değer-
lendirmek mümkün değildir.

TMMOB Mimarlar Odası olarak; seçim sürecinde, “İmar Barışı” olarak topluma sunulan kaçak yapı-
laşma affının; halkın can güvenliğini tehlikeye atan, tarihsel ve doğal alanları tahrip eden, hukuk dışı 
uygulamaları yasallaştıran ve kentlerimizi yaşanmaz hale getiren bu girişimin geri çekilmesi gerekti-
ğini ve sürecin takipçisi olacağımızı, kamuoyuna saygı ile duyururuz. 3 Mayıs 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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MESLEKTAŞLARIMIZA UYGULANAN 
BASKI, İHRAÇ VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALARI KINIYORUZ !

21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde ilan edilen ve halen devam etmekte olan Olağanüstü Hal 
(OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) aracılığı ile kamu kurumlarının, yük-
seköğretim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının yapılarına ve çalışanlarına dair pek çok düzenleme 
yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.
Olağanüstü halin devam ettiği bu süreçte temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanarak düşünce ve ifade özgür-
lüklerinin engellendiği ve toplumsal muhalefete yönelik saldırıların devam ettiği görülmektedir.
Kamu yararına çalışmalarını sürdüren meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve yükseköğretim 
kurumlarının kamusal ve özerk yapıları yok sayılmakta, kamu hizmetleri ve üretim süreçleri değersizleş-
tirilmektedir.
OHAL koşulları ve bu koşullarda çıkarılan KHK’lerle; uzmanların sunduğu nitelikli hizmetlerin topluma 
ulaşmasını ve meslek kuruluşlarının ve kamu kurumlarının topluma karşı sorumluluklarını yerine getir-
mesini engelleyecek koşulları oluşturmakta; kamu hizmetlerini uygulama, yönetim ve denetim boyutuyla 
merkezi politikaların bileşeni haline getirilmektedir.
Kurumları kapatılarak tasfiye edilen ve kamu görevlerinden ihraç edilen on binlerce kamu çalışanı ara-
sında başta Şube yöneticilerimiz olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz ve onlarca mimar, mühendis ve 
şehir plancısı meslektaşımız da bulunmaktadır.
Kamu görevlerinden OHAL kapsamındaki KHK’lerle ihraç edilen meslektaşlarımızdan Yapı Denetimi ala-
nında çalışanların son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir kez daha cezalandırılmaktadır-
lar. Bakanlık Yapı Denetim Sistemi’ne kayıtlı “Proje ve Uygulama Denetçisi” veya “Kontrol Elemanı” olan 
mimar ve mühendislerin, Denetçi Belgeleri iptal edilerek; yaşamları boyunca yapı denetim kuruluşlarında 
çalışmaları yasaklanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuya ilişkin  talep üzerine cevaben iletilen yazısında ise; “Kanun Hük-
münde Kararnamelerin ekinde bulunan ve isimleri listede yer alan 4708 sayılı Kanun kapsamında denetçi 
Mimar ve Mühendis, Kontrol elemanı, Yardımcı Kontrol Elemanı, Yapı Denetim Kuruluşu ve Laboratuar 
Kuruluşları ortakları ile şirket müdürlerinin ve hali hazırda yapı denetim faaliyeti içinde belirtilen türde 
görev yapmakta olan kişilerin faaliyetlerinin, ilgili kurumlardan bilgilerinin temin edilmesi sonrası engel-
lenerek görevlerinin sonlandırılması, söz konusu listelerde yer alan kişilerin bundan sonra denetim faali-
yetlerinde bulunmalarına izin verilmemesi ve bu yönde yapılacak başvuruların reddine ilgili Bakanlık oluru 
ile uygun görülmüştür” denilmiştir.
Hukuk sistemimize göre idari bir işlem olan kamu görevinden ihraç; doğrudan kanun yoluyla yapılamaya-
cak olmasına, gerekli incelemeler ve değerlendirmelere dayalı idari kararla yapılması gerekmesine karşın 
kanun hükmünde kararnameler yoluyla yapılmakta; bu uygulamaya dayalı olarak mimar ve mühendisle-
rin çalışma hakları da ellerinden alınmış, mesleklerini icra etmeleri engellenmiştir.
Mimarlar Odası olarak; meslektaşlarımıza karlı uygulanan hukuksuzlukları kınıyor; haklı mücadelelerinin 
yanında olduğumuzu önemle vurguluyoruz. Bu hukuksuz uygulamaları; kamu görevi yürüten meslek-
taşlarımızın; baskı, istifaya zorlama, görevden uzaklaştırma ve ihraç gibi yöntemlerle işsizliğe ve açlığa 
mahkum edilmelerini ve itibarsızlaştırılmalarını reddediyoruz.
Kamu ve toplum yararını esas alan mesleki, bilimsel çalışmalar yürüten üyelerimizin ihraç edilmekle kal-
mayıp Denetçi Belgeleri iptal edilerek çalışma hak ve özgürlüklerinin engellenmesi kabul edilemez.
Bu bağlamda bütün ilgilileri hukuki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeye; toplumun, bütün kurum 
ve kurallarıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle gözetmeye çağırıyoruz. Meslektaş-
larımızın mağduriyetlerine mağduriyet eklemeden telafisi olmayan bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve 
kazanılmış hakları iade edilmelidir. 21 Mayıs 2018
Değerli kamuoyumuzun bilgisine saygı ile sunulur. 

TMMOB MİMARLAR ODASI
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BELEDİYELERCE MİMAR VE MÜHENDİSLERE YAPILAN 
MÜELLİF KAYDI VE KAYIT ÜCRETİ ALINMASI İŞLEMLERİ 

HUKUKA AYKIRIDIR! 

Meslek mensuplarının kayıtlarını tutma ve sicillerini denetleme görevi Anayasa ve 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 33. maddesinin “Türkiye’de mühendislik ve mimar-
lık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki 
tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve âzalık vasfını muhafaza etmek 
mecburiyetindedirler.” hükmü ile TMMOB’a bağlı meslek odalarına tanınmış bir yetki olup, başka bir 
kurum veya kuruluşun kayıt tescil ve benzeri işlemler yapması anılan yasal düzenlemeye aykırıdır.

Oysa son zamanlarda üyelerimizden, bazı belediyelerin proje müelliflerine yönelik kayıt işlemi yaptı-
ğı ve bu işlemden yıllık kayıt ücreti aldığına dair bilgeler gelmektedir.

Konuyla ilgili benzer bir uygulamaya yönelik açtığımız son davada; “Planlı Alanlar Tip İmar Yönet-
meliğinde, proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların 
ve mühendislerin, 27.01.1954 tarih ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerektiği, fenni mesulle-
rin sicillerinin, ilgili meslek odalarınca tutulacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Yine Yönetmelikte, “fen 
adamlarının sicilleri”nin ise belediye ve mücavir alanı sınırları içinde, belediyelerin ilgili birimlerince 
tutulacağı belirtilmiştir. Öte yandan, 6235 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye’de mühendislik ve mimar-
lık meslekleri mensuplarının ilgili odaya kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmakla birlikte, Belediye 
Kanunu’nda proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin Belediyece tutulacağına ilişkin açık bir 
hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda 6235 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye’de mühendislik ve mi-
marlık meslekleri mensuplarının ilgili odaya kayıt yapma zorunluluğu bulunduğundan, işlem tarihin-
de yürürlükte bulunan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde, proje müellifleri ile fenni mesullerin 
sicillerinin ilgili meslek odalarınca tutulacağının, fen adamlarının sicillerinin ise belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde, belediyelerin ilgili birimlerince tutulacağının açık bir şekilde belirtilmesi, Beledi-
ye Kanunu’nda proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin Belediyece tutulacağına ilişkin açık 
bir hüküm yer almaması nedeniyle, … Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek mimarlık ve 
mühendislik proje müellifleri ile fenni mesullerin … Belediyesine kayıt olma ve buna ilişkin ücretin 
belirlenmesine yapılan itirazın reddine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Yasal dayanağı bulunmayan müellif kaydı/yenileme işlemi ile kayıt ücreti alınmasının hukuka uygun 
olmadığı yargı kararları ile de sabittir. Üyelerimizin mağduriyetine yol açan söz konusu hukuka aykırı 
işlemlerin ivedilikle durdurulması gerekmektedir. 22 Mayıs 2018

Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI
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MÜELLİF MİMAR VE MÜHENDİSLERİN İMZASI OLMAKSIZIN 
HAZIRLANACAK YENİ YAPI RUHSATLARI İLE MESLEK MENSUPLARI 

İMAR SÜRECİNDEN DIŞLANMIŞ, 
MİMARİ PROJELERİN MÜELLİFLİK HAKLARI YOK SAYILMIŞTIR 

02.05.2018 tarih ve 30409 (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, TS 8737 no.lu yeni 
Yapı Ruhsatı Formu Standardı yürürlüğe girmiştir. Tebliğin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Me-
kansal Adres Kayıt Sistemi Yapı Belgeleri Uygulamasında ruhsat formu değişikliklerinin işlenmesiy-
le; yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje 
müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneler kaldırılmıştır.

Yeni yapı ruhsatı standardına göre; ruhsatı düzenleyen idare yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim 
şirket yetkilisinin ıslak imzası alınması yapı ruhsatı düzenlenmesi için yeterli olmaktadır. Buna karşın 
imza haneleri kaldırılan alanlarda sorumluların isimlerinin ve ilgili bilgilerinin kaydedilmesi uygula-
ması devam etmektedir.

Ülkemizde, sermaye ve rant odaklı, salt inşaat faaliyetleri üzerinden kurgulanmış ve son zamanlar-
da sürdürülebilir olmadığı daha net biçimde anlaşılan bir ekonomik düzende; planlama ve şehircilik 
ilkelerine bağlı kamu yararını gözeten nitelikli mesleki hizmetleri, mesleki hak ve yetkileri, müelliflik 
ve telif haklarının kamusal ve hukuki denetimini sağlayan bürokratik işleyişi yapı üretim sürecini 
yavaşlatan, yapı piyasasının hızlı iş üretmesine engel olan unsurlar olarak algılandığı bilinmektedir.

Bu bağlamda, yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imzasını kaldıran düzenlemenin; amacı dışında 
uygulamalarla kent topraklarının yağmasını hızlandırarak her alanda yıkım ve yoğun yapılaşmanın 
önünü açan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, kentleşme 
ve planlama ilkelerinden uzak olarak hazırlanan ve çoklu imar uygulamalarına ve eşitsiz yapılaşmaya 
neden olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, kaçak yapılara ruhsat düzenleyerek meşrulaştırılmasını 
sağlayan ve kaçak yapılaşmayı özendiren İmar Affı (Barışı) ve sayısız KHK, torba yasa uygulamaları 
ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir.

Yapı projelerinde proje müelliflerinin imza yetkilerinin, ruhsat standardının değiştirilmesi yoluyla kal-
dırılması; mesleki haklarımızı yok sayan diğer düzenlemelerin de meşrulaştırma gerekçesi olarak 
gösterilen “bürokrasinin azaltılması” söylemiyle haklı gösterilmeye çalışılması asla kabul edilemez. 
Bu düzenlemeyle; sahteciliğin önü açılmakta ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki tasarrufları 
yok sayılmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile ruhsat alma süreçlerinin, projelerin sahipleri mimar ve 
mühendislerin bilgisi ve onayı dışında tamamlanması planlanmaktadır. Proje müelliflerinin imzaları 
alınmadan hazırlanacak olan yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerinin ve proje tadilatlarının dene-
timlerinin hangi yolla yapılacağı anlaşılmamakla birlikte, bu durumun hukuki ve mesleki sorumluluğu 
uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını geri dönülmez ve onarılmaz 
hukuki sorumluluklar altında bırakacaktır.

Yürürlüğe giren yeni yapı ruhsatı standardının Föy 2/a içindeki açıklamalarda “Mimari proje müellif-
leri diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasından sorumludur” yer almak-
tadır. Mimari proje müelliflerinin imza koymadıkları, hatta belki de hiç görmeyecekleri bir belgenin 
düzenlenmesinde hala sorumlu tutuluyor olması kabul edilemez bir düzenlemedir.

Yapı ruhsatı düzenleyen ilgili idarelerin kurumsal yapılarındaki eksiklikler ve denetimsiz  imar uygu-
lamaları nedeniyle yaşanan sorunların ve uzayan bürokratik işlemlerin; proje müelliflerinin onay ve 
imzalarının alınması süreciyle bağlantılıymış gibi yansıtıldığı görülmektedir. Mesleki hak ve yetkiler, 
müelliflik ve telif haklarının; bürokratik işlem ve engel olarak gösterilmesi kabul edilemez. Bu hak ve 
yetkiler; toplumun nitelikli Mimarlık ve Mühendislik  hizmetlere erişiminin ve sağlıklı bir yapılı çev-
re üretiminin güvencesidir. Yapı ruhsatı formlarından mimari proje müellifinin imzasının kaldırılması 
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mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan haklarının ihlali sonucunu doğuracak 
ve bu anlamda pek çok uyuşmazlığın yaşanmasına yol açacaktır.

Yaşamakta olduğumuz “İmar Affı” sürecindeki gibi tamamen vatandaşın beyanına dayanarak, mü-
hendis ve mimarları devre dışı bırakmak ne kadar yanlış ise, ruhsat alma süreçlerinden mühendis 
ve mimarların onaylarını kaldırmak da bir o kadar yanlıştır. Bürokrasiyi sadeleştirmek adı altında 
mesleki haklarımızı devre dışı bırakmak amacı taşıyan bu düzenleme, meslektaşlarımızın mesleki 
anlamda kayıplar yaşamasına sebep olacak bir uygulamadır. Bu uygulamanın, meslek odalarının gö-
rüşleri alınmadan ve değerlendirilmeden yürürlüğe sokulması kabul edilemez. Ruhsat alma süreçleri 
mühendis ve mimarların gözetiminde, onların denetimde ve onayı ile yürütülmedir.

Bu vesile ile; meslektaşlarımızın ruhsat aşamasında bilgileri dışında proje değişikliklerine karşı,  pro-
jelerini Oda’da kayıt altına aldırmalarının telif hakkı ihlallerine karşı güvence sağlayacağını bir kez 
daha vurgulamak isteriz.

Bu tür uygulamaların doğuracağı “sahte” meslek mensupları, denetimsiz yapılaşma ve yeterli ko-
şulları taşımayan kişilerce üretilecek yapı projelerinin sebep olacağı sorunların gelecekte yaşanacak 
yargı süreçleriyle beraber daha büyük bürokratik engellere neden olacağı da unutulmamalıdır.

Söz konusu düzenleme mesleki hakların kısıtlanması yoluyla; uzmanların sunduğu nitelikli mimarlık, 
mühendislik ve planlama hizmetlerinin de topluma ulaşmasını ve meslek mensuplarının yetkinlik-
lerinin güvencesi olan meslek kuruluşlarının ve kamu kurumlarının topluma karşı sorumluluklarını 
yerine getirmesini engelleyecek koşullar oluşturulmaktadır.

Anılan Tebliğ ile meslektaşlarımızın ve diğer mühendislik disiplinlerinin yapı ruhsatları üzerinde-
ki denetim yetkisinin kaldırılmasına ek olarak, yapı sahiplerinin de kendi mülkleri üzerindeki imzalı 
onaylarının ilga edilmesi; yapı sahibinin hangi mimari proje ile ruhsat alındığını kontrol edememesi 
sonucuna yol açılacak ve ağır mülkiyet hakkı ihlalleriyle karşılaşılacaktır.

Konu ile ilgili Odamızın ve TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarının çalışmaları devam etmekte olup, 
meslek haklarımıza yapılan bu saldırıya karşı mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini değerli ka-
muoyu ve meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız. 4 Haziran 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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DOĞA VE ÇEVRE KARŞITI POLİTİKALARA SON VERİLMELİDİR!

Ülkemizde merkezi ve yerel yönetimlerce yakın dönemde; kentleri, doğal, kültürel değerleri ve yaşam 
alanlarını ekonominin merkezine oturtan; bütün bu değerleri metalaştırarak, sermayenin yatırım ve 
karlılık alanına dönüştüren politikalar benimsenmiştir. Kentler ve kırsal alanlar, tabiat varlıkları, koru-
ma alanları, ormanlar, kıyılar, milli parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar ve kışlaklar; taşıdıkları 
doğal ve kültürel değerlerle birlikte hızla, yıkımın ve plansız yatırımların şantiyesi haline gelmiştir.

On altı yıldır devam eden siyasi iktidar döneminde doğal ve yapılı çevre üzerinden sağlanacak gelir-
lerin artırılabilmesi için pek çok yasal düzenleme yapılmış ve koruma politikalarında var olan güven-
celer ortadan kaldırılarak yeni bir süreç başlatılmıştır.

Bu düzenlemelerle; nükleer santraller, köprüler, otoyollar, havaalanları ve hidroelektrik santraller 
gibi pek çok projenin sınırsız uygulanabilmesi amacıyla koruma mevzuatı değiştirilmiş; proje alanla-
rındaki doğal çevrenin kamusal niteliklerinin kaldırılabilmesinin ve amaçları dışında kullanılabilme-
lerinin, yapılaşma alanlarına dönüştürülmelerinin önü açılmıştır. Yeşil alanlar, milli parklar, ormanlık 
araziler, kıyılar ve sahil şeritlerinde “sit alanı, tabiatı koruma alanı, milli park” statüleri kaldırılmış 
veya değiştirilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, Milli Parklar, Orman, Çevre, Maden, Kıyı ve Mera Kanunlarında 
yapılan değişikliklerin yanı sıra hükümet eylem planlarında yer verilen ve ilk olarak 2003 yılında son 
olarak ise 2017 yılında altıncı kez meclise sunulan “tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma” kanun tasa-
rısı ise kentsel ve kırsal alanlarda yaşanacak çevre tahribatının boyutlarını tanımlamaktadır.

Tasarı; koruma yerine kullanma odaklı, doğal sitleri kaldıran, mevcut korunan alanların yatırıma açıl-
masına olanak tanıyan, korunan alanların ilanında ve yönetiminde yalnızca Bakanlığı yetkili kılan, 
Milli Parklar Kanununu yürürlükten kaldıran düzenlemeler getirmektedir.

Anayasada Devletin görevleri arasında “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumak,  
çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek” sayılmıştır. Ancak; 
siyasi iktidar, var olan kentsel düzen içinde egemen sermaye sınıfları ile işbirliği yoluyla ekonomik 
sürekliliği sağlamaya odaklanmış, tüm bu alanlarda yapılaşmanın önünü açacak yasa düzenlemeleri 
getirmiştir. Birbiri ardına hiçbir bilimsel araştırmaya dayanmadan planlanan ve yürürlüğe sokulan 
projelerle ilgili bilim insanları, meslek odaları ve hatta kamu kurumları tarafından düzenlenen rapor-
ları göz ardı edilmektedir.

Doğal değerlerini hızla yitiren ülkemizde; hızlı ve yoğun yapılaşma, iklim değişikliği, nüfus artışı ve 
göçün dönüştürücü etkileri en çok büyük yerleşimlerde etkisini göstermeye başlamıştır. Kentlerimiz; 
afetlere ve yapısal sorunlara daha açık ve güvencesiz hale gelmiştir.

Ülkemizde çıkarılan tüm imar afları, mevcut iktidarların seçim dönemlerinde ekonomik gelir ve oy 
elde etmek amacı ile gündeme getirilmiştir. Kaçak yapılanmalar ile verimli arazi alanları, orman alan-
ları, su havzaları tahrip edilmiş, sanayi ve turizm sektörleri olumsuz etkilenmiştir. Af kapsamındaki 
yapılar, hukuken yasadışı ve özellikle anayasanın kamu kaynakları, kıyı, doğal çevre ve ormanların 
korunmasına ilişkin temel maddelerine aykırıdır. İmar afları kaçak yapılaşmayı, arazi gaspı ve bu yolla 
yerleşmeyi gelenek haline getirmiş, zengin doğal kaynakların amaç dışı kullanımına, çevre sorunla-
rına yol açmıştır.

Çevrenin ve doğanın tahribatının ve kaynakların acımasızca tüketilmesinin olumsuz etkilerine an-
cak; ülkemizin sahip olduğu doğal, çevresel kaynakların korunması ve uzun vadeli cevre politikaları 
oluşturularak bu kaynakların tüm yurttaşlarca eşit kullanılabilmesi yoluyla karşı koymak mümkün 
olacaktır.

Bu bağlamda; çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması; katılımcı, bilimsel 
şehircilik ve planlama süreçlerine bağlı kararların hayata geçirilmesi; uluslararası anlaşmalara esas 
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olan duyarlılıkların dikkate alınması zorunlu hale gelmiştir.

Mimarlar Odası olarak; tüm meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın Dünya Çevre Günü’nü kutluyor; 
sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşturulması için, öncelikle doğal kaynaklarımızın ve doğal, kültürel çev-
remizin korunması amacıyla verdiğimiz mücadeleye devam etmekte kararlı olduğumuzu vurguluyo-
ruz. 5 Haziran 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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ANIT AĞAÇLARIN “KORUMA” DIŞI BIRAKILMASINA 
YARGIDAN DURDURMA 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğal sit alanları, milli parklar, tabiat parkları ve diğer koruma alanları 
ile ilgili olarak 2011 yılında yetkili kılındıktan sonra, çoğunlukla bu alanların koruma güvencelerinin 
kaldırılması yönünde tasarruflarda bulunmaktadır.

Bunlardan biri de 27.10.2017 tarih ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların 
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik” ile bazı özellikteki ağaçların anıt ağaç olarak tescilinin kaldırılmasını öngören değişiklik idi. 
Yönetmelik değişikliğiyle, korunması gerekli alan ve varlıkların tespit ve tescilinde, mevcut düzenle-
meleri geriye götüren düzenlemeler getirilmişti.

Bu kapsamda kent merkezlerinde kaç yıllık olursa olsun istenilen ağaçlar “anıt ağaç” statüsünden 
çıkarılarak kesilebilecekti. İstanbul’da Gezi Parkı, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Yıldız Parkı içe-
risinde ve çevresindeki ağaçlar ile Ankara’da Kurtuluş Parkı, Kuğulu Park, tarihi Saraçoğlu Mahallesi, 
Seğmenler Parkı ve Gençlik Parkı gibi alanlardaki ağaçların büyük bölümü anıt ağaç statüsünde de-
ğerlendirilmeyecek ve kesilmesi önündeki hukuki engel kalkmış olacaktı.

Söz konusu değişikliğe karşı açtığımız davada Danıştay iptal sebeplerini haklı bularak, hukuka uygun 
olmayan Yönetmelik değişikliğinin, “soyut nitelik taşıdığı ve hukuki belirlilik ilkesine uygun olmadığı” 
gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mimarlar Odası olarak, doğal ve kültürel değerlerimizi oldukça hızlı bir şekilde kaybettiğimiz şu gün-
lerde, mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için bu değerleri korumaktan vazgeçmeyeceğimizi ve tüm 
doğa, çevre ve kent tahribatlarına karşı hukuksal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez 
daha vurguluyoruz. 9 Ağustos 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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İNSAN HAKLARINA VE ÖZGÜRLÜKLERE SAYGILI 
BİR GELECEK İÇİN ÇAĞRI! 

Ülkemizde uzun süredir temel hak ve özgürlükleri sınırlayan Olağanüstü Hal (OHAL) koşullarında 
gerçekleştirilen 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliğinin; 24 Haziran 2018 Seçimlerinden sonra yü-
rürlüğe girmesiyle fiilen kurulan “Otokratik Rejim”, uygarlığımızın ulaştığı düzey, hukuk ve demokrasi 
normları bakımından kabul edilemez koşullar yaratmıştır.
Erken seçim öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen Yetki Kanununa dayalı ola-
rak; Bakanlar Kurulunca çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Anayasaya Değişiklikleri-
ne Uyum adı altında yüzlerce kanunda değişiklik yapılmış ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kararname-
leriyle Bakanlıklar başta olmak üzere neredeyse bütün devlet kurumları merkezileşme politikalarına 
bağlı olarak yeniden şekillendirilmiştir.
Mimarlar Odası olarak; mimarlık alanına ilişkin “hak ve eşitlik” mücadelesinin, yaşam hakkından, demok-
rasiden, özgürlüklerden, insan haklarından ve barıştan bağımsız düşünülemeyeceğinin bilincindeyiz. 
 
Bu çerçevede gündemde olan toplumsal yaşamımızı, yaşam değerlerimizi ve mesleki uygulama 
alanlarımızı derinden etkileyen ciddi tehditler hakkında meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendir-
me ve çağrı yapma ihtiyacı duyuyoruz.
Yasama organı etkisiz hale getirilerek işlevsizleştirilmiştir.
Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan ve halkı temsil görevi bulunan TBMM’nin; kamu ve top-
lumsal alanı düzenleyen normları belirleme ve yürütmeyi denetleme yetkisi elinden alınmıştır.
Sadece bir hükümet sistemi değişikliği olmayan, Cumhuriyetin bütün kurum ve kazanımlarının yok 
edildiği bu sürecin parlamento denetiminden uzak bir biçimde gerçekleştiriliyor olması demokratik 
ilkelere uygun olmadığı gibi; başlı başına bir anayasal sorun oluşturmaktadır.
TBMM’nin yetkisizleştirildiği, yargının talimatla işlediği, ifade özgürlüğünün kalmadığı, basının sus-
turulduğu, vicdanların ve ahlakın çöktüğü bu ortamda “demokrasi ve adalet” geniş toplum kesimle-
rinin acil ve ortak talebi haline gelmiştir.
Sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı yok sayılmaktadır.
En temel hak olan sağlıklı bir çevrede yaşamın koşulları, sermayenin yönlendirmesi ve kamu yararı 
ilkesinin göz ardı edilmesiyle ortadan kaldırılmaktadır. 
“İnşaat sektörü üzerinden sermaye birikimi” modeli kapsamında yürütülen “Kentsel Dönüşüm” uy-
gulamaları; sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel kayıplar yaşanmasına neden olurken, hak ihlalleri 
ve toplumsal ayrışmayı da beraberinde getirmektedir.
Çevre felaketine yol açabilecek Kanal Istanbul ve büyük altyapı projeleri, imar uygulamaları ve kısa 
zamanda çok sayıda yapı üretilmesi baskısıyla kentlerimiz; deprem ve tüm diğer afetler karşısında 
güvencesiz hale gelmektedir.
İktidar tarafından korunan ve her biri “kent ve çevre suçu” olan büyük ölçekli rant tesislerinin yasal-
laştırılmasının yanı sıra, oy kazanmak amacı ile “İmar Barışı” adı altında çıkarılan “İmar Affı” yasasıyla 
yurttaşların can ve mal güvenliği tehlikeye atılmış ve kaçak yapılaşma teşvik edilmiştir.
Eğitim kamusal, bilimsel ve laik değerlerden uzaklaştırılarak niteliksizleştirilmektedir.
Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli çevrede pozitif bilim ilkelerine dayalı çağdaş eğitim ve öğrenim 
görme hakkını yok sayan politikalar; eğitim yapılarında kamu denetimini ve güvenlik tedbirlerini ge-
reksiz görmekte, pek çok öğrencinin hayatına mal olmaya devam etmektedir.
Defalarca değiştirilen, akılcılıktan uzak yöntemlerle ve katılımcılığı reddeden bir anlayışla belirlenen 
eğitim sistemimiz, toplumsal değerler ve talepler dikkate alınmaksızın yeniden oluşturulmaktadır.
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Eğitim mekânlarının sağlıklı ve güvenli olmaması bir yana; kamusal faydayı hedef almayan, yenilikçi, 
çağdaş ve bilimsel, laik, demokratik ve katılımcı ilkelerden uzak piyasa odaklı bir eğitim politikası 
sürdürülmektedir. Mekânsal talepleri hiçe sayan bir planlama anlayışı ile tarih, kültür, doğa ve yapılı 
çevre tahribatı eğitim sistemi yoluyla da ortaya konmaktadır.
OHAL süresince KHK’ler ile özgür ve bilimsel eğitim için çalışan akademisyenlerin işine son veren, 
engelleyen ya da uzaklaştıran anlayış; yeni sistemde de yeni araçlarla eğitim ve öğretim ortamına 
tehdit oluşturmaktadır.
Tarihi, kültürel ve doğal varlıklar yok edilmektedir.
Yaşanan yoğun imar faaliyetleri ve rant merkezli politikalar; insanlığın ve toplumumuzun ortak mi-
rası olan tarih, kültür ve yaşam dokusunun, Cumhuriyet mirası kurumların ve bunlara ait kimliklerin 
yok edilmesine neden olmaktadır.
Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) betonlaşması ve Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkılması ile de-
vam eden süreç; tarihi kent merkezleriyle birlikte ülkenin tüm doğal kültürel değerlerini hedef al-
maktadır. Kentler ve kırsal alanlar, ormanlar, kıyılar, yaylalar ve bütün koruma alanları plansız yatı-
rımların şantiyesi haline gelmektedir.
Mesleki uzmanlık alanları değersizleştirilmekte, meslek kuruluşları baskı altına alınmak istenmek-
tedir. Siyasi baskılar ve neo-liberal anlayışla sürdürülen yaklaşımlar; meslek örgütlerini, sivil toplum 
kuruluşlarını ve mesleğin uzmanlık alanlarını yok sayarak ve yükseköğretim kurumlarının bilimsel 
çalışmalarını dışlayarak bugün ve gelecek için büyük riskler yaratacak süreçleri tetiklemektedir.
Meslek Odalarını işlevsizleştirme ve yetki kısıtlaması gibi düzenlemeler her geçen gün bir adım ileri 
taşınarak, meslek kuruluşlarının anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan “özerk 
ve demokratik” yapıları yok sayılmakta, idari ve mali yapıları değiştirilmeye çalışılmaktadır.
Bu anlayış doğrultusunda 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Devlet Denetleme Kurulu’na verilen bir kısım yetkiler, meslek kuruluşlarının kanunları ile norm 
çatışması yaratmış, uygulamaları belirsizleştirmiştir. 
Güvencemiz olan uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya aykırı olarak temel hak ve özgürlükler 
sınırlandırılmaktadır.
Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan Anayasa ve uluslar arası sözleşmelerin gözetilmesi gele-
ceğimiz açısından yaşamsal öneme sahiptir. Normlar hiyerarşisini alt üst eden hukuk sistemindeki 
köklü değişiklikler nedeniyle; “hukukun üstünlüğü” ve “hukuk güvenliği” ilkeleri ortadan kaldırılmak-
ta, yaşanan ihlaller nedeniyle yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına güven duyulmamaktadır.
Bu bağlamda demokratik işleyişin ve adaletin sağlanmasının toplumsal talep haline geldiği koşullar-
da eşitliğe dayalı, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir ülke için; toplumun, bütün kurum ve kuralla-
rıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle gözeterek laik, demokratik parlamenter 
sistemin etkinliğini artırmak; halkın iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yetkisi-
ne sahip çıkmak,
insan onuruna yakışır bir yaşamın dayanağı olan adaletin sağlanması için yargı bağımsızlığını sağ-
lamak ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde hareket etmek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede, barış için-
de yaşama hakkına sahip çıkmak; tarihsel, kültürel ve doğal değerleri koruyarak, kent ve planlama 
politikalarının kamu yararına geliştirilmesi için mimarlığın, kamusal politikaların her düzeyinde yer 
alması için çaba sarf etmek,
mesleki hak ve yetkileri korumak, uzmanların sunduğu nitelikli mimarlık, mühendislik ve planlama 
hizmetlerinin topluma ulaşmasını sağlamak, meslek mensuplarının yetkinliklerinin ve nitelikli hiz-
metlerin güvencesi olan meslek kuruluşlarının kamusal ve özerk yapılarını yok sayan politikalara 
karşı örgütlenme hakkına sahip çıkmak üzere bütün ilgili kesimleri birlik ve dayanışmaya çağırıyoruz. 
15 Ağustos 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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KAÇAK YAPILAŞMAYA GETİRİLEN İMAR AFLARI 
AFET RİSKLERİNI ARTIRIYOR 

Ülkemizde; Cumhuriyetin ilk yıllarında modern planlama ve mimarlık uygulamaları yoluyla biçimlenen 
kentlerimiz, ilerleyen yıllarda izlenen ekonomik politikaların sonucunda önce göç, kaçak yapılaşma 
ve gecekondulaşma; ardından imar afları, kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri ile bozulmuştur.

Kırdan kente göç ile başlayan kaçak yapılaşma; ilk olarak hazine arazilerinin işgaliyle başlamış daha 
sonra tarım alanlarına, kıyılara, ormanlara, meralara, yaylak ve kışlaklar ile doğa koruma alanlarına 
doğru genişlemiştir. Ancak bugüne kadar, yetmiş yıl içinde on iki kez çıkarılan imar affı ile yapılı çev-
renin kaçak ve kanunlara aykırı yapılaşmayla biçimlenmesi adeta kamusal politika haline gelmiştir.

1950’li yılların başında köylüler kentlerde gelişen sanayinin ucuz işgücü haline gelmiş ve kentleri-
mizde gecekondulaşma başlamıştır. Bu dönemde, 1948 yılından 1966 yılına kadar; gecekondu yapı-
mının önlenmesi, ruhsatsız yapıların yıktırılması, bina yapımını teşvik gibi gerekçelerle altı kez imar 
affı getirilmiş, kaçak yapılar affedilmiştir.

1980’li yıllarda tüm dünyada ekonomik sistemde yaşanan neo-liberal değişim ile kentsel alanlar 
sermaye üretim aracı olarak belirlenmiş; kentsel rantı kamu yararı önceliğinin yerine alan merkezi ve 
yerel yönetim politikaları egemen olmuştur. 1973 yılından 1988 yılına kadar altı kez daha “kanunları 
binalara uydurmak” üzere imar affı çıkarılmış, kamu yöneticileri kaçak yapıları affetmiştir.

1999 yılına gelindiğinde ise ülkemizin son yüzyılda yaşadığı en büyük kayıplara neden olan Marmara 
ve Düzce Depremleri yaşanmış; bu felaketlerde, yıllar boyunca çıkarılan kanunlarla affedilen yapıla-
rın çoğu yıkılmış, binlerce yurttaş hayatını kaybetmiştir.

Milat olarak kabul edilen Marmara Depremlerinden 12 yıl sonra 2011’de Van’da meydana gelen 
deprem; kentlerimizde kentsel dönüşüm ve yenileme sürecini başlatan “Afet Riski Altındaki Alanla-
rın Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un yürürlüğe sokulması için bir gerekçe olarak gösterilmiş ve 
uygulama sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir.

Ancak geçen sürede kentlerimiz afetlere karşı hazırlanmadığı gibi Bakanlık ve TOKİ tarafından yürü-
tülen dönüşüm amaçlı proje ve uygulamalar, bilimsel şehircilik ve planlama ilkelerine uymadığı gibi, 
kamu yararına aykırı rant amaçlı uygulamaların önünü açmıştır. Ne kentlerimizde ne de kırsal alan-
larda bütüncül bir yaklaşımla afet riskini azaltmak, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir yapılı 
çevre bırakmayı hedefleyecek hiç bir gerçekçi proje üretilmemiştir.

On altı yıldır devam eden siyasi iktidar, var olan kentsel düzen içinde egemen sermaye sınıfları ile 
işbirliği yoluyla ekonomik sürekliliği sağlamaya odaklanmış, tüm bu alanlarda yapılaşmanın önünü 
açacak yasal düzenlemeleri getirmiştir. Kentler ve kırsal alanlar, tabiat varlıkları, koruma alanları, 
ormanlar, kıyılar, milli parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar ve kışlaklar; taşıdıkları doğal ve kül-
türel değerlerle birlikte hızla, yıkımın ve plansız yatırımların şantiyesi haline gelmiş; mesleki hak ve 
yetkiler kısıtlanıp meslek mensupları dışlanarak sağlıklı ve güvenli yapı üretim sürecinin koşulu olan 
nitelikli mimarlık ve planlama hizmetleri engellenmiştir. Kısa zamanda ve çok sayıda yapı üretilmesi 
baskısıyla kentlerimiz, deprem ve tüm diğer afetler karşısında güvencesiz hale gelmiştir.

1999 Marmara ve 2011 Van Depremlerinin ardından bugüne kadar gündeme gelmeyen imar affı; 
2018 yılı başında seçim sürecine girilen günlerde kıyı alanları, tarım arazileri, orman alanları, içme 
suyu havzaları ve tarihi, doğal, arkeolojik sit alanları üzerine inşa edilen bina ve tesisler dâhil olmak 
üzere, bütün kaçak yapıları yasal hale getirmek üzere imar barışı adı altında yeniden yürürlüğe so-
kulmuştur.

Devletin kamu adına denetim sorumluluklarını yok sayan bir anlayış ile sermaye odaklı ve finans 
merkezli ekonomik yapılanmaya dönük değişime yol verilmiş; kentsel alanlarda sermaye ve rant 
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paylaşımını merkezi ve yerel idarelerin karar mekanizmalarına bağlayan, çoklu imar uygulamaları-
na izin veren mevzuat yeniden düzenlenmiş; yapı denetimi özel sektöre devredilmiştir. Kamusal ve 
hukuki denetimi yok sayan bu düzenlemelerle ilgili; meslek kuruluşları, üniversiteler ve hatta kamu 
kurumları tarafından düzenlenen raporlar göz ardı edilmiştir. 

Güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın güvencesi olan kamu denetimini ortadan kaldıran politikalar ve ge-
rekli tedbirlerin alınmaması ülkemizde bugüne kadar pek çok yurttaşın hayatına mal olmuş ve olma-
ya devam etmektedir. Gelinen aşamada sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir yapılı çevre için, toplumsal 
duyarlılık en önemli güvence haline gelmiştir.

Afet ve afet sonrası süreçlerin yönetimi hakkında geliştirilecek politikaların bilim insanlarını, meslek 
odalarını, akademik kuruluşları ve ilgili tüm kesimleri dikkate alarak oluşturulması, toplumsal ve yö-
netimsel hafızanın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması zorunludur. Yaşanan yıkım ve kayıplara 
sebep olan rant odaklı planlama, kentleşme ve yapılaşma politikaları terk edilmelidir.

Mimarlar Odası olarak, toplumun tüm kesimlerini, her aşaması ile afet risklerini arttıran bu politika-
lara karşı bilinçli ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda doğal afetlerin tahribata ve can kaybına 
yol açmasının temelinde yer alan, mimarlık ve şehircilik ilkelerine aykırı gerçekleştirilen planlama, 
yapılaşma ve denetleme süreçleri karşısında mücadelemizi sürdüreceğimizi; bu konudaki deneyim, 
birikim ve bilgilerimizi kentsel dönüşüm baskısı altındaki kentlerimiz için toplum yararına kullanaca-
ğımızı değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz. 17 Ağustos 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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BARIŞ İÇİN İNSAN HAKLARININ KORUNMASI ZORUNLUDUR 

Tarih boyunca yaşanan hak ihlalleri; insanlığın ve toplumların maddi manevi varlıklarının, kültürleri-
nin tümünün sonu olabilecek çatışmalara ve savaşlara sebep olmuştur. Bu değerlerin korunması ve 
barışın sağlanması için 1948 yılında temel hak ve özgürlükler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
ile güvence altına alınmış; Devletler barış hakkını korumakla yükümlü kılınmıştır.

Ancak aradan geçen yetmiş yılın ardından; ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya “Dünya Barış 
Günü”nü; milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına ve sakat kalmasına, yaşam çevrelerini terk 
ederek göç etmesine neden olan politikalar, terör, çatışma, işgal ve savaşlarla karşılamaya hazırlan-
maktadır. Bu politikalar son on yılda; pek çok ülkede bölgesel ve küresel ölçekte katliamlara, kültürel 
yıkımlara, insanlığın ortak değerleri olan kentlerin, tarihsel ve doğal mirasımızın geri dönülemez bi-
çimde zarar görmesine neden olmuştur.

2011 yılında Ortadoğu’da başlayan iç savaşların ardından giderek sıklaşan terör saldırıları ülkemizde 
de etkili olmuş; belirsizlik ve kaos ortamında yoğunlaşan saldırılarda çok sayıda yurttaşımız hayatını 
kaybederken güvenli yaşam hakkı korunamamıştır. 2015 yılından sonra ise eşitsiz toplumsal yapıda 
ayrımcılık ve mahrumiyet giderek yükselmiş; yaşanan darbe girişiminin ardından kalıcı hale getirilen 
Olağanüstü Hal koşullarında düşünce, ifade, haberleşme, toplanma, çalışma, eğitim ve sağlıklı ve 
güvenli bir çevrede yaşam gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanılması kısıtlanmıştır.

Bu koşullarda kurulan “Otokratik Rejim”, uygarlığımızın ulaştığı düzey, hukuk ve demokrasi normla-
rı bakımından kabul edilemez koşullar yaratmaktadır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin; kamu ve toplumsal alanı düzenleyen normları belirleme ve yürütmeyi de-
netleme yetkisi elinden alınmış; taraflı bir yüksek yargı yapılandırılarak yargı bağımsızlığı ortadan 
kaldırılmıştır.

Gericilik, yoksulluk, güvencesizlik, işsizlik, sömürü, ayrımcılık ve giderek yükselen sosyal ve ekonomik 
kriz ortamında “adalet ve demokrasi” geniş toplum kesimlerinin acil ve ortak talebi haline gelmiştir. 
İnsanlık onuruna yakışmayan yaşam koşullarının bir an önce iyileştirilmesi tarihsel bir sorumluluktur.

Mimarlar Odası olarak; eşitliğe dayalı, temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasında hiçbir ayrım, 
mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı sağlıklı ve güvenlikli bir çevrede barış içinde yaşama hakkı-
nı ödünsüz savunmaktayız. Mimarlık, evrensel değerleri bağlamında insancıl, yaşam hakkına saygılı 
ve barıştan yanadır.

Dünya Barış Günü çerçevesinde barışın; tüm kurum ve kurallarıyla tam ve eksiksiz işleyen demokra-
siden, bağımsız yargı ve adaletten, hukukun üstünlüğünden, insan hak ve özgürlüklerinden bağımsız 
düşünülemeyeceğini önemle vurguluyoruz. 31 Ağustos 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN MİMARLIK MÜCADELEMİZ 
KARARLILIKLA SÜRÜYOR!

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) her yıl, farklı bir tema kapsamında Ekim ayının ilk pazartesi günü 
Dünya Mimarlık Gününü kutlamakta; çeşitli etkinlikler ile mimarlığın toplumun gündemine getiril-
mesini ve farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.

UIA 2018 Dünya Mimarlık Günü Temasını  “Mimarlık … daha iyi bir dünya için” olarak belirlemiştir. 
Mimarlar Odası; yüzden fazla üye ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlanacak olan 1 
Ekim Dünya Mimarlık Günü ile başlayan Ekim ayı boyunca, tüm birimleri ile  “Mimarlık Haftası Etkin-
likleri” gerçekleştirecektir.

Bu kapsamda kuruluşundan beri ilke olarak kabul ettiği “Toplum Hizmetinde Mimarlık” çalışmalarını 
sürdürmekte olan Mimarlar Odası olarak, daha iyi bir dünya için kimi sorunlara ve mimarlığın sorum-
luluklarına vurgu yapmak istiyoruz.

Tüm dünyada uygarlıklar, yapılı, doğal ve kültürel çevrenin geleceği; iklim değişikliği, çevre sorunları, 
savaş ve çatışma, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle tehdit altındadır. 

Dünya genelinde sağlıksız kentleşme, çevre sorunları, afetler, savaşlar vb nedenlerle son 10 yılda 
257,7 milyon kişi göç etmek zorunda bırakılmıştır. Her yıl 5,6 milyon insan yaşam çevrelerini terk 
etmektedir. Sadece Suriye’deki savaş nedeniyle ülkemize 4 milyondan fazla sığınmacı yerleşmiştir. 

Doğal afetlerden son on yılda tüm dünyada 1,7 milyar insan etkilenirken, 700.000 kişi hayatını kay-
betmiştir. Sağlıksız kentleşmenin de kaynaklık ettiği iklim değişikliğine bağlı 3455 sel, 2689 fırtına, 
470 kuraklık ve 395 aşırı sıcak dalgası olayı kaydedilmiştir. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 
çevreye olan etkileri nedeniyle afet boyutuna ulaşan insan yapımı felaketlerin yenilerine sebep ola-
cak birçok yeni proje gerçekleştirilmektedir. Çernobil (1986) faciasında bugüne kadar 985,000 kişinin 
hayatını kaybettiği öngörülmesine karşın halen ülkemizde 3 adet olmak üzere toplam 154 yeni nük-
leer santralin yapımı planlanmaktadır. 

Yıkımın ve plansız yatırımların şantiyesi haline gelen ülkemizde; inşaat, madencilik ve tarım gibi sek-
törlerde güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle 2017 yılında 2006 çalışan ve 2018 yılının ilk altı 
ayında 907 çalışan hayatını kaybetmiştir. Ulaşım alanında son 1 yılda yaşanan 1.202.716 kazada 
7.427 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir.

Gelir eşitsizliği tüm dünyada son 30 yılın en yüksek düzeyine ulaşırken; yarısı çocuk olan 1,3 mil-
yar birey yoksullukla mücadele etmektedir. Türkiye, sağlık, eğitim ve yaşam standartları yoksunluk 
koşullarına göre, OECD üyesi ülkeleri arasında sosyal ve gelir eşitsizlik oranı en yüksek dördüncü 
ülkedir. Ülkemiz, %28,5 yoksulluk oranı ve en yoksul ile en zengin arasında 15,2 kat fark ile gelir ada-
letsizliği bakımından da en kötü üç ülke arasında yer almaktadır. 

“Mimarlık… daha iyi bir dünya için” teması ile tüm dünyada kutlanan mimarlık gününde ülkemizde; 
“İMAR BARIŞI” adı ile üstü örtülmeye çalışılsa da, toplumumuzda adalet anlayışını zedeleyen, kent 
hakkı ve toplumsal adalet kavramlarını yerle bir eden, planlama kavramının önemine inanmayan 
ve toplumun her alanda süregelen yasa dışılığı bu kez kent mekanında meşrulaştıran bir anlayış ile 
kentlerin geleceğe sağlıklı, güvenli, yasal ve nitelikli bir şekilde hazırlanması engellenmektedir. 

Barış adı altında, kentlerimizin kıyıları, sit alanları, orman alanları, tarım arazileri, meraları büyük bir 
saldırı ile karşı karşıya bırakılmış ve kentlerimiz üzerindeki baskı ve tehditlerin artmasına geniş bir 
zemin hazırlanmıştır. Kaçak yapılar yasal hale getirilmekte ve devlet eli ile plansız ve uygun olmayan 
yapılanmalar teşvik edilmektedir.

Ülkemiz ve bölge coğrafyasında yer alan ülkeler; mimarlık ve sanatın kültürel ve tarihi zenginlik-
lerinin birer parçasıdırlar. Anadolu, antik uygarlıkların kesişimi olan noktada, binlerce yıllık kültürel 
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birikimi geleceğe aktarmış ve insanlık tarihine büyük katkılar sağlamıştır. Yaşadığımız bu topraklarda 
insanlığın ortak mirası olan doğal, kültürel, tarihsel varlıklar ve uygarlık değerleri tahrip edilmekte, 
toplumsal belleğin vazgeçilmez bileşeni olan kentsel hafıza ve yapılı çevre yok edilmekte, dayanışma 
yerine ayrışma ve yabancılaşma öne çıkarılmaktadır.

Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını engelleyen; yapılı çevreyi, tarihi ve doğal dokuyu tahrip 
eden ve kültürel değerleri yozlaştıran politikalar yakın dönem merkezi ve yerel yönetim uygulama-
larının temelini oluşturmaktadır. Bu politikaların önünde engel olarak görülen nitelikli mimarlık ve 
planlama hizmetleri ise, kısa zamanda ve çok sayıda yapı üretilmesi baskısıyla önemsizleştirilmekte, 
mesleki haklar kısıtlanmaktadır.

Bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimar-
lık; yalnızca “üretim süreci” ile sınırlı değil, aynı zamanda taşıdığı toplumsal sorumluluk nedeniyle 
evrensel değerleri bağlamında insancıl ve yaşam hakkına saygılıdır. 

Dünyamızda yaşanan değişime ancak kültürel, doğal, çevresel kaynakların korunması, yapılı çev-
renin bilimsel şehircilik ilkelerine ve planlama süreçlerine bağlı, kamu yararını gözeten politikalar 
çerçevesinde üretilmesi yoluyla karşı koymak mümkün olacaktır.

Mimarlar Odası olarak; eşitliğe dayalı, temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasında hiçbir ayrım, 
mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması 
konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi daha iyi 
bir dünya için kullanmaya kararlıyız. 

Dünyamızın, bölgemizin, ülkemizin, kentlerimizin, mesleğimizin ve yaşama hakkımızın tehdit altında 
olduğu bu zorlu dönemde, meslektaşlarımızı dayanışmamızı güçlendirmeye çağırıyor; bu vesileyle 
bütün mimarların ve yurttaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz. 01 Ekim 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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KRİZ KOŞULLARINDA YEREL YÖNETİMLER, 
KENTLEŞME VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Mimarlar Odası tarafından İstanbul, Kadıköy’de bulunan Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 03 Kasım 
2018 tarihinde, “Kriz Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu” dü-
zenlenmiştir. Yerel yönetim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin; toplumsal yaşama, kent ve 
mimarlık mesleğine etkilerinin; sorun alanlarının, kriz koşullarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı 
etkinlikte yapılan değerlendirmeler ışığında; Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik bu bildiri kamuoyu 
ile paylaşılmaktadır.

YEREL SEÇİMLER KAPSAMLI KRİZ KOŞULLARINDA GERÇEKLEŞECEK !

Yaklaşan 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri; siyasal rejimin değiştiği, “merkezileşme ve otoriter-
leşme” politikaları çerçevesinde yerel yönetim alanında da yapısal değişikliklerin planlandığı ve eko-
nomik krizle birlikte toplumsal ve sosyal kriz koşullarının ortaya çıktığı dönemde gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde Olağanüstü Hal (OHAL) şartlarında gerçekleştirilen Anayasa Değişikliğinin; 24 Haziran 
Seçimlerinden sonra yürürlüğe girmesiyle “Otokratik Rejim” fiilen kurulmuştur.

Halkın iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerine el konduğu, mutlak siyasi gücün dene-
timsiz olarak bir kişide toplandığı bu rejim; uygarlığımızın ulaştığı düzey, hukuk ve demokrasi norm-
ları bakımından kabul edilemez koşullar yaratmıştır.

TBMM’nin yetkisizleştirildiği, yerel yönetimlerin merkezi hükümet tarafından devre dışı bırakıldığı, 
yargı bağımsızlığının yok edildiği, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, üniversitelerin bilimsel özerkliğinin 
ortadan kaldırıldığı, toplumsal muhalefete ve meslek kuruluşlarına baskıların arttığı bu ortamda; se-
çimlerle birlikte yaklaşan ekonomik kriz yaşam koşullarını giderek ağırlaştırmaktadır.

Yerel seçimlerin önemi

Ülkemizde siyasi iktidarın göreve geldiği günden bu yana yürürlüğe sokulan anayasa değişiklikleri; 
parlamenter sistem ve yönetim biçimiyle ilgili, yasama, yürütme ve yargı arasındaki erkler ayrılığını 
yürütme lehine değiştiren nitelikte olmuştur.

2015 yılında yaşanan siyasi krizin ardından ülkede giderek yükselen terör ve şiddet ortamında erken 
genel seçimler yapılmış; ardından 2016 yılındaki darbe girişimi sonucu ilan edilen Olağanüstü Hal 
(OHAL) ile siyasi iktidarın toplum üzerindeki baskı ve müdahaleleri meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.

Temel insan hak ve özgürlüklerinin askıya alındığı bu şartlarda; ülkemizde üç farklı seçim gerçekleş-
tirilmiş; 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu ile 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 
Seçimleri yapılmıştır.

Baskı ve tehditler, görevden uzaklaştırmalar ve gözaltlılarla yaratılan eşitsizlik ve adaletsizlik orta-
mında gerçekleştirilen hukuksuz seçimlerle kurulan “Otokratik Rejim”in ilk seçimi olması, toplumsal 
muhalefetin yeni rejim şartlarında vereceği ilk seçim sınav olması; 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Se-
çimlerini önemli kılmaktadır.

Kentleşme Ve Yerel Yönetim Politikaları

Kapitalizmin tüm dünyada kendisini yeniden yapılandırdığı küreselleşme ve neo-liberal değişim dö-
neminde; sermaye odaklı ve finans merkezli ekonomik yapılanma kentsel alanları sermaye üretim 
aracı olarak belirlemiştir. Ülkemizde de yeni yapılanma dinamiklerine uygun olarak kentsel rantı 
kamu yararı önceliğinin yerine alan merkezi ve yerel yönetim politikaları egemen olmuştur.

On altı yıldır devam eden siyasi iktidar, var olan kentsel düzen içinde egemen sermaye sınıfları ile 
işbirliği yoluyla ekonomik sürekliliği sağlamaya odaklanmış, tüm kentsel ve kırsal alanlarda yapılaş-
manın önünü açacak yasal düzenlemeler getirmiştir.
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Geçmişte merkezi ve yerel yönetimlerce plansız yapılaşmaya göz yumulan bu alanlar; sermayenin 
yeni yatırım alanları olarak önem kazanmıştır. Bir kısmı kentin merkezinde olan eski gecekondu böl-
geleri ve sanayi alanları; el koyma yoluyla kent toprakları üzerinden emlak rantı sağlanmasının kay-
nağı olmuşlardır.

El konularak dönüştürülen alanlarda yaşayanlar ise; kentin çeperlerine gitmeye zorlanarak toplum-
sal yaşamdan dışlanmıştır. Mimarlık ve planlama bu süreçte; farklı ekonomik, sosyal, kültürel, etnik 
ve dini kökenlerden gelen bu kesimlerin kent yaşamındaki görünürlüklerinin azaltılmasının aracı ha-
line gelmiştir.

Sermaye birikiminin kent toprakları üzerinden; el koyma ve sınırların yeniden belirlenmesi yoluyla 
yürütüldüğü bu dönemde, yeni siyasi rejimin gerekliliklerine uygun olarak yerel yönetimlerin özerk 
yapıları da değiştirilmiştir.

2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Yasa ile büyükşehir sayısı artırılmış; bu yerleşmelerde İl Özel İda-
releri ortadan kaldırılarak bu birimlerin sorumlulukları belediyelere verilmiştir. Ancak büyük bölümü 
kentsel yerleşmelere uzak olan, bu yerleşimlerden farklı nitelikte, kırsal alanlara özgü sorunlar taşı-
yan bu alanlar; hizmet götürmenin görece yüksek bedelleri nedeniyle belediye hizmetlerinden ihti-
yaç duydukları payı alamamışlardır. Ayrıca, tüzel kişiliği olan köy muhtarlıkları da kaldırılarak köyler 
mahalleye dönüşmüş; köylüler köy ortak mallarını ve meralarını kaybetmişlerdir.

2019 yerel seçimleri öncesi yeniden gündeme getirilen ve önceki uygulamaların kapsamını genişle-
ten bütünşehir düzenlemeleri, mevcut büyükşehirlerin önemli bölümünde yaşanan sorunları bütün-
şehir yapılan illerde de yaşanır hale getirecektir.

Yerel yönetim birimlerinin; yerel mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kurulmasını 
ve karar organlarının yerel halkın oylarıyla belirlenmesini düzenleyen Anayasa’nın 127.Maddesine 
aykırı olan bu düzenlemeler; siyasi iktidarın tüm illerde merkezi idareye bağlı bir yönetim anlayışını 
uygulamasının önünü açmaktadır.

Kentsel Dönüşüm, Afetler, Yatırım Kararları ve Planlama politikaları

Kentleşme süreçlerinin yeniden yapılandırıldığı kentsel dönüşüm uygulamalarıyla; Anayasa ile koru-
ma altına alınan, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam ve mülkiyet hakları yok sayılmakta, doğal ve 
yapılı yaşam çevrelerine el konmaktadır.

Bu uygulamalar, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel kayıplara neden olmasının yanı sıra; merkezi 
ve yerel yönetimlerce kamu yararı ilkesinin göz ardı edilmesiyle hak ihlalleri ve toplumsal ayrışmayı 
da beraberinde getirmiştir.

Rant odaklı olan kentsel dönüşüm projeleri yoluyla merkezi yönetim; ağırlıklı olarak alt gelir grup-
larının yaşadığı kent topraklarına el koyarak planlama ilkelerine aykırı imar hak ve ayrıcalıkları ile 
yeniden yapılaşmaya açmıştır.

Kentler ve kırsal alanlar, tabiat varlıkları, koruma alanları, ormanlar, kıyılar, milli parklar, doğal sit 
alanları, meralar, yaylalar ve kışlaklar; taşıdıkları doğal ve kültürel değerlerle birlikte hızla, yıkımın ve 
plansız yatırımların şantiyesi haline gelmiştir.

Çevre felaketine yol açabilecek Kanal İstanbul ve benzeri büyük altyapı projeleri; yoğunluk arttıran, 
planlamada eşitlik ilkesine uymayan ayrıcalıklı imar uygulamaları ve kısa zamanda çok sayıda yapı 
üretilmesi baskısıyla kentlerimiz bu süreçte; deprem ve tüm diğer afetler karşısında güvencesiz hale 
gelmiştir.

Milat olarak kabul edilen Marmara Depremlerinden 12 yıl sonra 2011’de Van’da meydana gelen 
deprem; kentlerimizde kentsel dönüşüm ve yenileme sürecini başlatan “Afet Riski Altındaki Alanla-
rın Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un yürürlüğe sokulması için bir gerekçe olarak gösterilmiş ve 
uygulama sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir.

Ancak geçen sürede kentlerimiz afetlere karşı hazırlanmadığı gibi Bakanlık ve TOKİ tarafından yürü-
tülen dönüşüm amaçlı proje ve uygulamalar, bilimsel şehircilik ve planlama ilkelerine uymadığı gibi, 
kamu yararına aykırı rant amaçlı uygulamaların önünü açmıştır. Ne kentlerimizde ne de kırsal alan-
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larda bütüncül bir yaklaşımla afet riskini azaltmayı, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir yapılı 
çevre bırakmayı hedefleyecek hiç bir gerçekçi proje üretilmemiştir.

Ülkemizin son yüzyılda yaşadığı en büyük kayıplara neden olan deprem felaketlerinde, yıllar boyun-
ca çıkarılan imar aflarıyla affedilen yapıların çoğunun yıkılmış olmasına, binlerce yurttaşın hayatını 
kaybetmiş olmasına rağmen; 2018 yılı başında seçim sürecine girilen günlerde; imar affı yeniden 
gündeme getirilmiştir.

İktidar tarafından korunan ve her biri “kent ve çevre suçu” olan büyük ölçekli rant tesislerinin yasal-
laştırılmasının yanı sıra, oy kazanmak amacı ile “İmar Barışı” adı altında çıkarılan “İmar Affı” yasasıyla 
yurttaşların can ve mal güvenliği tehlikeye atılmış ve kaçak yapılaşma yeniden teşvik edilmiştir.

Kentlere ve topluma karşı sorumluluklar

Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle özerk yapıları güvence altına alınmış olan yerel yönetimler ile 
meslek kuruluşları üzerinde kurulan baskı; işlevsizleştirme ve yetki kısıtlaması gibi düzenlemeler her 
geçen gün bir adım ileri taşınarak, “özerk ve demokratik” yapıları yok sayılmakta, idari ve mali yapıları 
değiştirilmeye çalışılmaktadır.

Bu anlayış doğrultusunda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri eliyle, Belediyelerin bütçele-
rine el konularak kurumlar işlevsiz hale getirilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na verilen yetkilerle, meslek kuruluşlarının kanunları ile 
norm çatışması yaratılmakta, uygulamaları belirsizleştirilmektedir. 

Mimarlar Odası olarak; mimarlık alanına ilişkin “hak” ve “örgütlenme” mücadelesinin, yaşam hak-
kından, demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından ve barıştan bağımsız düşünülemeyeceğini 
biliyoruz.

Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, korunması ve 
kullanılması; kamu yönetiminin, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek mensuplarının, meslek kuru-
luşlarının ve ilgili tüm kesimlerin ülke adına ortak sorumluluğudur.

Mimarlar Odası olarak bu tespit ve değerlendirmeler ışığında ;

Yapılı ve doğal çevre tahribatının, kaynakların acımasızca tüketilmesinin olumsuz etkilerine ancak; 
ülkemizin sahip olduğu doğal, çevresel kaynakların korunması ve uzun vadeli çevre politikaları oluş-
turularak bu kaynakların tüm yurttaşlarca eşit kullanılabilmesinin sağlanması yoluyla karşı koyma-
nın mümkün olduğunu vurguluyoruz.

Kentlerin yeniden üretici niteliğinin öne çıkarıldığı, bir kültürel üretim alanı olarak kimlikli ve yaşa-
nabilir bir niteliğe kavuşması, yerel yönetimlerin de bu temel anlayışa uygun bir şekilde organize 
olmaları ve demokratikleşmeleri gerektiğini belirtmekteyiz.

Toplumsal sorumluluklarımız çerçevesinde; seçimlere yönelik düzenlenecek kampanya ve etkinlik-
lerde “yağma ve otoriter” anlayıştan yana olanların teşhir edilmesi; “demokratik yerelleşme ve sağ-
lıklı kentleşme” anlayışlarının teşvik edilmesinin gündeme taşınmasını önemsemekteyiz.

Bu bağlamda demokratik işleyişin ve adaletin sağlanmasının toplumsal talep haline geldiği koşul-
larda eşitliğe dayalı, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir ülke hedefiyle; özerk yerel yönetimlerin 
etkinliğinin artırılması için bütün ilgili kesimleri birlik ve dayanışmaya çağırıyoruz. 13 Kasım 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI
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YURTTAŞLAR GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAYAN 
DEMİRYOLLARINDA KURBAN EDİLEMEZ !

8 Temmuz 2018 tarihinde 25 yurttaşımızı kaybettiğimiz Tekirdağ-Çorlu tren kazasının üstünden he-
nüz altı ay bile geçmeden, 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren, 
Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yapmıştır. Resmi açıklamalara göre 9 yurt-
taşımızın can verdiği kazada 46 yurttaşımız yaralanmıştır.

22 binden fazla yurttaşın iş cinayetlerine kurban edildiği 16 yıllık AKP iktidarı döneminde; yurttaşlar, 
güvenliği sağlanamayan demiryollarında hayatını kaybetmeye devam etmektedir.

Seçim dönemlerinde; yolcu taşıma kapasiteleri ve yoğunlukları değerlendirilmemiş, gerekli personel 
eğitimleri, donanımları ve sinyalizasyon sistemleri tamamlanmamış demiryolu hatları açılarak kamu 
hizmetleri siyasi propaganda aracı haline getirilmiştir.

Demiryollarında önceki yıllarda başlatılan personel azaltma uygulamalarının devamında yürürlüğe 
giren Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunla; altyapı, yolcu ve yük 
taşımacılığı hizmetleri ayrıştırılmış; demiryollarının yenileme ve bakım-onarım hizmetlerinde kamu 
adına denetim sorumlulukları özel sektöre devredilmiştir. Tüm bu düzenlemelerle demiryolları işlet-
melerinin yapısı değiştirilerek birimler arası işbirliği; kurumsal birikim ve deneyime dayalı bilgi akta-
rımı ortadan kaldırılmıştır.

Siyasi iktidarın kamu denetimini ve toplumun güvenliğini yok sayan anlayışı; sermayenin azami kâr 
hırsı, özelleştirme, taşeronlaştırma ve çalışanlar aleyhine oluşturulan politikalar; güvenlikle ilgili ya-
pılması gereken harcamaların gereksiz masraf olarak görülmesi; ülkemizde bugüne kadar pek çok 
yurttaşın hayatına kaza adı altında mal olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Mimarlar Odası olarak; kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, ailelerine ve toplumumuza 
başsağlığı diliyoruz. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyerek bu kazalara sebep olanlar hakkında 
soruşturmaların biran önce tamamlanarak; bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için müca-
delemizi sürdüreceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz. 13 Aralık 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI



172

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA GES KURULAMAZ! 

Danıştay 14. Dairesi, I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Güneş Enerji Santrallerinin kurulma-
sına izin veren, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 662 sayılı İlke Kararının iptaline karar 
vermiştir.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 662 sayılı ilke kararıyla höyük, tümülüs ve ören yerleri dı-
şında, bilimsel kazı yapılan ya da planlanmayan ve  yüzeyde taşınmaz kültür varlığı görünmeyen I. 
ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında koruma bölge kurulunun görüşüyle güneş enerji santrallerinin 
kurulabileceğine karar vermişti.

Mimarlar Odası, Arkeologlar Derneği ve Ekoloji Kolektifi Derneği olarak “güneş enerji santrallerinin 
kurulumu için yapılması gereken uygulamaların arkeolojik kalıntılara zarar vereceği ve bir arkeolojik 
çalışmada alandaki buluntuların birlikte değerlendirilme şansının bu uygulamalarla ortadan kalka-
cağı; bilimsel kazı planlanmamış alanlarda var olan kültür varlığı potansiyelinin, yani toprak altının 
korunmayacağı; dolayısıyla ilke kararının Anayasa’ya, ilgili kanunlara, Arkeolojik Mirasın Korunması-
na İlişkin Sözleşmeye, Venedik Tüzüğü’ne ve arkeolojik sitleri koruma ve kullanma koşullarına ilişkin 
esas norm niteliğindeki 658 sayılı İlke Kararına aykırı olduğu” nedenleriyle açtığımız davada Danıştay 
14. Dairesi 22.06.2017 tarihinde ilke kararının yürütmesini durdurmuştu.

Danıştay 14. Daire 19.12.2018 tarihinde “...söz konusu ilke kararı alınırken, uluslararası sözleşmeler 
ve kanunlar ile düzenlenerek güvence altına alınan koruma yükümlülüğü ve yaklaşımından uzakla-
şıldığını göstermektedir.” kanaatiyle ve açıklanan nedenlerle I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş 
Enerji Santrallerinin kurulmasına izin veren, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 662 sayılı 
İlke Kararının iptaline karar vermiştir.

Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, tarihi, kültürel ve bilimsel değeri bulunan sit alanlarını 
ve taşınmazların tahrip edilmesine yol açan ilke kararı ve diğer düzenlemelerini kabul edilemez ol-
duğunu önemle vurguluyoruz.

 Yürütmeyi Durdurma Kararı hakkında 23.08.2017 tarihindeki basın açıklamamızda da belirttiğimiz 
üzere insanlığın ortak kültürel birikiminin izlerini taşıyan arkeolojik alanları koruyan mevzuat, her 
geçen gün iktisadi çıkar odaklı yatırımların önünü açan değişikliklerle etkisizleştirilmektedir. Bunun 
sonucunda arkeolojik alanların yasal olarak korunması güçleşmekte, telafisi mümkün olmayan za-
rarlar görülmektedir.

Mimarlar Odası, Arkeologlar Derneği ve Ekoloji Kolektifi Derneği olarak birlikte açtığımız dava so-
nucunda yargı; arkeolojik alanların korunması yönünde önemli bir karar alarak,  kültürel mirasın ko-
runması yönünde en etkili araç olan koruma hukukunu etkisizleştiren düzenlemelerden birini iptal 
etmiştir.

2011 yılında 648 sayılı KHK ile yapısı değiştirilen Koruma Yüksek Kurulu’nun bu gibi hukuka aykırı ve 
kültür varlıklarını tahrip eden uygulamaların yasal altlığını oluşturma çalışmalarına artık bir son ver-
mesi gerektiğini önemle vurguluyoruz. Kurulların koruma hukuku ve ilkelerine uygun kararlar alması 
gerektiğini bu yargı kararıyla bir kez daha hatırlatıyor, koruma ilkelerine aykırı uygulamalara karşı 
Koruma Kurullarını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.7 Şubat 2019

EK:      

1-İptal Kararı

2- Yürütmeyi Durdurma Kararı

TMMOB MİMARLAR ODASI
ARKEOLOGLAR DERNEĞİ
EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
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TÜRKİYE MİMARLIK POLİTİKASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ !

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı tüm Odalar; meslek mensuplarının ortak gerek-
sinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, 
resmî makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak 
üzere çalışmalarını yürütmekle sorumludurlar.

6235 sayılı TMMOB Kanunu ile kurulmuş olan Mimarlar Odası faaliyetlerini bağlı olduğu hukuk, yasa 
ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 1954 tarihinde kurulan Mimarlar Odası, çalış-
malarını ülke ve kamu yararı doğrultusunda yürütmekte; kentlerin kimlikli, planlı ve sağlıklı geliş-
mesi için yoğun emek harcamaktadır. Bütün meslek mensuplarının mesleki onur, hak ve çıkarlarını 
koruyacak ilişkiler kurması ve mimarlığın toplumsal bir kültür ögesi olduğunun toplum tarafından 
anlaşılması için çaba göstermektedir.

Antik uygarlıkların kesiştiği bir coğrafyada yer alan, çok değerli mimarlık ve sanat eserlerinin olduğu, 
kültürel ve tarihî zenginliklerin beşiği ülkemizde; nitelikli eğitim ve uygulamalar önemsizleştirilerek 
mimarlık, planlama ve yapılı çevre üretim sürecinden uzaklaştırılmış; toplumun nitelikli mimarlık hiz-
metlerine erişimi gerçekleşememiştir.

Yaşam çevrelerinin nitelikli mimarlık hizmetlerinden yoksun biçimlenmesine neden olan bu süreç; 
yapı kültürümüzün yozlaşmasına, yaşam değerlerimizin yitirilmesine, kentsel yaşam kalitesinin dü-
şüp toplumsal eşitsizliğin yükselmesine, giderek kentlerin kimliksizleşmesine ve afetlere daha fazla 
açık hale gelmesine yol açılmaktadır.

Bu çerçevede; Mimarlar Odası tarafından başlatılan ülkemize özgü bir mimarlık politikasının oluştu-
rulmasına yönelik uzunca bir süredir yürütülen değerlendirme ve çalışmalar, içinde bulunduğumuz 
siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz koşullarında yeniden ele alınmıştır.

Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, tarihsel, kültürel 
ve doğal değerlerin korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi;  nitelikli 
mesleki hizmetlerin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması, güvenli ve sağlıklı yaşam çevre-
lerinin oluşması için “Türkiye Mimarlık Politikası” hazırlanmıştır.

Bağlı olarak; Mimarlar Odası’nın, mimarların, kamu yönetiminin, yerel yönetimlerin, ilgili tüm ke-
simlerin ve kurumların, ülke adına ortak sorumlulukları çerçevesinde; Türkiye Mimarlık Politikasının 
hedeflerini gerçekleştirmek için tüm ilgililer ile birlikte ayrıntılı bir “eylem planı” oluşturularak hayata 
geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kültür çalışmaları, çevre ve sosyal politikalardan sorumlu bakanlıklar başta olmak üzere, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ilgili uzman sivil toplum kuru-
luşları ve diğer kamusal örgütlenmeler bu politikanın uygulanmasından sorumlu olmalıdır.

Mimarlar Odası, Türkiye Mimarlık Politikası hedef ve ilkelerinin savunulması ve uygulamaya geçiril-
mesinin güvencesi olmayı üstlenmiştir. Sunulan anlayışla, oluşturulan mimarlık politikasının geliş-
tirilmesi ve hayata geçirilmesi için ilgili kesimleri birlikte çalışmaya davet etmektedir. Bu çerçevede 
hazırlanan “Türkiye Mimarlık Politikası” belgesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 20 Şubat 2019
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KÜLTÜR VARLIKLARI YIKIMININ ÖNÜNÜ AÇAN 
639 SAYILI İLKE KARARI İPTAL EDİLMİŞTİR!

Son yıllarda koruma hukukuna ve ilkelerine açıkça aykırı olarak alınan “ilke kararları” marifetiyle; kül-
tür varlıklarının özelliklerini kaybetmesi, zarar görmesi, yıkılması veya ortadan kaldırılmasının önünü 
açan düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu anlayışla alınan 13.10.2016 tarih ve 639 numaralı İlke Kararında;

“Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozul-
duğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde; can ve mal güvenliği açısından ilgili Bakanlık veya Valilikçe 
tehlikeli, hasarlı, yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılmış olduğunun tespiti yapılan tescilli taşınmaz kül-
tür varlığı kalıntılarının, hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri-
ne esas olmak üzere, rölövesi için sayısal veri oluşturacak, taşınmazın durumuna göre üç boyutlu 
lazer taramalarına yönelik işlemler ile fotoğraf, video gibi görsel belgelerin ilgili Koruma Bölge Kurul 
Müdürlüğü’ne iletilmesi ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun görüşü sonrasında ilgili ida-
resince kaldırılabileceğine;  Koruma alanlarında bulunan benzer durumdaki diğer yapıların ise ilgili 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilerek ilgili idaresince kaldırılabileceğine” denilerek tarihi 
yapı kalıntıları adeta moloz gibi değerlendirilmiş, Koruma Kurulu kararı gerekmeden doğrudan Kurul 
Müdürlüğü’nün görüşüyle ortadan kaldırılması öngörülmüştü.

Mimarlar Odası; taraf olunan Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi ile  Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’deki kültür varlıklarının korunması konusundaki yü-
kümlülüklere,  Anayasa’ya, 2863 sayılı Yasa ve yönetmeliklerine, bilimsel koruma ilkelerine aykırı 
olan ilke kararının iptali talebiyle dava açmıştı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmenin durdurulması talebimizin reddine itirazımızı değer-
lendirerek; “tescilli taşınmaz kültür varlığı kalıntılarının kaldırılması hususunda Koruma Kurullarının 
yetkili olması gerekirken, konunun Koruma Kurullarına intikal ettirilmeyerek bu konuda yetkisi bu-
lunmayan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce Karar verilebileceğini öngören ilke kararında hukuka 
uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle talebimizi oybirliği ile kabul etmişti.

Danıştay 14. Dairesi 19.12.2018 tarihli kararında ““tehlikeli, hasarlı, yıkılmaya yüz tutmuş veya yı-
kılmış olduğunun tespiti yapılan tescilli taşınmaz kültür varlığı kalıntılarının, rölöve, restitüsyon, res-
torasyon ve rekonstrüksiyon projeleri ile diğer ilgili belgelerin içerikleri ve ölçeklerinin belirlenmesi 
ile tescilli taşınmaz kültür varlığının yıkılma kararı ve kalıntılarının kaldırılması hususunda Koruma 
Kurullarının yetkili olduğu dikkate alındığında, konunun Koruma Kurullarına iletilmeyerek, bu konuda 
yetkisi bulunmayan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce karar verilebileceğini öngören ilke kararın-
da hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu ilke kararının iptaline karar verilmiştir.           

Yürütmeyi Durdurma Kararı hakkında 10.10.2017 tarihindeki basın açıklamamızda da belirttiğimiz 
üzere; çeşitli savaşlar, afetler yaşayarak ve yıkımlardan kurtularak günümüze kadar ulaşmış olan 
az sayıda kültür varlığımızı bütün yaşanmışlıklarını yok sayarak ortadan kaldırmanın yasal altlığını 
oluşturmak üzere alınan İlke Kararının iptali için açtığımız davada yargı; kültür varlıklarının korunma-
sı adına önemli bir karar almıştır. Bu vesileyle Koruma Kurullarının ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
koruma hukuku ve ilkelerine uygun kararlar alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. 21 Şubat 
2019

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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MİMARLAR ODASI 2019 YEREL YÖNETİMLER RAPORU YAYIMLANDI 

“ Temel sorun, henüz bir demokratik yerel yönetim 
ve demokrasi geleneğinin oluşturulamamış olmasıdır…”

Prof. Dr. Cevat GERAY (1930-2018)

Ülkemizde; düşünce, ifade, haberleşme, toplanma, çalışma, eğitim ve sağlıklı / güvenli bir çevrede 
yaşam gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve bunlardan yararlanılmasına her geçen gün 
yeni kısıtlamalar getirilmekte; toplumsal yapıda eşitsizlik, ayrımcılık ve mahrumiyet giderek yüksel-
mektedir.

31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri; siyasal rejimin değiştiği, “merkezîleşme ve otoriterleşme” 
politikaları çerçevesinde yerel yönetim alanında da yapısal değişikliklerin planlandığı, yerel yöne-
timlerin ruhuna aykırı geliştirilen seçilmişlerin görevden alınarak yerlerine kayyumların atandığı ve 
ekonomik krizle birlikte toplumsal ve sosyal kriz koşullarının ortaya çıktığı dönemde gerçekleştiri-
lecektir.

Ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda yaşanan kriz; ülkemizin uygarlık yolunda ilerleme hedefin-
den ve Cumhuriyetin bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü temellerinden uzaklaştırıldığı; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin yetkilerine el konduğu, mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kişide toplandığı 
“otokratik rejim”in yarattığı hukuk ve demokrasi normları bakımından kabul edilemez koşullarda 
ortaya çıkmıştır.

Halkın iradesi olan TBMM’nin yetkisizleştirildiği, yerel yönetimlerin merkezî hükümet tarafından 
devre dışı bırakıldığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, üniversite-
lerin bilimsel özerkliğinin ortadan kaldırıldığı, toplumsal muhalefete ve meslek kuruluşlarına bas-
kıların arttığı bu ortamda; yaklaşan seçimlerle birlikte her alanda yaşanan kriz yaşam koşullarını 
giderek ağırlaştırmaktadır. Kamu hizmetlerinin halka en yakın yönetim kademeleri tarafından yerine 
getirilmesi ilkesi yok sayılarak, belediyelerin planlama yetkileri hukuken ve fiilen ellerinden alınarak 
Bakanlıklara aktarılmaktadır.

İnsanlığın ortak birikimi olan doğal, kültürel ve tarihî varlıklar ile uygarlık değerleri tahrip edilmekte, 
kültür varlıklarımızın yanında, toplumsal belleğimizin vazgeçilmez bileşeni olan “kentsel bellek” yok 
edilmekte, “dayanışma yerine ayrışma ve yabancılaşma” öne çıkarılmaktadır. Bu bağlamda yerel 
yönetim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin toplumsal yaşama, yapılı ve doğal çevreye, mi-
marlık mesleğine etkilerinin; sorun alanlarının ve kriz koşullarının değerlendirildiği; yerel yönetim-
lerin kent, mimarlık, çevre, kültür ve demokrasi politikalarına ilişkin önerilerin geliştirilmesine katkı 
koymayı amaçlayarak hazırlanan “2019 Yerel Yönetimler Raporu” kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 01 
Mart 2019
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KADINLARIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE YAPILAN GERİCİ MÜDAHALELER, 
ŞİDDET VE İSTİSMARIN MEŞRULAŞTIRILMASINA YÖNELİK 

ÇAĞDIŞI GİRİŞİMLER KABUL EDİLEMEZ 

Tüm dünyada yaşanan krizler ve gericileşen iktidarlar, güvencesizlik; yoksulluk, işsizlik, sömürü, ay-
rımcılık ve savaş koşulları; kadına yönelik şiddet ve baskının her geçen gün artmasına neden olmak-
tadır.

Türkiye’de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda yaşanan kriz; ülkemizin uygarlık yolunda ilerleme 
hedefinden ve Cumhuriyetin bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü temellerinden uzaklaştırıldığı; yargı 
bağımsızlığının yok edildiği, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, üniversitelerin bilimsel özerkliğinin or-
tadan kaldırıldığı, toplumsal muhalefete ve meslek kuruluşlarına baskıların arttığı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin yetkilerine el konduğu, mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kişide toplandığı 
“otokratik rejim”in yarattığı hukuk ve demokrasi normları bakımından kabul edilemez koşullarda 
ortaya çıkmıştır.

Yaklaşan seçimlerle birlikte her alanda yaşanan kriz, yaşam koşullarını giderek ağırlaştırmakta; dü-
şünce, ifade, haberleşme, toplanma, çalışma, eğitim, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam gibi temel 
hak ve özgürlüklere her geçen gün yeni kısıtlamalar getirilmekte; toplumsal yapıda eşitsizlik, ayrım-
cılık ve mahrumiyet giderek yükselmektedir.

Kırk milyonun üzerinde kadının yaşadığı ülkemizde, cinsiyet rolleriyle şekillenen toplumsal yapı; ka-
dınların temel hak ve özgürlüklerine yapılan gerici müdahalelerin meşru temeli haline getirilmekte; 
tutarsız planlama ve mimarlık uygulamaları ile değişen kentlerimizde; kadınların uğradığı toplumsal 
baskı ve şiddetin görünürlüğü yapılaşma yoluyla engellenmektedir. Ulaşım, kentleşme ve yapılaşma 
alanında kamu yararını yok sayan merkezi ve yerel yönetim politikalarının neden olduğu eşitsiz ya-
pılı çevre; kadına yönelik suçların giderek artmasına neden olmaktadır.

Nitelikli eğitim ve uygulamalar önemsizleştirilerek mimarlık, planlama ve yapılı çevre üretim süre-
cinden uzaklaştırılmakta; toplumun nitelikli mimarlık hizmetlerine erişimi engellenmektedir. Yaşam 
çevrelerinin nitelikli mimarlık hizmetlerinden yoksun biçimlenmesine neden olan bu süreç; yapı kül-
türünün yozlaşmasına, kentsel yaşam kalitesinin düşmesine, toplumsal eşitsizliğin yükselmesine 
yol açmaktadır.

Mimarlar Odası olarak; dünyada ve ülkemizde sömürüye ve baskıya karşı yürütülen mücadeleyi 
simgeleyen Dünya Kadınlar Günü’nde; kadınların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerinin, istismar ve 
şiddetin önlenmesinde öncelikli hedefin eşitliğe dayalı toplumsal yapıya erişmek olduğu inancında-
yız.

Devlet; hiç kimsenin cinsiyet veya benzeri bir sebeple ayırımcılığa uğramamasını, herkesin temel 
hak ve özgürlüklerden eşit derecede yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Eşitliğe dayalı, ekono-
mik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, 
kullanılmasını ve yararlanılmasını engelleyen hiçbir ayrım ve kısıtlamanın yaşanmadığı bir gelecek 
dileğiyle kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz. 8 Mart 2019

TMMOB MİMARLAR ODASI



177

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMAR SİNAN’I SAYGI İLE ANIYORUZ

Mimarlar Odası olarak; eşsiz yapıtlarıyla dünya mimarlığına esin kaynağı olan büyük usta Mimar 
Sinan’ı ölümünün 431.yılında saygıyla anıyoruz.

Her yıl Sinan’ın ölüm yıldönümünü takip eden hafta boyunca tüm şubelerde ulusal ve uluslararası 
düzeyde anma etkinlikleri düzenlenmekte; her iki yılda bir Mimar Sinan’ın yüce anısını yaşatmak 
üzere Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında mimarlık alanında önemli yapıtlara imza atmış, meslek 
etiğine bağlı, deneyimli meslektaşlarımız “Mimar Sinan Büyük Ödülü” ile onurlandırılmaktadır.

Mimar Sinan’ın; Anadolu’nun yanı sıra, Balkanlar’dan Yakın Doğu’ya geniş bir coğrafyada verdiği 
eserlerle olgunlaştırdığı yapı sanatı ve fikirleri; ülkemizde mimarlık kültürünün temel taşlarını oluş-
turmuştur. Yapıtları ayrıca; “insanın yaratıcı dehasının başyapıtları” ve “insanlık tarihinde dikkat çe-
kici bir aşamanın seçkin örnekleri” olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş;  Sinan’ın mimar-
lığı, çağdaş dünya tarafından da “üstün evrensel değer” olarak tanınmıştır.

Sinan’ın mirası; mimar olarak kente ve topluma karşı sorumluluklarımızı hatırlatan toplumsal bir 
kültür öğesidir. Bütünlük içinde korunması gereken bu miras ve eserler, günümüzde sermaye ve 
finans odaklı, yapılı çevre kültürünü modern çağa taşıyamayan kamusal politikalar aracılığıyla tahrip 
edilmekte; Büyük Usta’ya öykünen, Sinan taklidi cami mimarlığı tekrar tekrar üretilmektedir.

Cumhuriyet devrimi ve genç Türkiye’nin modernleşme sürecinde; kültürel varlıkların tespiti, korun-
ması ve gelecek nesillere aktarılması için alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar terk edilmekte, in-
sanlık mirası olan mimari ve kültürel mirasımız tutarsız ve rant odaklı planlama politikaları nedeniyle 
geri dönülemez biçimde zarar görmektedir. 

Büyük Usta Mimar Sinan’ı, kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları nedeniyle say-
gıyla anarken, başta karar vericiler olmak üzere herkesi çağdaş yaşama, demokrasiye, Cumhuriyet’e 
ve onun mimarlık değerlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. 09 Nisan 2019
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI ŞAHSINDA 
TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ 

19 Nisan 2019 Cuma günü Hakkâri İli Irak sınırındaki Çukurca İlçesi’nde askeri üs bölgesine yapılan 
silahlı saldırı sonucu dört askerimiz şehit olmuştur. Yaşanan saldırıda hayatını kaybeden güvenlik 
görevlilerinin ailelerine, yakınlarına ve bütün yurttaşlarımıza başsağlığı diliyor, saldırıya uğrayanlara 
ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yaşam hakkına kast eden insanlık suçu tüm saldırıları kınıyor; bölge coğrafyasında kaygıyla izlediği-
miz terör, şiddet ve çatışma süreçlerinin; toplumsal birlikteliği güçlendirecek barışçıl ve akılcı politi-
kalar yoluyla aşılabileceği umudu ve inancımızı vurguluyoruz.

21 Nisan 2019 Pazar günü ise, Hakkâri’de şehit olan Yener Kırıkçı’nın Ankara İli Çubuk İlçesi’ndeki 
cenaze törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı 
düzenlenmiştir.

Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullarda; anayasal, demokratik yapıların baskı ve saldırılar 
yoluyla sindirilmeye çalışılmasını reddediyor; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve barış gibi evrensel 
ilkeler ekseninde oluşan toplumsal birlikteliği ve beraberliği değerli buluyor; bu birlikteliğin sürdürül-
mesi için çaba gösterilmesini önemsiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şahsında; toplumsal barışa ve birlikteliğe, ülkemizin gelece-
ğine karşı yapılan baskı ve saldırıları kınıyor; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz.

Mimarlar Odası olarak; baskı ve saldırılar karşısında insanlığın ve Cumhuriyetin kuruluş değerleri 
olan demokrasi, temel insan hak ve özgürlüklerini engelleyen hiçbir ayrım ve kısıtlamanın yaşan-
madığı bir gelecek için mücadele ve çabalarımızı dayanışma içinde sürdüreceğimizi vurguluyoruz. 
21 Nisan 2019
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EMEK İSTİSMARINA, GÜVENCESİZLİĞE VE İNSAN ONURUNA YAKIŞMAYAN 
KOŞULLARA KARŞI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ 

Emekçilere uygulanan zulüm ve baskıya karşı 1886 yılında birlik, mücadele ve dayanışma günü ola-
rak ilan edilen 1 Mayıs; tüm dünyada örgütlenme ve çalışma haklarına eşit erişim taleplerinin iletil-
diği bayram olarak kutlanmaya devam etmektedir.

Ülkemizde ise örgütlenme, çalışma, toplantı ve gösteri hak ve özgürlükleri baskı altına alınarak kısıt-
lanmakta; emekçilerin 1 Mayıs›ı kutlamalarına yasaklamalar getirilmekte; çalışma hayatı özelleştir-
me, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma ve köleleştirme süreçleriyle şekillenmektedir.

2003 yılından bu yana; çalışma hayatını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu, 5763, 5920, 5921, 6111 
sayılı Torba Yasalarla getirilen değişiklikler ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle; iktidarın ekonomik 
büyümeye odaklanan politikalarıyla biçimlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası mevzuatta “iş güvenliği ve sağlığı” ile ilgili düzenlemeler yapılmış olmasına 
karşın gerekli hukuki ve kamusal denetimlerin yapılmaması nedeniyle yaşanan iş cinayetleri top-
lumsal sorun haline gelmiş; Devletin asli görevlerinden olan denetim ve gözetim; gerçekleştirilen 
yasal düzenlemelerle özel sektöre devredilmiş; ağırlaşan ve güvencesizleşen çalışma koşullarında 
kayıt dışı istihdam ve sömürü artmıştır.

2014 yılında Cumhuriyet tarihimizin en can yakıcı iş cinayetleri Soma, Mecidiyeköy ve Ermenek fe-
laketlerine sebep olan koşullar maden ocaklarında, şantiyelerde ve sektörlerde devam etmesine 
karşın; hizmet alımı, taşeronlaşma, üretim zorlaması, bilim ve teknolojiye aykırı işletme yöntemleri 
ve denetim yetersizliği giderek ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülmektedir.

Yaşanan felaketlere karşın o tarihten sonra; çalışma hayatına dair düzenlemeler içeren 6552, 6645 
ve 6715 sayılı Torba Yasalar ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu yürürlüğe sokulmuştur. Özel 
sektörde ve kamuda taşeron işçi istihdamını yaygınlaştıran alt işveren sözleşmelerini ve uygulama-
larını yasallaştırarak kalıcı hale getiren; taşeron sistemini güçlendiren, işverenleri iş cinayetlerinin 
sorumluluğundan kurtaran, işçilerin kiralanması ve köleleştirilmesinin; yabancıların ise denetimsiz 
biçimde istihdam edilmesinin ve hizmet sunmasının önünü açan yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Mayıs 2016’da Kiralık İşçi Yasası olarak bilinen 6715 sayılı Torba Yasa yürürlüğe konmuş; yapılan 
düzenleme ile kıdem tazminatı fiilen yok edilmiş, ihbar tazminatı ve iş güvencesi kaldırılmış, emek-
lilik ve sağlık hakları fiilen kullanılamaz duruma getirilmiş, fazla mesai ve yıllık izin gibi haklar yok 
sayılmıştır.

Temmuz 2016’dan sonra ise; OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar aracılığı ile kamu kurumlarının ya-
pıları değiştirilmiş veya kapatılmış, çalışanları tasfiye edilmiştir. Emekçilerin yalnızca örgütlenme ve 
çalışma hakları değil; toplantı, gösteri ve grev hakları da kısıtlanmıştır. Grevler ertelenerek yasaklan-
mış; hatta “OHAL’in grev tehdidi altındaki yerlere müdahale için kullanıldığı” bizzat Cumhurbaşkanı 
tarafından ifade edilmiştir.

Ağustos 2016’da; yabancı mimar ve mühendislerin Türkiye’de denetimsiz bir biçimde serbestçe hiz-
met sunmalarına akademik ve mesleki yeterlilik ölçütleri aranmaksızın ve karşılıklılık ilkesi gözetil-
meksizin olanak tanıyan, haksız rekabet ortamı yaratan ve işsizliğin artmasına sebep olacak olan 
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu niteliksiz, yetersiz ve eşitsiz mesleki hizmeti yasallaştırmış, 
kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı düzenlemeleri hayata geçirmiştir.

2018 yılı sonunda ise; çalışanların uzun mücadeleler sonunda kazandığı kıdem tazminatının fona 
devredilmesine yönelik çalışmalar yeniden gündeme taşınmış, yasal düzenlemeler hazırlanmaya 
başlamıştır. Eylül 2018’de açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda ve Ekim 2018’de yayımlanan 2019 
Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceği belirtilmiş ve 
düzenlemelerin 2019 Aralık sonuna kadar tamamlanacağı düzenlenmiştir.
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Çalışanların güvencesi olan kıdem tazminatını; işveren yükümlülüğü olmaktan çıkararak bireysel 
hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminde fona devretmeyi öngören düzenleme; kıdem taz-
minatının iş güvencesi işlevini ortadan kaldıracak ve güvencesizliği artıracak, otuz günlük kıdem taz-
minatını belirsiz hale getirecek, tazminat hesabının son ücret ve toplu sözleşme düzeniyle bağını 
koparacaktır.

Siyasi iktidarın göreve geldiği 2002 yılından bu yana; sermaye odaklı ve azami kar hırsı ile oluş-
turulan politikalar; emek istismarına ve insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarına yol açmış, 
çalışma barışı bozulmuştur. Oysa Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını 
geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü-
dür. Çalışma koşulları; nitelikli ve adil, insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlamak üzere düzenlen-
melidir.

Mimarlar Odası olarak; emekçileri güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü ve ayrımcılığa terk eden 
sermaye odaklı politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor hiçbir ayrım, 
mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir 
gelecek dileğiyle 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.  30 Nisan 2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE ÇAĞRISI! 

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri; “Otokratik Rejim”in yarattığı hukuk ve demokrasi normları bakımın-
dan kabul edilemez şartlarda gerçekleştirilmiştir. Seçimin tamamlanmasının ardından İstanbul’da 
yaşanan süreçte seçmen kayıtlarına, sandık görevlilerine dair soruşturmalar başlatılmış, İlçe ve İl 
Seçim Kurullarına yapılan itirazlarla yeniden başlayan oy sayımı ancak 17 Nisan 2019 tarihinde ta-
mamlanarak seçim sonucu açıklanmıştır. Yapılan olağanüstü itirazlar sonucunda ise Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK); İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edildiğini 6 Mayıs 2019 tarihinde du-
yurmuştur.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargıya emir ve talimat veremeyeceği; genelge göndere-
meyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı şeklindeki açık Anayasa hükmüne rağmen Yüksek 
Seçim Kurulu’nun; kamuoyu önünde verilen talimatlarla merkezi idarenin baskısı altında karar aldığı 
anlaşılmaktadır. Hukukun temel ilkeleri ve demokrasi ile bağdaşmayan bu kararla yargı bağımsızlığı 
ve tarafsızlığı ortadan kaldırılmış; demokratik yolların tıkandığı yeni bir döneme girilmiştir.

Bu bağlamda demokratik işleyişin ve adaletin sağlanmasının toplumsal talep haline geldiği koşul-
larda bütün ilgili kesimleri; insan onuruna yakışır bir yaşamın dayanağı olan adaletin sağlanması için 
yargı bağımsızlığını sağlamaya ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde hareket etmeye,

toplumun, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle göze-
terek, halkın iradesi olan seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmaya,

toplumcu ve özerk belediyeciliği yaşama geçirmek; demokratik, eşitlikçi ve adaletin sağlandığı orta-
mı hem yerelde hem de ülkede kurgulamak, üzere birlik, dayanışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz. 
7 Mayıs 2019
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KARADENİZ’DE UYGULANAN BİLİM VE AKILDIŞI POLİTİKALARIN 
SEBEP OLDUĞU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR! 

Trabzon İli Araklı İlçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahalleleri’nde 18 Haziran 2019 tarihinde gerçek-
leşen yoğun yağışların ardından Çamlıktepe Hidroelektrik Santralinin (HES) borularının patlaması 
sonucu yaşanan heyelan ve sel felaketlerinde; resmi açıklamalara göre 7 yurttaşımız hayatını kay-
betmiş, 3 yurttaşımız ise halen kayıptır. Felaketlerde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, 
ailelerine ve toplumumuza başsağlığı diliyor; kayıp yurttaşımızın bir an önce bulunmasını ve yaralı-
ların sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Karadeniz Bölgesi’nde daha önce de sel ve heyelan felaketlerine sebep olan merkezi ve yerel yöne-
tim politikaları, yaşanan acılara ve kayıplara rağmen sürdürülmektedir. Sahil Yolu Projesi ile bölgede 
başlayan tahribat; nükleer santral, hidroelektrik santral (HES), termik santral inşaatları; kaçak yapı-
laşma, deniz dolgu alanları oluşturulması, madencilik ve taş ocağı faaliyetleri ile giderek artmaktadır.

Birbiri ardına hiçbir bilimsel araştırmaya dayanmadan planlanarak yürürlüğe sokulan bu projelerle 
ve kaçak yapılaşmalarla; doğal çevre tahribatı büyürken afet riski artmaktadır.

Trabzon Araklı’da, HES projeleri için ağaçların kesilerek bölgenin heyelana açık hale getirilmesi, de-
relerin akış rejiminin bozularak sel riskinin artırılması, yeşil alanlarda ve dere yataklarında imar affı 
yoluyla kaçak yapılaşmaya izin verilmesi; yerleşim yerlerini afetlere karşı savunmasız bırakmış ve 
yaşanan felakete neden olmuştur.

Ülkemizde ve bölgemizde sıklıkla yaşanan afetlere karşın ne kentlerimizde ne de kırsal alanlarda 
afet risklerini azaltacak önlemler alınmamıştır. Buna karşın mevzuat düzenlemeleri, proje ve uygu-
lamalar yoluyla doğal yaşam ve ekolojik denge bozulmuştur.

Meslek odaları, akademik kuruluşlar, bilim insanları ve ilgili tüm kesimler dikkate alınarak; afet ve 
afet sonrası süreçlerin yönetimine dair politikalar oluşturulmalı; yaşanan yıkım ve kayıplara sebep 
olan rant odaklı planlama, kentleşme ve yapılaşma politikaları terk edilmeli, çevre karşıtı yatırım ve 
plan kararları ivedilikle durdurulmalıdır.

Bu bağlamda; kamu adına afet risklerini azaltmak ve önlem almak, sağlıklı kentleşme ve çevre poli-
tikalarını hayata geçirmekle yükümlü olanların; felaketlerle ilgili “mukadderat…” söylemiyle sorum-
luluktan kurtulamayacaklarını önemle vurguluyor; sorumluların bağımsız yargıya ve topluma hesap 
vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Mimarlar Odası olarak; kaybettiğimiz yurttaşlarımızı bir kez daha saygı ile anıyor, ailelerine ve top-
lumumuza başsağlığı diliyoruz. 20 Haziran 2019
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ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN 
ÖZGÜRLÜKÇÜ VE DEMOKRATİK YAPISINA YÖNELİK 

BASKILARA SON VERİLMELİDİR 

3 Aralık 1961 tarihinde ilk kez gerçekleştirilen Ağaçlandırma Şenliği ile başlayan seferberlikle 4500 
hektar büyüklüğündeki arazisinde dünyanın kent bölgesinde insan tarafından yapılmış en geniş 
kapsamlı orman ekosistemini yaratan Orta Doğu Teknik Üniversitesi; Ankara’nın bozkır ve kıraç top-
raklarında orman alanının yanı sıra, bina ve yaya yolları yakın çevreleri ile ortak yeşil alanları ile ka-
rasal iklim koşullarına uygun doğal bir peyzaj dokusu oluşturmuş; yok olmaya yüz tutmuş pek çok 
canlı türü için önemli bir doğal çevre oluşturmuştur.
Uzun yıllar devam eden bu özverili çalışmalar sonucunda oluşturulan ODTÜ Ormanı; Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’na bağlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 6 Mart 1995 tarihli ve 
316/ 3895 sayılı kararıyla Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.
Kimi yerleri arkeolojik sit alanı, kimi yerleri ise doğal sit alanı olarak derecelendirilen 3100 hektar 
genişliğindeki ODTÜ Ormanı’nın koruma güvencelerinin ortadan kaldırılması yönündeki girişimler 
ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılında doğal sit alanları, milli parklar, tabiat parkları ve diğer 
koruma alanları ile ilgili olarak yetkili kılındıktan sonra hızlanmıştır. Kamu eliyle yapılan müdahaleler 
yoluyla yerleşke alanını etkileyen ODTÜ arazisi sınırları içinde kalan ve çeşitli kamu kuruluşlarınca 
kullanılan pek çok yapı yapılmıştır.
Kentin İncek, Oran ve Bilkent bölgelerinde sermaye yararına ulaşım altyapısının sağlanması ama-
cıyla üniversite yerleşkesindeki doğal sit alanlarından geçen ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Ma-
lazgirt Bulvarı Arasında Bağlantıyı Sağlayacak Yol İnşaatı ile yakın dönemde yeniden gündeme gelen 
yapılaşma süreci; 21 Mayıs 2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu ile imzalanan, ODTÜ Kampus Alanı içerisindeki Kavaklık olarak bilinen 40 dönüm arazinin 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsisi ile sürdürülmektedir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapıla-
cağı belirtilen yurt yapıları; koruma kurallarını ve bilimsel planlama ilkelerini yok sayan bir anlayış 
ile ilgili kesimleri sürecin dışında bırakarak Rektörlük ve Kredi Yurtlar Kurumu arasındaki işbirliği ile 
planlanmıştır.
Proje; öğrencilerinin, akademisyenlerinin, çalışanlarının ve kentlilerin katılımıyla uzun yıllar gösteri-
len çabalar sonucunda bozkırı yeşerten; temel insan hak ve özgürlüklerini koruyan, toplumsal ilerle-
menin ve gelişmenin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin özerk, özgürlükçü ve demokra-
tik yapısına aykırı biçimde yürütülmektedir.
8 Temmuz 2019 tarihinde ise; nitelikli planlama ve mimarlık uygulamaları yoluyla elde edilen ve 
geleceğin mirasını oluşturan üniversite yerleşkesindeki doğal çevrenin ve taşınmazların yapılaşma 
alanlarına dönüştürülmelerinin önünü açan; yaşanabilir çevre hakkını engelleyen, doğal dokuyu tah-
rip eden projeye ve merkezi-yerel yönetim politikalarına karşı üniversite bileşenlerinin gösterdiği 
direnişe; yerleşkeye giren güvenlik güçleri müdahale etmiştir.
Aidiyet ve kimlik duygularının mekânsal ifadesi olan kentsel alanlara, ODTÜ Ormanına ve Yerleşkesi-
ne sahip çıkan ve toplumsal talepleri demokratik duyarlılıklar çerçevesinde iletenlere karşı güvenlik 
güçlerinin uyguladığı şiddet ve temel insan hak ve özgürlüklerine yapılan hukuksuz müdahaleler 
kabul edilemez.
Mimarlar Odası olarak; yükseköğretim kurumlarının ve ODTÜ’nün özerk, özgürlükçü ve demokratik 
yapılarına yapılan müdahale ve baskıları reddediyor, sürecin takipçisi olacağımızı önemle vurgulu-
yoruz. 9 Temmuz 2019
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TRABZON TABAKHANE KÖPRÜSÜNE ZARAR VEREN 
YOL İNŞAATI DERHAL DURDURULMALIDIR 

Trabzon; koruma politikalarında var olan güvencelerin ortadan kaldırılmasıyla doğal ve tarihi sit 
alanlarında başlayan yapılaşma ve yıkım süreçlerinden en çok etkilenen kentlerimiz arasındadır. Son 
yıllarda Trabzon’un dört bin yıllık tarihi kent merkezi ve sur içinde hukuku, şehircilik ve koruma ilke-
lerini yok sayan acımasız yıkım sürecinde; kent dokusu, tescilli kültür varlıkları ve arkeolojik değerler 
yok sayılarak tahrip edilmiştir.

Zarar gören kültür değerlerinin en önemlilerinden olan Tabakhane Köprüsü; I.Grup yani; “toplumun 
maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korun-
ması zorunlu yapı” olarak tescillenmiş kültür varlığıdır.

Tabakhane Köprüsü’nün onarımına yönelik, Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü’nün 31.10.2017 ta-
rihinde sunduğu rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu 13.12.2017 tarih ve 3911 No.lu kararı ile onaylanmıştır. Daha sonra T.C. Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından; “Trabzon İli Ortahisar İlçesi Tabakhane Vadisi Rekreasyon Alanı 
İnşaatları İle Bağlantı Yolu Yapım İnşaatı” İhalesi 25.01.2018 tarihinde ilan edilmiş ve 27.02.2018 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Tabakhane Vadisi Rekreasyon Projesi kapsamındaki yol yapım işinin Tabakhane Köprüsü ile Tabak-
hane Camii arasındaki bölümde tünel olarak yapılması ve Bahçecik Mahallesine bağlanması öngö-
rülmüştür. Tabakhane Köprüsünün Trabzon kent merkezi yönünde kara ile olan bağlantısının olduğu 
noktada planlanan tünel; köprünün duvarları içerisinden geçerek tarihi köprünün karşı kıyı ile bağ-
lantısını koparmakta ve yapının statik dengesini bozarak zarar vermektedir.

Mimarlar Odası bu çerçevede, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Trabzon Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı’na 10.07.2018 tarihli yazısında, Trabzon’un tarihi kültürel kimlik değerlerinin 
korunması gerektiğinin önemine vurgu yaparak, Tabakhane Vadisi Bağlantı Yolu inşaatına izin veril-
mesinin Tabakhane Köprüsü’ne zarar verebileceğini ve proje onayı dahi alınmadan başlayan inşaatın 
durdurulması gerektiğini bildirmiş, ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017 
tarih ve 77 sayılı kararıyla kabul edilen Koruma Amaçlı İmar Planının ve yol güzergâhını onaylayan 
Koruma Bölge Kurulu’nun 18.07.2018 gün ve 4379 sayılı kararının iptali talebiyle dava açmıştır.

Tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetlerin etkisi altında kalmış Trabzon’da tarihi kent dokusu için-
de karakteristik özelliğini halen koruyan kültür varlığı olarak tescilli Tabakhane Köprüsü’nün; koru-
ma alanı içinden ve Köprünün doğusundan taşıt yolu geçirilmesine ilişkin koruma amaçlı imar planı 
ile yol güzergâhını onaylayan Koruma Bölge Kurulu kararının yürütmesi durduruldu.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, onaylı bir proje olmadan başlanan inşaatın durdu-
rulması için gerekli işlemleri yapmak yerine, yazımızın hemen akabinde 24.10.2018 tarihinde  “Ta-
bakhane Köprüsü’nün doğusundan geçirilen aç-kapa tünele ilişkin sunulan projenin onaylanmasına” 
dair yeni bir karar alarak; bugün yargı kararıyla hukuka aykırılığı ortaya konulan uygulamaya izin 
vermişti.

Trabzon İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararına esas alınan Bilirkişi Heyeti Rapo-
runda; “dava konusu imar planında bu güzergâhta bir taşıt yoluna ihtiyaç olup olmadığının tartışıl-
madığı, ulaşım planlaması yönünden teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılmadığı, kurum rapor-
törlerinin uyarıları ile Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün Tarihi Köprünün statik açıdan sıkıntılı olduğu 
ve tünel inşaatının köprünün zarar görmesine sebep olacağına dair yazısı göz önüne alındığında 
yeterli güven aralığında bilgiye sahip olunmadan, kapsamlı, hassas ve deneysel çalışmalar yapıl-
madan alınan projelendirme kararlarının risk taşıdığı, alanda hangi genişlikte yol yapılırsa yapılsın 
Tabakhane Vadisi gibi rekreaktif amaçlı bir açık alandan, Tabakhane Köprüsü ve Tabakhane Camii 
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gibi mutlaka korunması gereken tarihi yapıların civarından ve onları etkileme riski yüksek konumdan 
geçmesi planlanan yolun öncelikle varlığının sorgulanması gerektiği, Trabzon kentinin geleneksel 
merkezinde, tarihi yapıların ve tarihi dokunun yoğunlaştığı iki bölge arasında, insanların açık alan 
ihtiyaçlarını karşılama potansiyeli yüksek olan iki doğal vadinin bitişiğinden taşıt yolu geçirmenin 
yerin ruhuna aykırı olduğu”  yönünde görüş bildirilmiştir.

Bilirkişi raporundaki tespitlerle ve “dava konusu yol projesine dair plan kararının ve Kurul onayının 
kültür varlıklarını koruma mevzuatına ve koruma yaklaşımlarına, imar mevzuatına, planlama esas-
larına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu” gerekçesiyle  yürütmenin durdurulması 
kararı verilmiştir. Gerek imar planı kararını veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gerekse 
söz konusu projeyi onaylayan Koruma Bölge Kurulu üyeleri, hukuka aykırı bir şekilde başlatılan yol 
inşaatının, korunması gerekli kültür varlığına zarar vereceği konusundaki uzman görüşlerine itibar 
etmeyerek, koruma ilkelerini yok sayarak aldıkları kararlarla kamu zararına yol açmış ve görevlerini 
kötüye kullanmışlardır.

Davalı idarelerin;  “dava konusu işlemlerin tescilli tarihi Tabakhane Köprüsü ile ilgili olduğu ve uygu-
lanması halinde korunması gereken tescilli yapı açısından telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği-
ne” dair yürütmenin durdurulması kararına uyarak inşaatı derhal durdurması ve hukuka aykırı olarak 
yürütülen inşaatın yol açtığı zararları gidermek üzere gerekli işlem ve kararları alması için takipçi 
olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. 10 Temmuz 2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ DÜZENLEMELERİNDE
YARGI KARARLARINA UYULMALIDIR 

İmar Yönetmeliklerinin amacı; sağlıklı, planlı, güvenli kentleşme ve nitelikli mimari eserler ile yüksek 
standartlı yapılaşma ve yaşam kalitesi yüksek kentsel yaşam alanları oluşturmaktır. Bu anlamda, 
başta meslek kuruluşları olmak üzere, kentleşme, planlama ve yapılaşma alanında ilgili bütün ke-
simlerin görüş ve önerilerinin alındığı bir hazırlık süreci olması beklenir. Oysa şu an yürürlükte bulu-
nan Yönetmelik yayımlandığı 2017 yılından beri tam beş defa değişikliğe uğramıştır.

Meslek Odalarının görüşleri ve yargı kararları dikkate alınmamıştır!

3194 sayılı İmar Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinde  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen görev ve yetkilerle hazırlanarak 03.07.2017 tarihli 
ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde yürürlüğe gire-
ceği 01.10.2017 tarihinden önce 30.09.2017’de ilk değişiklik yapılmıştır. Yayımlanan Yönetmelikte 
meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınmadığı ve yargı kararına uygun olmayan düzenlemelere 
yer verildiği görüldüğünden, Mimarlar Odası ve diğer Odalar tarafından davalar açılmıştır. Gelinen 
aşamada, yapılan yargılama sonucunda, Yönetmeliğin bir kısım düzenlemeleri hukuka aykırı bulu-
narak yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Yapılaşma koşulları, yeşil alanların korunması ve telif haklarıyla ilgili hukuka aykırılıklar tespit edil-
miştir!

Hukuka aykırı bulunan ve yürütmenin durdurulması kararı verilen düzenlemeler arasında özellikle 
ruhsat eki projelerdeki emsal ve inşaat alanı hesaplamalarını, kazı izni ve konut kullanımına ile tica-
ret alanı olarak ayrılan mekansal alanlardaki kullanım kapsamlarını doğrudan ilgilendiren düzenle-
meler bulunmaktadır.

Karardaki diğer önemli hususlardan biri de zaten sınırlı yüzölçümüne sahip park alanları, piknik ve 
eğlence alanları gibi kamusal alanların altında yapılması planlanan otoparklara ilişkin verilen yürüt-
meyi durdurma kararıdır. Parklar, piknik ve eğlence alanları kentin nefes almasını sağlayan, sosyal 
ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlayan kent bileşenleridir. Bu anlamda altında otopark yapılacak 
bu alanların üzerinde, mevcut ağaç dokusunun korunmasının mümkün olmayacağı; yeşil alanla-
rın orantısız bir şekilde daralması ve asil fonksiyonundan uzaklaşması sonucunu doğuracağı; park, 
meydan gibi kamusal alanların betonlaştırılmasından kaçınılması gerektiği yargı kararı ile bir kez 
daha vurgulanmıştır.

Ayrıca yine söz konusu yargı kararıyla telif haklarının devrine ilişkin sözleşme yapılmaması halinde 
hakların yok sayılmasının önünü açan yönetmelik düzenlemesi, hukuka aykırı bulunarak, yürütmesi 
durdurulmuştur.

Bakanlık yaklaşık beş aydır kararların gereklerini yerine getirmemektedir!

Söz konusu hukuka aykırılıklar mahkeme kararları ile de tespit edilmiş olmasına rağmen, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yaklaşık beş aydır kararların gereklerini yerine getirmek bir yana, ilgili idarelere 
gönderdiği yazılarda mahkeme kararlarına aykırı uygulama ve kararların önünü açan görüşler ilet-
mektedir. Bakanlığın süreci sağlıklı işletebilmek adına hiçbir önlem almaması meslektaşlarımızı, 
yapı sektöründe yer alan kurumları ve vatandaşları mağdur etmiştir.

Yargı kararlarına uyulmalıdır!

İdareler yargı kararlarına uymak zorundadır. Belediyeler kendi düzenleme ve işlemleri ile eşitsiz, 
haksız rekabete yol açacak uygulamalar yapmamalı; Bakanlık da bunları önleyecek önlemleri alma-
lıdır. Özellikle Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı düzenlemeler içermemesi gereken Büyükşehir 
İmar Yönetmeliklerinin benzer düzenlemelerinin de mahkeme kararlarındaki gerekçeler dikkat alı-
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narak bir an önce iptali ve uygulamasının durdurulması gerekmektedir.

Sağlıklı kentleşme için meslek odalarıyla işbirliği kurulmalıdır!

Sürecin içindeki aktörlerden biri olmamıza rağmen, diyalog çabalarımıza yanıt vermeyen Bakanlığa 
hatırlatmak isteriz: Hukuka aykırı bulunan düzenlemelerin uygulamasının durdurulması ve verilen 
kararların sonucu boşluk doğuruyor ve uygulama belirsizliklerine yol açıyor ise yargı kararlarının 
gerekçesi gözetilerek düzenleme yapılması, yapı ruhsat işlemlerini yürüten idarelere işlemleri yön-
lendirici ve açıklayıcı bilgilendirmelerle hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi hem uygulama ka-
rışıklığının önüne geçilmesi hem de “hukuka saygılı idare” ilkesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığını göreve ve yasal zorunluluklara uymaya davet ediyor ve 
ilgili idarelerin yargı kararları uyarınca gerekli işlem ve kararları alması için sürecin takipçisi olacağı-
mızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 17 Temmuz 2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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SALDA GÖLÜ’NÜN KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI! 

TBMM devre dışı bırakılarak 2011 yılında Kanun Hükmünde Kararnameler yayınlanmasının ardın-
dan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu değiştirilerek koruma politikalarında 
var olan güvenceler ortadan kaldırılmıştır. Bağlı olarak Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Kurumu Başkanlığı 
kapatılmış, yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Ardından Bakanlık tarafından ülke düzeyinde doğal sit alanlarına yönelik çalışma başlatılmış; Doğal 
Sit Alanı statüsü yapılaşmaya izin vermeyen korunan alanlar; Tabiat Parkı statüsü ile günübirlik kul-
lanıma, ÖÇK statüsü ile turizm amaçlı yatırımlara açılmıştır. Koruma alanlarının bir kısmının sınırları 
daraltılmış veya sit kararları kaldırılmıştır.

Ülkemizin eşsiz doğal varlıklarından Salda Gölü hakkında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
18 Şubat 2019 tarihinde yaptığı «Salda Gölü›nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında 
da 300 bin metrekarelik Millet Bahçesi oluşturuyoruz» şeklindeki talimatı sonrasında, bölgenin ya-
pılaşmaya açılması ve giderek yok edilmesi yönünde adımlar atılmaya başlanmıştır.

Bu amaçla Burdur İli Yeşilova İlçesi’nde bulunan ve daha önce doğal sit alanı ile tabiat parkı koruma 
statülerine sahip olan Salda Gölü; 14 Mart 2019 tarih ve 824 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel 
Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir.

Karar ekinde yer alan “bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun 
olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına, ruhsat 
ve eklerine göre devam edilir” ifadesi ile alanda geçmişte yapılan yapılar meşrulaştırılmış; bölgedeki 
yapılaşma baskısı artırılmıştır.

30 Mayıs 2019 tarihinde ise; Salda Özel Çevre Koruma Bölgesi, Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Salda Gölü 
ve Çevresine İlişkin Hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ile 
1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay-
lanmıştır.

Antalya - Burdur - Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Bu alanlar 
içerisinde bulunan hassas alanlar, orman alanları, tarım alanları, sulak alanlar, kumullar vb. alanları 
tehdit edici yönde ve yoğunlukta yapılaşma kararı getirilemez” hükmü yer almaktadır. Buna karşın; 
Bakanlıkça onaylanan imar planlarında kullanıcı sayısının artırılmasına ve yoğun yapılaşmaya yöne-
lik kararlar alınmış; Rekreasyon alanı ve Özel Proje alanı olarak belirlenen alanlarda; tuvalet, büfe, 
kafe, oturma alanı, mescit, kamping alanı, bungalov, lokanta, satış birimleri ve benzeri tesisler ile 
otopark alanlarının yer alabileceği belirtilerek yapılaşmanın önü açılmıştır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından imar planlarının kesinleşmesi beklenmeksizin ilan 
edilen ve 31 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Burdur İli Yeşilova İlçesi Salda Gölü Millet Bah-
çesi Ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi ile 
Salda Gölü çevresinde açık alan düzenlemeleri hariç 28.100 m² yapılaşma planlanmıştır.

Salda Gölü; biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu, çevresindeki sulak alan, dere, kumul, ibreli orman, 
ağaçlık, dağ bozkırı gibi habitatlarla endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve 
üreme alanı olup, jeolojik ve kimyasal özellikleri ile Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnez-
yum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Ulusla-
rarası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan 
göl; Türkiye’nin en derin gölüdür.

Göl ve çevresinde alınan yapılaşma kararları; antropojenik (insan faaliyetleri sonucunda meydana 
gelen) baskıyı, kullanıcı yoğunluğunu ve yapılaşmayı artırarak; ekosistemin bozulmasına,  çevre kir-
liliğine, yaratacağı gürültü ve ışık kirliliğiyle göl kıyılarında üreyen kuş nüfusu ve yavruları ile diğer 
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canlılar üzerinde olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Doğal, tarihi ve kültürel değerleri geri dönül-
mez biçimde zarar görecektir.

Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve anayasa gereği Devlet;  tabiat varlıklarının ve 
değerlerinin korunmasını sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almakla; deniz, göl ve akarsu kı-
yılarıyla, sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararını gözetmekle sorumludur.

İnsanlığın ortak mirası olan Salda Gölü ve çevresinin taşıdığı bütün değerlerle birlikte korunması için; 
İmar Planları, ilgili uzmanlar, bilim insanları ve meslek örgütlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda 
değiştirilmeli, Millet Bahçesi İhalesi iptal edilerek proje ve uygulamalar durdurulmalıdır.

Mimarlar Odası olarak; koruma mevzuatına aykırı biçimde ilan edilen ve Salda Gölü’nü yapılaşma-
ya açan Salda Gölü Millet Bahçesi Ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve 
Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi’nin iptali amacıyla dava açtığımızı, İmar Planları hakkında da hukuki 
süreci takip edeceğimizi ve bu eşsiz doğa güzelliğinin korunması için her türlü hukuki ve demokratik 
girişimlerde bulunacağımızı önemle vurguluyoruz.

Bu çerçevede çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan politikalar ve yatırım kararları ile; doğal 
çevrenin sistemli bir şekilde rant alanı haline getirilerek yok edilmesi sürecinde yer almamaları ge-
rektiği düşüncesiyle; meslektaşlarımızı yapılacak olan ihaleye katılmamaya, Salda Gölü ve çevresi-
nin korunması için duyarlı tüm kesimleri ve sorumluları harekete geçmeye çağırıyoruz. 30 Temmuz 
2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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DİYARBAKIR MİMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ 

Mimarlar Odası tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 27 Nisan 
2019 tarihinde “Diyarbakır Mimarlık Ve Kent Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyum “Diyarba-
kır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı” teması ile Suriçi’nin korunması için sürdürülen 
mücadele sırasında yaşamını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi anısına gerçekleştiril-
miştir.

Sur içi bölgesinde yaşanan yıkım ve tahribatın incelenmesi, tescilli yapıların mevcut durumlarının 
tespit edilmesi ve zarar gören mimari ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çözüm önerilerinin 
ele alındığı etkinlikte yapılan değerlendirmeler ışığında; Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültü-
rel Peyzaj Alanı ile kentin geleceğine yönelik bu bildiri kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

“DIYARBAKIR SURLARI VE HEVSEL BAHÇELERI KÜLTÜREL PEYZAJ ALANI”NIN KORUNMASI İÇİN 
ÇAĞRI

Antik uygarlıkların buluşma noktasında yer alan, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin, mimarlık ve 
sanatın beşiği olan ülkemizde; kültürel ve doğal miras alanları,  sermaye odaklı politikaların rehber-
liğinde dönüştürülmekte, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaktadır.

“Diyarbakır Kentsel Sit Alanı” olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.1988 
tarih ve 38 sayılı kararıyla tescillenen Suriçi Bölgesi (İçkale dâhil) için 1990 yılında ilk kez Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmış; plan 2012 yılında revize edilerek yürürlüğe girmiştir.

Koruma amaçlı imar planı yürürlüğe girdikten sonra, “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel 
Peyzaj Alanı”nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne 
adaylık çalışmalarına başlanmış; alan, 28 Haziran - 8 Temmuz 2015 tarihleri arasında Almanya’nın 
Bonn kentinde yapılan UNESCO Dünya Miras Komitesi 39. Toplantısının ardından Dünya Kültür Mi-
rası Listesine alınarak tescillenmiştir.

Bölgede 2015 yılında yaşanan çatışmalar ve kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleşen yıkımlar; 
kentlerin, tarihsel, kültürel ve doğal mirasın geri dönülemez biçimde zarar görmesine neden olmuş-
tur. Zarar gören ve yıkımdan en çok etkilenen alan ise; yüzün üzerinde anıtsal yapının yanı sıra bir 
kısmı tescilli olmak üzere bölgeye özgü pek çok sivil mimari yapı örneklerini barındıran  “Diyarbakır 
Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı” olmuştur.

2012 yılında bölgenin riskli alan ilan edilmesine bağlı olarak 2016 Martında Sur ilçesinde 16 mahal-
lenin neredeyse tamamının acele kamulaştırılmasına karar verilmiş, yıkım süreci başlamıştır. Tarihi 
kent merkezi kamusal alan ve konut bölgesi olmaktan çıkarılarak, ticaret ve finans merkezi olarak 
kurgulanmış, yerinde iskânı sağlanmayan yurttaşlar kentin çeperlerine gitmeye zorlanmış ve nüfu-
sun çoğunluğu bölgeyi terk etmiştir. Yıkıma uğrayan yerleşim yerleri üzerinde uygulanan dönüşüm 
projesiyle mimari miras yok edilmiş, toplumun sosyo-kültürel yapısı ayrıştırılmıştır.

Ardından kent merkezi ve kültürel miras alanları sermayenin yeni yatırım alanı olarak belirlenmiş; 
kentsel dönüşüm projesi kapsamında Koruma Amaçlı İmar Planlarında yapılan değişikliklerle mev-
cut imar planlarına yapılaşma kararları işlenmiştir. Bu plan değişikliği sonucunda bazı kamu par-
sel ve yapıları Emniyet hizmet alanına dönüştürülmüştür. Koruma yerine yeni projelerin inşasına 
ve yeni fonksiyonların eklenmesine odaklanan plan değişikliğinde bütüncül kararlar yerine parçacıl 
yaklaşımla plan bütünlüğü bozularak geleneksel kent dokusuna müdahalenin önü açılmıştır. Sur 
bölgesinde mevcut tarihi doku ve tescilli yapılar yok sayılarak kentsel donatı alanlarının kaldırılması 
öngörülmüş, güvenlik ve savunma gerekçesiyle birçok yapının yıkım kararı alınmıştır.

Mimarlar Odası, barınma ve sağlıklı çevrede yaşama hakkının, tarihi ve kültürel mirasın korunması 
çerçevesinde; binlerce yurttaşı ve birçok kültür varlığını etkileyen kamu yararına aykırı riskli alan ve 
acele kamulaştırma kararlarını yargıya taşımıştır. Bu bağlamda sağlıksız ve düzensiz kentleşmeye 
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yol açacak, şehircilik ilkelerine, bilime ve hukuka aykırı kararların iptali istenmiş, hukuki süreç takip 
edilmektedir.

Ancak 2015 yılında bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağının 2016 yılı Mart ayında resmen bittiği 
duyurulsa da, bölgeye halen serbestçe girilememekte, alandaki tahribatın incelenmesi ve tescilli 
yapıların mevcut durumlarının tespit edilmesi amacıyla çalışma yapmak üzere iletilen izin talepleri 
de reddedilmektedir.

Tarihi, kültürel ve doğal varlıklar yok edilmektedir.

2015 yılında 15 mahalleden oluşan ve 148 hektarlık bir alanı kapsayan Suriçi’nde 147 tanesi anıtsal 
452 tanesi ise sivil yapı olmak üzere toplam 599 adet tescilli yapı bulunurken; toplam nüfus ise 50 
bin 341’dir. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cevatpaşa, Savaş, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Fatihpaşa ve 
Dabanoğlu mahallelerinde ise 79 anıtsal, 261 sivil mimari, toplam; 340 adet tescilli yapı bulunmak-
taydı.

Riskli alan ilan edilerek bölgenin neredeyse tamamının acele kamulaştırılmasına karar verilmesin-
den sonra başlayan süreçte Suriçi’nde toplam 89 adet tescilli ve onlarca tescile değer yapının yı-
kıldığı yıkılan tescilli yapıların 76 sının sivil, 13 ünün anıtsal olduğu; 40 adet tescilli yapının kısmen 
yıkıldığı, 41’inin hasar gördüğü uydu fotoğrafı ve kadastral paftaların incelenmesi sonucu 2016 yılı 
Ağustos ayında tespit edilmiştir. Kurşunlu Camii, Hacı Hamit Camii, Paşa Hamamı, Mehmet Uzun 
Evi, Ermeni Katolik Kilisesi gibi kimi Tescilli Sivil Mimari yapıların ağır hasarlı olduğu görülmüştür.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından 2017 yılında yapılan çalışmalarda; yıkılan ala-
nın 46,3 hektara ulaştığı; yasak ilan edilen altı mahallede bulunan toplam 4985 adet yapıdan 3569 
tanesinin tamamen yıkıldığı, alanda henüz yıkılmamış 1416 adet yapının kaldığı tespit edilmiştir. 
Yıkımların ardından ise hafriyatlarının herhangi bir bilimsel çalışma ve değerlendirme yapılmaksızın 
kaldırıldığı belirlenmiştir.

Yasaklı Cevatpaşa, Savaş, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Fatihpaşa ve Dabanoğlu mahallelerinde 2014 yılı 
verilerine göre 26.084 olan nüfusunun neredeyse tamamının yerinden edilerek yaşam çevrelerini 
terk etmek zorunda kaldıkları gözlemlenmiştir.

Yıkımın tamamlanmasıyla Diyarbakır Sur İlçesinde uygulanmasına başlanan dönüşüm projesi ile ta-
rihi kent merkezi kamusal alan ve konut bölgesi olmaktan çıkarılmış; yeni inşa edilen yapılar için 
temiz ve atık su kanalları, doğalgaz hattı, elektrik ve internet hatları gibi alt yapı projeleri nedeniyle 
ağır iş makineleri ile derin ve çok sayıda kazılar yapılarak kentsel sit alanı tahrip edilmiştir.

Riskli alan ilan edilen Sur İlçesinde yapılaşma sürerken; rezerv alan ilan edilen Hevsel Bahçeleri’nde 
Dicle Vadisi Projesi ve Millet Bahçesi inşaatı başlamıştır. Bu projelerle de Hevsel Bahçeleri ve Dicle 
nehrinin doğal yapısına zarar verilmektedir. Dicle nehrinde yürütülen ıslah uygulamaları ile nehrin 
kara ile bağı koparılmakta, sazlık ve bataklıklar tahrip edilmekte, birçok canlının yaşam alanı yok 
edilirken; endemik türler ve yaban hayatı olumsuz etkilenmektedir.

Yaşanan tahribata rağmen; bölgede gerekli çalışmaların ve eylem planlarının uygulanmasıyla koru-
nabilecek durumda olduğu bilinmektedir.

Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Türkiye’nin 1965 yılında imzaladığı “Lahey Silahlı Çatışma Halinde Kültür Varlıklarının Korunmasına 
Dair Sözleşme” ile 1983 yılında imzaladığı “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNES-
CO) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” gereği devlet; kültürel varlıkla-
rın tespiti, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli tedbirleri almakla; ayrıca çatışma 
etkilerine karşı bu varlıkları güvence altına almakla yükümlüdür.

Tarafı olunan uluslararası sözleşmeler ve anayasa gereği; Devlet kültürel varlıkların tespiti, korun-
ması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli tedbirleri almakla ve herhangi bir anda veya du-
rumda kendilerini çatışma altında bulan tüm yurttaşların ve bu yurttaşlara ait yerleşim yerlerinin 
korunması ile sorumludur.

Dünya Mirası Listesi; evrensel değer olarak tanımlanan, insanlığın ortak geçmişine ait varlıkların, 
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ortak bir kararlılıkla ve sözleşmeye bağlı olarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflemektedir. 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme bu nitelikteki doğal ve kültürel var-
lıkların korunmalarını garanti almak üzere planlanmıştır. Dünya Miras Merkezi’ne belirli aralıklarla 
sunulan koruma ve ilerleme raporları ile bu alanların sürdürülebilir şekilde korunmasının sağlanması 
amaçlanmaktadır.

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin Uygulanmasına Yönelik Usul 
ve Esaslar” ile belirtildiği üzere Reaktif İzleme kapsamında; Dünya Miras Komitesi üyeleri tarafın-
dan incelenmesi öncesinde, bir evvelki yılın 1 Aralık tarihine kadar taraf devletler; koruma altındaki 
alanın “koruma durumu”nu veya “üstün evrensel değer”ini etkileyebilecek olağanüstü koşullara ve 
yürütülecek her türlü çalışmaya dair özel raporlar sunmakla yükümlüdürler. Bu raporların alanın 
Dünya Mirası Komitesi tarafından inceleneceği tarihten önceki yılın 1 Aralık tarihine kadar sunulma-
sı gerekmektedir.

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, 2015 yılında Dünya Mirası Komitesi 39. Toplantısında UNES-
CO Dünya Mirası Listesi kriterlerinden (iv) çerçevesinde kültürel peyzaj alanı olarak Dünya Mirası 
Listesine  alınmıştır; “Nadir ve etkileyici Diyarbakır Kalesi ve beraberindeki Hevsel Bahçeleri, Roma 
döneminden günümüze, geniş şehir surları ve geçitleri (birçok onarım ve ilaveler dâhil), yazıtlar, bah-
çeler/tarlalar ve Dicle Nehri etrafındaki peyzaj aracılığıyla bu bölge içerisinde çok sayıda önemli ta-
rihi dönemleri göstermektedir.”

Bölgede 2015 yılında başlayan yıkım süreciyle birlikte Dünya Mirası alanında yaşanan tahribata iliş-
kin ilgili kesimler ve medya kanalıyla ulaşan bilgilerin ardından; Dünya Mirası Merkezi tarafından 
Türkiye’den bilgi talep eden ve alanın koruma durumunun teyit edilmesini isteyen dört yazı gönde-
rilmesinin ardından Türkiye adına Hükümet tarafından gönderilen ve gerçeği yansıtmayan raporda;

Diyarbakır Kalesi, İçkale ve Hevsel Bahçeleri gibi alanlarda mülk üzerinde önemli bir hasar olmadığı, 
Mülkiyetin terör olayları nedeniyle korunması için geçici koruma önlemleri alınması gerektiği, Burç-
lardaki ve burçlar arasındaki duvarlardaki hasarların doğal ve çevresel faktörlerden kaynaklandığını 
belirtmiştir.

2016 yılı 40. Toplantısında Dünya Mirası Komitesi; Diyarbakır’da devam eden durumla ilgili kaygıla-
rını iletmiş, bölgeye daha fazla zarar verilmemesi gerektiğini belirterek Türkiye’den alanın koruma 
durumuna güncel raporu bir sonraki toplantısından önce iletmesini istemiştir. Komite, alandaki teh-
didin niteliğini ve kapsamını belirleyerek uygun önlemleri almak üzere tavsiyelerde bulunulabilmesi 
için ayrıca Dünya Mirası Merkezi ve Danışman Organlardan oluşan ortak bir Reaktif İzleme Komite-
sinin davet edilmesini talep etmiştir. 2017 yılında Türkiye Komite’ye, bir önceki raporuna benzer bir 
rapor göndermiştir.

2017 yılı 41. Toplantısında Dünya Mirası Komitesi Türkiye’den; restorasyon ve rehabilitasyon çalış-
maları için Master Plan hazırlıklarının başlatılması; mülkün Olağanüstü Değerini tehdit edebilecek 
“Cevatpaşa Mahallesi İç Kale Vadisi Kentsel Tasarım Projesi” gibi kentsel tasarım projeleri için Miras 
Etki Değerlendirmesi yapılması; alandaki tehdidin niteliğini ve kapsamını belirleyerek uygun önlem-
leri almak üzere tavsiyelerde bulunulabilmesi için ayrıca Dünya Mirası Merkezi ve Danışman Organ-
lardan oluşan ortak bir Reaktif İzleme Komitesinin davet edilmesini yeniden talep etmiştir.

Mimarlar Odası 2018 yılı Kasım ayında UNESCO Dünya Mirası Komitesi’ne yaşanan tahribatı dur-
durmak, Dünya Miras Alanı olan Suriçi’ni korumak üzere sorumluluk almak ve harekete geçmek 
üzere bir çağrı iletmiş; UNESCO tarafından bir izleme heyeti oluşturularak, “Diyarbakır Surları ve 
Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı” ile tampon bölgesinde inceleme yapılması ve mevcut duru-
mun değerlendirilmesini talep etmiştir.

Türkiye 2018 yılı Aralık ayında gönderdiği raporda önceki raporlarda ilettiği bilgileri tekrarlamış; 
Dünya Miras Komitesi’nin önerdiği Reaktif İzleme Komitesi’ni davet etmemiştir.

Mimarlar Odası olarak; insanlık mirası Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Ala-
nı’nın korunabilmesi için; Dünya Mirası Listesi’ne alınmasından bugüne kadar geçen sürede yaşa-
nanların tüm boyutlarıyla değerlendirilmesinin ve raporlanmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.
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Mimarlar Odası olarak bu tespit ve değerlendirmeler ışığında;

İçinde bulundukları ekonomik ve toplumsal yapının tüm özelliklerini yansıtan kentler için kamusal 
politikaların oluşturulmasında tüm ilgililerin rol alması, kentler ve bölgeler arasında eşgüdüm ve 
işbirliği sağlanması, kentlilerin yaşam ortamlarıyla ilişkilerinin güçlendirilerek çevrelerine ve kentsel 
değerlerine yabancılaşmalarının önlenmesi gerektiğini belirtmekteyiz.

Diyarbakır’da; toplumların sağlıklı ve güvenli yaşamasını, hayatın “normale dönmesi”ni sağlamayı 
amaçlayan;  iyileştirici şehircilik ve planlama ilkelerinin esas alınması gerektiğini belirtiyoruz.

Toplumun; dayanıklılık, değişimle başa çıkma ve uyum sağlama, iyileşme ve esneklik becerilerinin 
desteklenmesi, yeniden inşa etmekten fazlasının yapılarak kültürel ve sosyal sürekliliğin sağlanma-
sı gerektiğini vurguluyoruz.

Kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliğinin sağlanması, kültürel varlıkların koruna-
rak gelecek nesillere aktarılmasının ilgili tüm kesimlerin ve kurumların ortak sorumluluğu olduğunu 
hatırlatıyoruz.

Mimarlık evrensel değerleri bağlamında insancıldır, yaşam hakkına saygılı ve barıştan yanadır.  Biz-
ler, en temel insan hakkı olan sağlıklı ve güvenlikli bir çevrede yaşama hakkını ödünsüz savunuyor; 
sahip olduğumuz mesleki uzmanlık kapsamında, zarar gören mimari ve kültürel mirasın korunması 
için katkı ve yardımlarımızı sunmaya hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

Bu bağlamda; “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı”nda yaşanan tahribatı 
durdurmak, yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan kentlilerin yaşam alanlarına sahip çıkmak 
ve insanlığın ortak mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak üzere; tüm ilgili taraflar ve sorum-
luları harekete geçmeye çağırıyoruz. 31 Temmuz 2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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KARADENİZ’DE UYGULANAN AKIL VE BİLİM DIŞI POLİTİKALAR 
NEDENİ İLE AFET RİSKLERİ ARTMAKTADIR! 

Düzce İli Cumayeri ve Akçakoca İlçelerinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen yoğun 
yağışların ardından; Melen Çayı havzasında bulunan Dokuzdeğirmen, Uğurlu, Esmahanım ve Mele-
nağzı Köylerinde yaşanan heyelan ve sel felaketlerinde; 4’ü çocuk 7 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 
pek çok yurttaşımız yaralanmış ve yerleşim yerleri ile tarım arazileri zarar görmüştür. Felaketlerde 
kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine ve toplumumuza başsağlığı diliyoruz.

Karadeniz Bölgesi’nde daha önce de Samsun, Artvin, Trabzon ve daha pek çok yerleşim yerinde 
yıkımlara sebep olan merkezi ve yerel yönetim politikaları, yaşanan acılara ve kayıplara rağmen sür-
dürülmektedir.

Bölgede Sahil Yolu Projesi ile başlayan tahribat; nükleer santral, hidroelektrik santral (HES), termik 
santral inşaatları; dere yataklarının ıslahı, kaçak yapılaşma, deniz dolgu alanları oluşturulması, ma-
dencilik ve taş ocağı faaliyetleri ile giderek artmaktadır. Bu projeler ve kaçak yapılaşmalarla; doğal 
çevre tahribatı büyürken afet riski, kamu yatırımları yoluyla artırılmaktadır. Akarsular üzerinde bir-
biri ardına hiçbir bilimsel araştırmaya dayanmadan teknik ilkelere aykırı biçimde uygulanan ıslah 
çalışmaları ile dereler bir kanala alınarak kıvrımları ve menderesleri yok edilmekte, akarsu yatakları 
düzleştirilerek akış hızı artırılmaktadır.

Düzce’de; Melen Çayı havzasında akarsu yatağının imara açılması ve imar affı yoluyla kaçak yapı-
laşmaya izin verilmesi, ormanlık alanların fındık dikimi için tahrip edilmesi, madencilik faaliyetleri 
için ağaçların kesilerek bölgenin heyelana açık hale getirilmesi, HES ve baraj projeleri için Çayın akış 
rejiminin bozulması; yerleşim yerlerini afetlere karşı savunmasız bırakmış ve yaşanan felakete ne-
den olmuştur.

Ülkemizin son yüzyılda yaşadığı en büyük felaketlerden olan Marmara Depremlerinin 20.yıldönümü 
yaklaşırken; afet risklerini azaltacak önlemler alınmamaktadır. Bilimsel planlamaya dayanmayan 
yatırım kararları ile ormanlar, kıyılar, meralar, yaylalar, kışlaklar ve koruma alanları sistemli bir şe-
kilde rant alanı haline getirilmekte; doğal değerlerini yitirerek afetlere açık ve güvensiz hale gelen 
kentlerimizde yaşanan sel ve heyelan felaketleri giderek artmaktadır.

Mimarlar Odası olarak kentlerimizin sağlıklı ve güvenli gelişimi için;  afet risklerini arttıran merkezi 
ve yerel yönetim politikalarına karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Bu konudaki deneyim, 
birikim ve bilgilerimizi afet baskısı altındaki kentlerimiz için toplum yararına kullanacağımızı vurgu-
luyoruz.

Bu kapsamda Düzce’de yaşanan felakete ilişkin yerinde yapılan gözlem, tespit ve değerlendirme-
lere dayanarak hazırladığımız “Düzce Afet Değerlendirme Raporu”nu kamuoyu ile paylaşıyoruz. 5 
Ağustos 2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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MARMARA DEPREMİNİN YİRMİNCİ YILINDA AFET RİSKLERİ BÜYÜYOR!

17 Ağustos 1999 tarihli; büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği, sebep olduğu kayıplarla ülkemizin son 
yüzyılda yaşadığı en büyük felaketlerden olan Kocaeli-Gölcük ile 12 Kasım 1999 tarihli Bolu-Düzce 
Depremlerinin üzerinden yirmi yıl geçmiştir.

 Yirmi binin üzerinde can kaybının yaşandığı bu depremlerden on iki yıl sonra, 2011’de Van Depremi 
meydana gelmiş; geçtiğimiz günlerde İzmir ve Denizli’de meydana gelen depremler ise yeni felaket-
lere karşı bizi uyarmıştır.

 Topraklarının tamamı depremsellik koşullarında olan ülkemizde sık aralıklarla büyük şiddette dep-
remler yaşanmakta olmasına rağmen yaşanan yıkım ve kayıplara sebep olan rant odaklı planlama, 
kentleşme ve yapılaşma politikaları merkezi ve yerel yönetimlerce günümüzde de sürdürülmektedir.

 Yaşanan süreçte uygulamaya geçirilen mevzuat ve düzenlemelerle kentsel ve kırsal alanlarda bü-
tüncül planlama anlayışı terk edilmiş ve yapılı çevrede afet riskleri azaltılmak yerine artırılmıştır. 
Sağlıklı ve güvenli yapı üretim sürecinin güvencesi olan kamusal denetim devre dışı bırakılmış; yerini 
sermaye ve finans odaklı dönüşüm politikaları almıştır.

Milat olarak kabul edilen Marmara Depremleri ile Van Depreminin ardından; kentsel ve kırsal alan-
lardaki mevcut yapılaşmanın güvenli hale getirilmesi; tehlike arz eden yapıların tespit edilerek yeni-
lenmesi gerekçeleri ile 2012 yılında “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 
yürürlüğe sokulmuş ve uygulama sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir.

Ancak aradan geçen sürede kentlerimiz afetlere karşı hazırlanmadığı gibi Bakanlık ve Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ) eliyle; kentler ve kırsal alanlar, tabiat varlıkları, koruma alanları, ormanlar, kıyılar, mil-
li parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar ve kışlaklar yıkımın ve plansız yatırımların şantiyesi 
haline gelmiştir. Mesleki hak ve yetkiler kısıtlanıp meslek mensupları dışlanarak sağlıklı ve güvenli 
yapı üretim sürecinin koşulu olan nitelikli mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetleri engellen-
miş; kısa zamanda ve çok sayıda yapı üretilmesi baskısıyla kentlerimiz, deprem ve tüm diğer afetler 
karşısında güvencesiz hale gelmiştir.

Afet risklerini azaltmaya yönelik hiç bir gerçekçi proje üretilmemiş; yapılı çevremiz afetlere karşı 
daha da güvensiz hale gelmiştir. İstanbul örneğinde olduğu gibi Afete Yönelik Acil Eylem Planı’na 
göre olası bir afette kullanılması planlanan toplanma alanlarında; imar planlarında yapılan değişik-
liklerle iş merkezi, alışveriş merkezi, toplu konut ve stat inşa edilmesinde bir sakınca görülmemiştir.

2016 yılında; tüm bu uygulamaların bütün kentlerde kamu denetimi olmaksızın uygulanabilmesi 
için yasal düzenlemelere yenileri eklenmiş; kamu düzeni ve güvenliği, yapı ve altyapı hasarları, kaçak 
yapılar da dönüşüm gerekçelerine dâhil edilerek 6306 Sayılı Kanunun Bakanlar Kurulunca uygun 
görülen her alanda uygulamasının önü açılmıştır.

1999 Marmara ve 2011 Van Depremlerinde yıllar boyunca çıkarılan kanunlarla affedilen kaçak ya-
pıların çoğunun yıkılması ve binlerce yurttaşın hayatını kaybetmesinin ardından yakın tarihe kadar 
gündeme gelmeyen “imar affı” ise 2018 yılı başında seçim sürecine girilen günlerde iktidar tara-
fından yeniden gündeme getirilmiştir. “İmar Barışı” adı altında; kıyı alanları, tarım arazileri, orman 
alanları, içme suyu havzaları ve tarihi, doğal, arkeolojik sit alanları üzerine inşa edilen bina ve tesisler 
dâhil olmak üzere, bütün kaçak yapıları yasal hale getirmek üzere yürürlüğe sokulmuştur.

Gelinen aşamada; güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın güvencesi olan kamu denetiminin ortadan kal-
dırıldığı, siyasi iktidarın kentsel dönüşüm adına sınırsız yetki kullandığı, yerel yönetimlerin iktidarın 
emrinde olduğu veya tamamen devre dışı bırakıldığı, toplumsal katılımının yok sayıldığı koşullarda; 
güvenli ve sağlıklı kentleşme için toplumsal duyarlılık en önemli güvence haline gelmiştir.

Afet ve afet sonrası süreçlerin yönetimi hakkında geliştirilecek politikaların bilim insanlarını, meslek 
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odalarını, akademik kuruluşları ve ilgili tüm kesimleri dikkate alarak oluşturulması, toplumsal ve yö-
netimsel hafızanın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması zorunludur. Yaşanan yıkım ve kayıplara 
sebep olan rant odaklı planlama, kentleşme ve yapılaşma politikaları terk edilmelidir.

Bu vesile ile afetlerde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Doğal afetlerin 
tahribata ve can kaybına yol açmasının temelinde yer alan, mimarlık ve şehircilik ilkelerine aykı-
rı planlama, yapı üretim ve denetim süreçleri karşısında mesleki ve toplumsal sorumluluklarımız 
temelinde çabalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz. 16 
Ağustos 2019

 

TMMOB MİMARLAR ODASI
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YEREL YÖNETİMLERİN DEMOKRATİK YAPILARINA 
YÖNELİK BASKILARA SON VERİLMELİDİR! 

İktidar, halkın büyük desteği ile seçilmiş Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını 
görevden uzaklaştırmak ve yerlerine kayyum atamak suretiyle “demokrasi ve hukuk ilkeleri” bakı-
mından açıkça suç işlemektedir.

“Saray’ın emrinde yerel yönetimler” yaratmak için; Olağanüstü Hal (OHAL) şartlarında gerçekleştiri-
len Anayasa Değişikliğinin ardından halkın iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerine el 
konduğu, mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kişide toplandığı “Otokratik Rejim” koşullarında 
31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019 Yerel Seçimleri gerçekleştirilmiştir.

Seçimlerin üzerinden geçen beş ayın ardından 19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı, “demok-
rasi ve hukuk normlarına” aykırı bir şekilde; Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkan-
ları’nı görevden uzaklaştırmış; Diyarbakır, Mardin ve Van Valilerini başkan vekili olarak görevlendir-
miştir.

Türkiye’nin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasa gereği;  yerel yönetimlerin gizli 
seçim sistemine göre serbestçe seçilmiş üyelerce yerinden yürütülmesi esastır. Yapılan düzenleme-
lerle yerel yönetimler üzerinde hiyerarşik ilişki oluşturulmuş; demokratik yönetim, temel insan hak 
ve özgürlükleri ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel ilkeler yok sayılmıştır. Seçme ve seçilme hakkı 
Anayasaya ve seçimlerin temel hükümlerini belirleyen ilgili kanunlara aykırı biçimde kısıtlanmıştır.

Mimarlar Odası olarak; bu hukuksuz uygulamaları, seçim sonucu göreve gelen yerel yönetimlerin 
baskı, istifaya zorlama, görevden uzaklaştırma ve ihraç gibi yöntemlerle itibarsızlaştırılmalarını red-
dediyoruz.

Halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmesi; görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyük-
şehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve 
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın derhal görevlerine iade edilmesi gerekti-
ğini önemle vurguluyoruz.

Bu bağlamda bütün ilgilileri hukuki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeye; toplumun, bütün 
kurum ve kurallarıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle gözetmeye çağırıyoruz. 
19 Ağustos 2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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KAZ DAĞLARI BÜYÜK İNSANLIĞI YARDIMA ÇAĞIRIYOR! 

Ülkemizde “doğa ve kültür değerlerini ranta dönüştürmeyi hedefleyen” ekonomi politikaları acıma-
sız ve kuralsız bir şekilde yürütülmektedir. Tarihi kent merkezleriyle birlikte yurttaşların bin yıldır 
yaşadığı mahalleler, eşsiz doğa güzellikleri ve bütün yaşam değerleri aynı anlayışla yok edilmektedir.

Kaz Dağları ve Cerattepe maden işletmelerinin sebep olduğu çevre katliamı, hidroelektrik santral 
(HES) projeleriyle kurutulan akarsular, Yeşil Yol Projesi ile yapılaşmaya açılarak betonlaştırılan yayla-
lar, Kuzey Ormanlarında ve pek çok ormanda devam eden ağaç kesimleri ve yangınlar, Salda Gölü’nü 
yok edecek Milet Bahçesi Projesi, Hevsel Bahçeleri, Hasankeyf, Munzur Dağları, Ovacık, Gezi Parkı, 
Atatürk Orman Çiftliği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi pek çok alanda çevre karşıtı yatırımlar 
gündemdedir.

KAZ DAĞLARI’NDA YAŞANANLAR BİR ÇEVRE KATLİAMI VE İNSANLIK SUÇUDUR.

Kaz Dağları’nın maden sahası ilan edilerek; doğanın, ormanlık alanların ve yaban hayatının katledil-
mesi en önemli çevre ve insanlık suçlarından birisidir.

Kaz Dağlarında küresel yatırımcılar ve iktidar tarafından ortaklaşa yürütülen madencilik faaliyetle-
rinin yarattığı korkunç çevre ve orman tahribatı; 19 Temmuz 2019 tarihinde Kirazlı Altın Madeni İş-
letmesine karşı başlatılan “Su ve Vicdan Nöbeti” ile yeniden kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır.

Çanakkale ve Balıkesir İl sınırları içinde, Edremit Körfezi’nin kuzeyinde yükselen ve yaklaşık 70 km 
boyunca uzanan Kaz Dağları; batıda Dede Dağı, ortada Kazdağı, doğuda Eybek Dağı, kuzeydoğuda 
Gürgen, Kocakatran, Küçükkatran ve Susuz Dağlarından oluşur.

Kaz Dağları; jeolojik ve morfolojik özellikleri, yerüstü ve yeraltı su rezervleri, sıcak ve soğuk su 
kaynakları, orman alanları, endemik bitki türleri, hayvan türleri, gen kaynakları ve koruma alan-
ları ile dünya üzerindeki en önemli dağ ekosistemlerinden birisidir. “Bin Pınarlı İda” olarak bi-
linen alanın sınırları içerisinde, sayısız dere ve pınar ile otuza yakın akarsu bulunmaktadır. Je-
olojik yapısı, bitki örtüsü ve iklimi ile dünyada Alpler’den sonra en fazla oksijen üreten dağlardır.  
Mitolojik adı İda olan Kaz Dağı ve yöresi, Troia başta olmak üzere; pek çok önemli antik yerleşimlerle 
çevrilidir ve doğal, tarihsel ve kültürel değerleri açısından bir insanlık mirasıdır.

Biga Yarımadası Kaz Dağları’nda günümüzde toplam yirmi dokuz adet altın ve gümüş maden işlet-
mesi projesi bulunmaktadır. Bunlardan ikisinde işletme sürmekte, beşinde ruhsat devam etmekte-
dir. Altı tanesinde ÇED olumlu kararı alınmış, beşinde ÇED başvurusu yapılmış, birinde rezerv son-
lanmış ve on tanesinde ise arama çalışması yapılmaktadır.

KAZDAĞLARI’NDA UYGULANAN EKOLOJİK YIKIM ACİLEN DURDURULMALIDIR.

2007 yılından itibaren Biga Yarımadası, Kaz Dağları çevresindeki altı bölgede; Halilağa, Kirazlı, Çam-
yurt, Ağı Dağı, Kocabaşlar ve Kuşçayır’da altın madeni çıkarmak için süreç başlatılmıştır. 

2009 yılında Biga Yarımadasında bulunan altın madenlerinin işletilmesi işlerini alan Alamos Gold 
firması, Türkiye iştiraki olarak Doğu Biga Madencilik ve Kuzey Biga Madencilik şirketlerini kurmuş ve 
bölgede faaliyete başlamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 03.07.2012 tarihinde; Kirazlı, Söğütalan ve Kızılelma Köylerindeki; Ki-
razlı Altın Ve Gümüş Madeni Ocağı, Ağı Dağı Altın Madeni Ocağı ile Çamyurt Altın Madeni Ocağı Pro-
jeleri için 2607, 2608 ve 2609 Sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararlarını vermiştir.

Cevher çıkarılması ve depolanması için sunulan maden işletme projelerinde; çıkarılan cevherin iş-
lenmeyeceği ayrıca proje alanında zenginleştirme tesisi kurulması düşünülmediği belirtilmiştir. 
Buna karşın, bir yıl sonra 02.08.2013 tarihinde; “Kirazlı Altın Ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı Ve 
Zenginleştirme Projesi” için 3117 Sayılı; “Ağı Dağı Altın Ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı Ve Zen-
ginleştirme Projesi” için 3582 Sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararları verilmiştir.  
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Doğu Biga ve Kuzey Biga firmalarının işleteceği üç projenin tamamı orman alanlarında, Kazdağı Milli 
Parkına çok yakın mesafelerde bulunmaktadır. Maden Ocaklarının işletme süreleri sınırlı olarak be-
lirtilmişse de yeni rezervlerin bulunması halinde işletmeler devam edecektir.

Bölgede planlanan maden işletmelerinin her birinde milyonlarca tonluk toprak ve kaya çıkarılacak, 
öğütülecek ve siyanürle işlenerek altına dönüştürülecektir. Bu işlem sırasında milyarlarca metreküp 
su kullanılacak; çıkarılan yığınlardan ağır metalli tozlar ve asitli sular doğaya yayılacaktır. Kazı ve 
patlamalar sonucu coğrafya değiştirilecek, biyolojik çeşitlilik ve ormanlık alanlar yok edilecek, insan 
sağlığı olumsuz etkilenecek ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır.

Kaz Dağları ve çevresi aynı zamanda; dünyanın en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı 
Hattının ve irili ufaklı pek çok fayın aktif olduğu bölgede bulunmaktadır. Maden işletmelerinin bu-
lunduğu bu alanlarda meydana gelecek depremler, yırtılmalara ve yüzey kırıklarına neden olacak; 
yırtıklardan gerçekleşecek siyanürlü çamur sızıntıları olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 

KAZ DAĞLARI BÜTÜN DEĞERLERİ İLE BİRLİKTE KORUNMALIDIR.

Belli başlılarını sıraladığımız bu gerçekler ışığında yaşanan tahribatın bir an önce durdurulması ve 
gerekli adımların atılması zorunluluğu vardır. 

Devletin öncelikli görevinin; Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler gereği “Sağlıklı ve dengeli bir çev-
rede yaşama hakkını korumak,  çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini 
önlemek” olduğunu bir kez daha anımsatıyoruz. 

Bu bağlamda; çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması; tabiat varlıklarının ve 
değerlerinin korunması için bölgedeki koruma alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. 

İnsanlığın ortak mirası olan Kaz Dağları ve çevresinin taşıdığı bütün değerlerle birlikte korunması 
için; ilgili uzmanlar, bilim insanları ve meslek örgütlerinin hazırladığı rapor, görüş ve öneriler dikkate 
alınmalı;  maden işletmeleri için verilen ÇED Olumlu kararları iptal edilerek proje ve uygulamalar 
derhal durdurulmalıdır.

Mimarlar Odası olarak; çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan politikalar ve yatırım kararları 
ile; doğal çevrenin sistemli bir şekilde rant alanı haline getirilerek yok edilmesine karşı mücadelemizi 
sürdüreceğimizi; bu eşsiz doğa güzelliğinin korunması için her türlü hukuki ve demokratik girişimler-
de bulunacağımızı önemle vurguluyoruz. 

Kaz Dağları, büyük insanlığı yardıma çağırıyor. Kaz Dağları ve çevresinin korunması için duyarlı tüm 
kesimleri ve sorumluları harekete geçmeye ve bu çığlığa kulak vermeye çağırıyoruz… 26 Ağustos 
2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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Mimarlar Odası Dünya Mimarlık Günü Basın Açıklaması
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇEVREDE YAŞAM HAKKI KISITLANAMAZ 

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve üye ülkeler her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Mi-
marlık Gününü kutlamakta; çeşitli etkinlikler ile mimarlığın toplumun gündemine getirilmesini ve 
farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.

UIA 2019 Dünya Mimarlık Günü Temasını  “Mimarlık… herkes için konut” olarak belirlemiştir. Mi-
marlar Odası; yüzden fazla üye ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlanacak olan 7 Ekim 
Dünya Mimarlık Günü ile başlayan Ekim ayı boyunca, tüm birimleri ile  “Mimarlık Haftası Etkinlikleri” 
gerçekleştirecektir.

Kurulduğu tarihten bu yana kamu yararının gözetilmesini ve toplum hizmetinde mimarlığı temel alan 
Mimarlar Odası; sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam ve mülkiyet hakkının korunması, kentlerin kim-
likli ve planlı gelişmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde insanlığın; yapılı, doğal ve kültürel çevrenin geleceği; iklim değişikliği, 
çevre sorunları, savaş ve çatışma, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle 
tehdit altındadır. 

Dünya genelinde sağlıksız kentleşme, çevre sorunları, afetler, savaşlar vb nedenlerle son on yılda 
göç ederek yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalanların sayısı hızla artmıştır. 2009 yılında dün-
yada 36,4 milyon kişi göç ederken; 2018 yılında bu sayı 74,8 milyon olmuştur. 2009 yılında ülkemize 
göç eden sayısı 19.408 kişi iken; bölge coğrafyasındaki savaşlar ve çatışmalar nedeniyle bu sayı 
2018 yılında 4 milyona ulaşmıştır.

“Mimarlık… herkes için konut” teması ile tüm dünyada kutlanan mimarlık gününde ülkemizde; yakın 
dönem merkezi ve yerel yönetim uygulamalarının temelini, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama 
hakkını engelleyen; yapılı çevreyi, tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden ve kültürel değerleri yozlaş-
tıran politikalar oluşturmaktadır. Bu politikaların önünde engel olarak görülen nitelikli mimarlık ve 
planlama hizmetleri ise, kısa zamanda ve çok sayıda yapı üretilmesi baskısıyla önemsizleştirilmekte, 
mesleki haklar kısıtlanmaktadır.

Bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimar-
lık; yalnızca “üretim süreci” ile sınırlı değil, aynı zamanda taşıdığı toplumsal sorumluluk nedeniyle 
evrensel değerleri bağlamında insancıl ve yaşam hakkına saygılıdır. 

Mimarlar Odası olarak; eşitliğe dayalı, temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasında hiçbir ayrım, 
mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması 
konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi daha iyi 
bir dünya için kullanmaya kararlıyız. 

Dünyamızın, bölgemizin, ülkemizin, kentlerimizin, mesleğimizin ve yaşama hakkımızın tehdit altında 
olduğu bu zorlu dönemde, meslektaşlarımızı dayanışmamızı güçlendirmeye çağırıyor; bu vesileyle 
bütün mimarların ve yurttaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz. 07 Ekim 2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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HERKESİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ 
SAĞLANMASI TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZDUR!

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu 26 Ekim 2019 tarihinde Van’da Şube Yönetim Kurulları ile 
toplanarak; mimarlık, kentleşme ve yerel yönetim alanında ve bölgede yaşanan gelişmelerle birlikte 
ülke gündemi değerlendirmiştir.

Olağanüstü Hal (OHAL) koşullarında gerçekleştirilen 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliğinin ardın-
dan halkın iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerine el konduğu, mutlak siyasi gücün 
denetimsiz olarak bir kişide toplandığı, “Otokratik Rejim”in yarattığı hukuk ve demokrasi normları 
bakımından kabul edilemez koşullarda 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri gerçekleştirilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim sürecinde ve seçimin tamamlanmasının ardından hu-
kukun temel ilkelerine ve demokrasiye aykırı kararlar alınarak yürürlüğe konulmuştur.

Seçimlerin üzerinden geçen beş ayın ardından 19 Ağustos 2019 tarihinde bu kez İçişleri Bakanlığı, 
hukuka açıkça aykırı bir biçimde 674 Sayılı KHK ile değiştirilen Belediye Kanunu’na dayanarak Diyar-
bakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları’nı görevden uzaklaştırmış; Diyarbakır, Mardin 
ve Van Valilerini başkan vekili olarak görevlendirmiştir. Halen görevden almalar, gözaltı ve tutukla-
malar ile kayyım atamaları devam etmektedir.

Mimarlar Odası olarak; bu hukuksuz uygulamaları; seçimler sonucu göreve gelen yerel yönetimle-
rin baskı, istifaya zorlama, görevden uzaklaştırma ve ihraç gibi yöntemlerle itibarsızlaştırılmalarını 
reddediyoruz…

Ülkemizde ve bölge coğrafyasında etkin olan gerilim, çatışma ve giderek yükselen şiddet; sivil yurt-
taşların ölümüne, sakat kalmasına, yaşam çevrelerini terk ederek göç etmelerine sebep olurken aynı 
zamanda temel insan hakkı olan sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkını kısıtlamaktadır.

Bölgede yaşananlar, insanlığın ortak değerleri olan kentlerin, tarihsel, kültürel ve doğal mirasın geri 
dönülemez biçimde zarar görmesine neden olmaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de merkezi ve yerel yönetimler; finans ve sermaye odaklı politikalar 
eliyle çatışmaların yaşandığı, boşaltılan ve güvenli bölge olarak belirlenen yerleşim yerlerinin dö-
nüştürülmesi için mimarlık ve planlamayı bir araç olarak görmektedir.

Benzer bir yaklaşımla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgelerde ve 
yerleşim alanlarında…” Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceğini 
duyurmuştur.

Uluslararası hukuk gereği devletler; barış hakkını korumak ve bu hakkın uygulanmasını sağlamak-
la yükümlüdür. Herhangi bir anda veya durumda kendilerini çatışma altında bulan tüm insanların 
ve yerleşim yerlerinin korunması; kültürel varlıkların tespiti, güvence altına alınarak korunması ve 
gelecek nesillere aktarılması için gerekli önlemleri almak devletin temel sorumlulukları arasındadır.

Göç edilerek veya ettirilerek terk edilen arazilerde yapı inşa edilmesi veya var olan yerleşim yerleri 
üzerinde insana ve toplumsal yaşam kültürüne aykırı dönüşüm projeleri gerçekleştirilmesi kabul 
edilemez…

Ülkemizin son yüzyılda yaşadığı en büyük kayıplara neden olan deprem felaketlerinde, yıllar 
boyunca çıkarılan imar aflarıyla affedilen yapıların çoğunun yıkılmış olmasına, binlerce yurttaşın ha-
yatını kaybetmiş olmasına rağmen; “İmar Barışı” adı altında çıkarılan “İmar Affı” yasasıyla yurttaşla-
rın can ve mal güvenliği tehlikeye atılmış ve kaçak yapılaşma yeniden hız kazanmıştır.

Merkezi yönetimler İmar aflarını zaman içinde politik getiri sağlamanın aracı olarak kullanmışlardır. 
İmar afları ile yasal olmayan ve denetlenemeyen kaçak yapılara meşruluk kazandırılmış, bu yapılar 
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doğal afetler açısından potansiyel riskli alanlar oluşturmuştur.

Gelinen aşamada; güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın güvencesi olan kamu denetimi ortadan kaldı-
rılmıştır. Siyasi iktidar kentsel dönüşüm adına sınırsız yetki kullanmakta, yerel yönetimler iktidar 
emrinde hareket etmekte veya tamamen devre dışı bırakılmakta, toplumsal katılım ise yok sayıl-
maktadır.

Toplumumuzun karşı karşıya olduğu yoksulluk, iklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal afetler, sağlık, 
eğitim, göç ve barınma sorunlarının çözülebilmesi için kentlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, 
güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması zorunluluğu vardır.

Bu kapsamda;

Demokrasinin ve barışın inşası, yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçeve-
sinde üretilmesi, korunması ve kullanılması için; kamu yönetiminin, merkezi ve yerel yönetimlerin, 
meslek mensuplarının, meslek kuruluşlarının ve ilgili tüm kesimlerin ülke adına ortak sorumlulukla-
rının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamaktayız.

Kentlerin yeniden üretici niteliğinin öne çıkarıldığı, bir kültürel üretim alanı olarak kimlikli ve yaşa-
nabilir bir niteliğe kavuşması, yerel yönetimlerin de bu temel anlayışa uygun bir şekilde organize 
olmaları ve demokratikleşmeleri gerektiğini bir kez daha önemle anımsatmaktayız. 6 Kasım 2019

TMMOB MİMARLAR ODASI
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KRİZE KARŞI YÜRÜTÜLEN KAMPANYAYA İLİŞKİN ÜYELERE MEKTUP 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB tarafından başlatılan “Krize Karşı Emeği-
mize, Mesleğimize Ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!” başlıklı kampanyaya ilişkin üyelere açık mektup 
gönderdi. Mektupta; mühendis, mimar, şehir plancılarının haklarının gasp edilmesine karşı mücade-
lede birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.
Sevgili Meslektaşım,
Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz giderek derinleşiyor.
Son on beş yılın zirvesini aşan enflasyon oranları, ekonomimizin kaldıramayacağı düzeye ulaşan 
döviz kurları, faizler, reel sektör borçları ve işsizlik ile sorunlarımız büyümeye devam ediyor. Kamu 
maliyesinde daralma öngörülüyor, kıdem tazminatı fonu ve bireysel emeklilik sistemi genişletilme-
ye çalışılıyor, esnek-güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılıyor, çalışanlardan alınan vergiler ve 
halktan alınan dolaylı vergiler artırılıyor, sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidiliyor ve ücretler baskı 
altına alınıyor.
Bu süreç, parçası olduğumuz toplum ile beraber mühendis, mimar ve şehir plancılarını da ciddi dü-
zeylerde etkiliyor. Haklarımızın budanması, işten atılmak ve ücretlerimizin enflasyon karşısında eri-
mesi gibi bir dizi sorun karşımıza çıkıyor.
Sorunlar karşısında dayanışma içerisinde olmamız ve bir arada mücadele etmemiz gerekiyor. Birli-
ğimiz; meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini savunmak ve sorunlarımıza çözüm sağlanması amacıyla 
bir kampanya başlattı. “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığı ile 
yürüteceğimiz kampanyada başlıca beş talebimiz var. Taleplerimiz şunlar:
SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret-
lerine İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!
Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, 
Emeklilerin Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir!
OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Bütün Hakları ile İşlerine İade 
Edilmelidir!
TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere Son Verilmelidir!
Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!
Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi gündeme taşıyacağımız kampanya süresince çeşitli düzeylerde 
çalışmalar yürütecek ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. Kampanyanın etkili olması ve olumlu sonuç-
ların alınabilmesi ancak üyelerimizin bu talepleri sahiplenmesine ve çalışmalarda aktif olarak yer 
almasına bağlıdır.  
Birliğimizin örgütlü gücü ile yürüteceğimiz çalışmalarda olumlu sonuçlar elde etmemiz bu kampan-
yayı hepimizin sahiplenmesine bağlı olacaktır.
“TMMOB Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” broşürü için tıklayı-
nız... 21 Kasım 2018
Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.
Esenlik dilekleri ve saygılarımızla. 

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BASIN AÇIKLAMALARI
TMMOB BASIN AÇIKLAMALARI
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Kaz Dağlarında ve ülkenin farklı bölgelerinde devam eden altın madenciliği faaliyetlerine ilişkin 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Ağustos 2019 tarihinde basın açık-
laması yapıldı.

DOĞANIN TALAN EDİLMESİNE, MADENLERİMİZİN GASP EDİLMESİNE HAYIR!

Ülkemizde son dönemde eşi görülmemiş bir maden sömürüsü ve doğa katliamı yaşanmaktadır. 
Ekosistemi tahrip eden, ormanlarımızı yok eden, çevreye onarılamaz zararlar veren ve halkımızın 
ortak yer altı ve yer üstü zenginliklerini yerli ve yabancı sermaye şirketlerinin yağmasına açan bu 
anlayışı kınıyoruz. Bugün en çarpıcı haliyle Kaz Dağlarında gördüğümüz bu anlayış, yarın Murat Da-
ğı’nda, Ağı Dağı’nda ve Munzurlardan benzer manzaralar yaratacaktır.

Her şeyden önce bilinmelidir ki, yaşadığımız ülke topraklarının parçası olan madenlerimiz üzerinde 
bu ülkede yaşayan herkesin hakkı bulunmaktadır. Dahası, üretildikleri anda tükendikleri ve yenile-
nemedikleri için, gelecek nesillerimiz de bu madenler üzerinde hak sahibidir. Dolayısıyla sadece altın 
değil tüm madenlerimizin üretim süreçleri, halkın ortak çıkarı esas alınarak ve gelecek nesillerin 
ihtiyaçları da gözetilerek kamusal bir anlayışla planlanmalıdır.

Maden üretimini gündelik ekonomik çıkarlar doğrultusunda, sermaye kesimlerine kaynak yaratmak 
için gerçekleştirenler, ülkemizin geleceğine ve halkımızın ortak çıkarına ihanet içindedir!

Bugün Eşme’de, Fatsa’da, Cerattepe’de, Kaz Dağlarında yürütülmekte olan altın madenciliğinin hiç-
bir kamu yararı bulunmamaktadır. Madenlerden elde edilen gelirin tümüyle şirketlere aktarıldığı, 
risk ve zararın ise doğaya ve halka bırakıldığı bir işletme anlayışının kabul edilebilir bir yanı bulunma-
maktadır. Bu çarpık anlayış nedeniyle, altın şirketleri daha zengin olsun diye ormanlar kesilmekte, 
tarım arazilerinin yok edilmekte, doğal hayata zarar verilmekte, insan sağlığı tehdit edilmektedir. Bu 
madencilik anlayışı, bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri olduğu gibi, doğayı 
ve halkı da sömürmektedir.

TMMOB, tarihi boyunca üretimden, sanayileşmeden, büyümeden ve kalkınmadan yana tavır almış-
tır. TMMOB aynı zamanda ülkedeki üretimin toplumun genel çıkarı için kullanılmasından ve ülkenin 
ortak zenginliklerinin hakça paylaşılmasından yana da tavır almıştır. Sanayi, enerji, tarım gibi üretici 
sektörlerin temel ihtiyaçlarını sağlayan madenciliğe bakışımız da bu toplumcu-kamucu anlayışımı-
zın yansımasıdır.

TMMOB olarak bizler ülkemizdeki tüm madencilik faaliyetlerinin kamu yararını ve ülke geleceğini 
gözetecek biçimde planlanmasını; tüm madenlerimizin kamu eliyle işletilmesini; maden işletme-
lerinde kamu denetiminin sağlanmasını; madencilik faaliyetlerinin doğaya ve doğal yaşama uygun 
biçimde yürütülmesini savunuyoruz.

Bilinmelidir ki, TMMOB, doğayı katledenlerin değil, doğayla uyum içinde yaşayanların yanındadır.

TMMOB, yerli ve yabancı sermaye gruplarının değil, kamu yararının ve halkın ortak geleceğinin ya-
nındadır.

TMMOB, sömürgenlerin değil, Cerattepe’de, Kazdağları’nda, Murat Dağı’nda direnen yöre halkının 
yanındadır. 9 Ağustos 2019

Yaşasın Üreten, Sanayileşen ve Kalkınan Türkiye Mücadelemiz!

Yaşasın Doğayla, Tarihle, Doğal Yaşamla Barışık Türkiye Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Ülkemizde son günlerde yaşanan gelişmeler ve Suriye›nin kuzeyinde başlatılan askeri operasyon 
hakkında DİSK-KESK-TMMOB ve TTB tarafından 10 Ekim 2019 tarihinde ortak basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

BU TOPRAKLARIN İHTİYACI ADALET, DEMOKRASİ ve BARIŞTIR
 
Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ve hekimleri ola-
rak tehlikenin farkındayız.

Türkiye’yi yönetenlerin yıllardır tüm uyarılara kulak tıkayarak, ve hatta uyarıda bulunanları “hain” 
ilan ederek Suriye’deki savaşa müdahil olmaları ülkemize ve bölgeye bugüne kadar büyük bedeller 
ödetti.

Dört yıl önce bugün, 10 Ekim 2015’te Ankara’da Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan ve 103 
insanımızı yitirdiğimiz katliam, bu ağır bedellerden sadece biridir. Ortadoğu’daki savaş politikaları-
nın besleyip, büyüttüğü, Türkiye’de yüzlerce insanımızı aramızdan alan katliamları gerçekleştiren 
IŞİD’in, dünyanın dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiç bir ülkenin geri almak istemediği 
binlerce üyesinin “gardiyanlığı” gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız.

Emperyalist güçlerin kapışma alanı haline gelen bir bataklıkta, emperyalist güçlerle girilen pazar-
lıklarda izin verilen bir kapsamda, onların sattığı ve satacağı silahlarla, hepimizin geleceğini tehdit 
edebilecek tehlikeli vaatlerde bulunarak, üstelik başka bir ülkenin toprağında askeri bir operasyona 
girişmenin kimin ihtiyacına yanıt verdiği büyük bir soru işaretidir.

Ülkemize, bu ülkede yaşayan yurttaşlara, temsil ettiğimiz üyelerimize sorumluluğumuzun gereği olarak 
tarihe not düşmek boynumuzun borcudur: Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, 
aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir. 
Ülkemizin temel sorunu rekorlar kıran işsizliktir, yağmur gibi yağan zamlardır, yoksullaşan milyonlardır. 
Ülkemizin temel sorunu demokrasinin ve adaletin yıkımıdır.

Ülkemizin temel sorunu bir arada, barış içerisinde, kardeşçe yaşama umudunun karşına dikilen ay-
rımcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici politikalardır.

Suriye’de girilmek istenen yeni maceranın, daha önce girilen maceralarda olduğu gibi, bu temel so-
runları çözmek bir yana daha da derinleştireceği açıktır.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak, 103 arkadaşımızı yitirdiğimiz 10 Ekim Ankara katliamının dör-
düncü yıldönümünde bir kez daha söz veriyoruz: Emeğin, barışın ve demokrasinin egemen olduğu 
Türkiye’yi yitirdiğimiz canlara armağan edeceğiz. 10 Ekim 2019

 
 
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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BELEDİYELER İLE YAZIŞMALAR
Tarih : 03.01.2019

Sayı  : 2019/003

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
DENİZLİ

Konu: 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış ve askıya çıkarmış olduğu 1/25.000 ölçeğindeki Nazım 
İmar Planı’nın kamuoyu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile paylaşılmasında her ne kadar mevzuata uygun 
bir yol izlenmiş olsa dahi, plan hazırlandıktan sonra dâhil olduğumuz bir halkı bilgilendirme toplan-
tısı ve bir Büyükşehir Belediyesi Meclis Komisyonu toplantısı olmak üzere iki toplantıda hazırlanmış 
olan askıdaki söz konusu plan hakkında bilgi edinme olanağı bulduk. 2040 yılına projeksiyon tutacak 
olan bu planın hazırlanması sürecinde, kamuoyu ve başta TMMOB’a bağlı Odalar olmak üzere Sivil 
Toplum Kuruluşları ile paylaşılmamış olmasının büyük bir eksiklik ve talihsizlik olduğunu üzülerek 
belirtiriz. 

Denizli Belediyesi’nce hazırlanmış olan 1/25.000’lik Bütünşehir ölçekli planın revize edilerek, tüm il 
sınırlarını kapsayan bir Nazım İmar Planı’nın hazırlanmış olması yerinde ve gerekli bir karar olmakla 
birlikte, plan hakkındaki çekincelerimiz ve itirazlarımız aşağıdaki gibidir:

Plan açıklama raporunda 2040 yılı nüfus kabullerinin yer aldığı “Tablo 23: Denizli İli, 1/25.000 Ölçekli 
Nazım İmar Planı 2040 Yılı Nüfus Kabulleri” tablosunda yer alan ve 2017 yılında 1.018.735 olan il 
nüfusunun 2040 yılında 2.124.500 olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, raporun genelinde kent 
nüfusunu 2 katından fazla bir nüfusa çıkaracak önemli kararlar ve bu kararların plana yansıması tes-
pit edilememiştir. Bu kabullere göre merkez ilçeler olan Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinin nüfus 
toplamlarının (şu an olduğu gibi) il nüfusunun yarısından fazlasını oluşturmakta olup, gelişmekte 
olan ilçelerde alınmış olan plan kararlarında o ilçenin nüfusunu ve gelişmesini artıracak nitelikli ka-
rarlar göze çarpmamıştır. 

Ayrıca nüfus kabulleri ilçe bazında incelendiğinde plan kararları ile nüfus kabullerinin (özellikle 2040 
yılı nüfus kabulünün mevcut nüfusa göre ciddi oranda arttığı ilçelerde) birbirleriyle örtüşmediği göz-
lenmiştir. (Bkz: Tavas İlçesi’ne hâlihazırda tarım ve hayvancılık sektörü hâkim iken yeni plan karar-
larında bu durumun tespiti dışında herhangi bir yeni sektör öngörüsü içermemektedir. Buna karşın 
2040 yılı nüfus kabulüne göre ilçe nüfusu 2016 yılı nüfusunun 3.5 katına çıkarılmıştır. Ayrıca Nazım 
İmar Planı’nda mevcut planlara ek olarak, nüfus artışına yönelik önemli bir değişiklik gözlenmemiş-
tir)

Sektörel projeksiyonda belirlenen Tarım, Sanayi ve Hizmetler sektörlerinin alt sektörlere açılarak 
değerlendirilmesi, özellikle Denizli için çok önemli olan iki sektör olan tekstil ve turizmin istihdam 
nüfuslarının ayrı ayrı sektörel başlıklar altında incelenmesi nüfus kabullerinin belirlenmesinde daha 
faydalı bir yöntem olacaktır. 

Akçeşme-Zafer-Eskihisar Mahallelerinde mevcut sanayi alanı ile Çevre Yolu arasında kalan ve mev-
cut 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı’nda Rekreasyon Alanı (Tarımsal Niteliği Korunacak Alan) olarak 
belirlenen bölge, askıda bulunan 1/25.000’lik Nazım İmar Planı’nda Konut Dışı Kentsel Çalışma Ala-
nı, Sanayi ve Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu alan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı’nda Yerleşim Alanı - Kentsel Gelişme Alanı olarak belirlenmiş olup askıda bulunan 1/25.000’lik 
Nazım İmar Planı üst ölçekte olan bu plana aykırıdır. Söz konusu alanda halen tarımsal faaliyetler 
devam etmekte ve kentin önümüzdeki yıllarda ihtiyacı olacak olan rekreasyon alanı için rezerv bir 
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bölge niteliğinde olup, Sanayi-Küçük Sanayi alanlarının kent içindeki yerleşim alanlarının kenarında 
bu denli yoğun bir şekilde artırılmaması gerekmektedir.

Aynı bölgede Çevre Yolunun kuzeydoğu kıyısı ( Basınç Ölçüm İstasyonu – Bozyümsek Tepesi Mevki) 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Yerleşim Alanı - Kentsel Gelişme Alanı olarak planlan-
mış iken askıda bulunan 1/25.000’lik Nazım İmar Planı’nda Laodikeia sınırları civarında Konut Dışı 
Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmıştır ve ayrıca “Orman Alanı” olarak belirlenen bu bölgede ay-
rıca bir Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı lekesi oluşturulmuştur. Bu alanlarda yapılan değişiklikler 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na aykırılık taşımakta olup fiilen yapılaşmanın olmadığı bu bö-
lümler planda revize edilmelidir.

Servergazi Bölgesi’nden başlayarak Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsünün güneyinden geçe-
rek Acıpayam Asfaltı’na bağlanan Birinci Derece Yol, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer 
almamakla birlikte, gerek askeri alan gerekse Çamlık Bölgesi’ndeki yeşil dokuya ciddi anlamda zarar 
verecektir. 

Ayrıca, Pamukkale Belediyesi’nin yapımı %50 oranında tamamlanmış olan ancak planda yer almayan 
“Seyir Terası Projesi” ile kenti birbirinden ayıracak olan bu yolun sadece Ulus Caddesi trafiğini by-
pass edecek olması dikkate alınmalıdır. Her ne kadar plan kapsamına girmeyen orman arazisinde 
yer alan bir proje olsa dahi, Pamukkale Belediyesi’nin yapımına devam etmekte olduğu “Seyir Terası 
Projesi”nin işlevselliği ve kent ile olan ilişkileri Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediye-
si tarafından acilen ele alınmalıdır.  

Planda yer alan Hızlı Tren hattının Denizli İstasyonu planda gözlenmemiştir.

İzmir-Burdur otoyolu ile Çevre Yolu arasında kentin ileriye dönük ihtiyacı olan Otogar Alanı gözlen-
memiştir.

Yapılması planlanan şehir stadı planda gözlenmemiştir.

Yukarıda belirtilen görüş ve itirazlarımıza uygun olarak, askıda bulunan 1/25.000’lik Nazım İmar Pla-
nı’nda gerekli değişikliklerin yapılmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini, ayrıca istendiği takdirde pla-
nın revize edilmesi hususunda kurum olarak elimizden gelen katkıyı koyacağımızı arz ederiz.

M.Serdar ALAYONT
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına 
Başkan
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Tarih : 01.11.2019

Sayı : 2019/267

BAKLAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
DENİZLİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5/2/ 2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetme-
liğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre (Değişik:RG-14/4/2012-28264); “Proje 
ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama 
projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, imar 
yönetmeliklerine ve diğer mevzuata, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje mü-
elliflerinin ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine dair taahhütnamesi ile mesleki kısıtlılığının 
olmadığına dair taahhütnamesinin olup olmadığını kontrol eder. İdareler sorumluluk alan mimar ve 
mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bil-
dirir.”denilmektedir.

Şubemizdeki evrak tasnif ve kayıt işlemi sırasındaki tespitimiz doğrultusunda Belediyeniz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü’nden her ay tarafımıza düzenli gönderilmesi gereken yapı ruhsatı yapı kullan-
ma izin belgelerinin örneklerine ulaşılamamıştır.Kayıtların düzenli tutulabilmesi adına 01/04/2019 
– 31.10.2019 tarihleri arasında düzenlenen yapı ruhsat ve yapı kullanma izin belgelerinin ivedi ola-
rak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederiz.

Mehmet DİNCER
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Sekreter Üye
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Tarih : 18.10.2018

Sayı : 2018/201

BULDAN YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 
YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

Derneğiniz  tarafından Bursa Mahallesi 388 ada, 1 parselde bulunan taşınmaz içerisinde yapılması 
planlanan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili proje yarışması düzenlenmesi hususundaki 
kurumumuza yapmış olduğunuz başvuru için teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği hükümleri gereğince söz konusu yarışma için “tek 
aşamalı bölgesel yarışma” düzenlenmesi önerilmektedir. İhtiyaç programının, yarışma şartnamesi-
nin, jürinin belirlenmesi gibi çalışmalar için gerekli olan süre en az 15 gündür. Kurumunuzun şartna-
me ve jüriyi onayını takiben 5 gün içerisinde proje yarışması resmi ilanı yapılabilecek olup, yönetme-
lik hükümlerimiz gereğince yarışma süresi en az 60 gün olarak belirlenmiştir. Yarışmacıların projeyi 
teslim etmesini takiben 10 gün içinde jüri toplanarak değerlendirme yapacak ve proje yarışması so-
nuçlanacaktır. Yarışmanın sonuçlanmasını takiben de 15 gün içerisinde jüri üyeleri, raportörler ve 
yarışmacıların katılımıyla bir kolokyum düzenlenecek; yarışmaya katılan projeler sergilenecektir.

Yarışmanın düzenlenmesine ilişkin;

ÖDÜLLER: Her ne kadar yönetmeliğimiz daha yüksek bedeller ön görmüş olsa dahi, mimari kalitenin 
artırılması, rekabet ortamının sağlanması ve nitelikli bir projenin elde edilmesi amacıyla 1’inci, 2’nci 
ve 3’üncü projeler ödüllerinin verilmesi ve bu ödüllerin toplamının en az net 35.000 TL olması ge-
rekmektedir.

JÜRİ: Yarışma için  5 asli ve 3 yedek jüri üyesi ve 2 adet raportör ve  danışman jüri üyesi belirlenme-
lidir. Raportör,asil ve yedek jüri üyelerinin, Mimarlar Odası üyesi olma zorunluluğu vardır.Jüri üyeleri 
, kurumların ortak istişaresi sonucu belirlenecektir. Bölgesel yarışma olması sebebiyle asil jüri üye-
lerinin en az 3 kişisinin şehir dışından akademisyen veya konusunda yetkin mimarlardan oluşması 
önerilmektedir.

Jüri değerlendirme çalışmaları sırasında jürinin (değerlendirme de dahil) en az 4 kez 

(1 kez kolokyum amacıyla) toplanması gerekmektedir. Jüriye ödenecek bedeller, ulaşım ve konak-
lama giderleri, kolokyum ve sergileme giderleri dahil olmak üzere yaklaşık olarak 15.000 TL genel 
giderin olacağı da tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

Tarihi, kültürel ve yaşamsal dokumuzun temel öğesi olan mimari yaratıcılığı özendirmek, sağlıklı bir 
yarışma ortamı yaratmak,  kullanıcılara, topluma, insanlığa hizmet edecek,  mimari mirasımızın zen-
ginleşmesine katkı sağlayacak ve evrensel düzeyde mimarlık eserleri ve kimlikli mekanlar kazandır-
mak ve güzel sanatları teşvik etmek amacı ile düzenlenmesi planlanan bu mimari proje yarışmasının 
sonucunda daha önceki örneklerde olduğu gibi nitelikli bir mimari eserin ortaya çıkmasını sağlamak 
amacıyla kurum olarak gereken her türlü katkıyı koyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar di-
leriz.

M.Serdar ALAYONT
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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Tarih   : 17.05.2018

Sayı    : 2018/104

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Büro Tescil Belgeleri Hk.

Bazı kamu kurumlarının gerçekleştirmiş oldukları yapı ruhsatı, yapı kullanım izni ve benzeri uygula-
malarda üyelerimizden serbest meslek icra edebileceklerini belgeleyen “Serbest Mimarlık Hizmetleri 
Büro Tescil Belge”lerini istemedikleri görülmektedir. Konuyla ilgili uygulamaların mevzuata uygun 
olarak gerçekleştirilebilmesi için tarafımızca bilgilendirme yapılması gerekli görülmüştür.

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesinde proje müellifleri ve uygulamada bulunan meslek 
mensuplarının, işlerini bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumlu 
oldukları belirtilmiştir. Ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca 
mimarların; ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri ve 
mesleki kısıtlılıklarının bulunmaması gerekmektedir.

 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 57. Maddesinde de;

“(18) Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mü-
hendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarın-
ca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda yapı ruhsatı, yapı kullanım izni ve benzeri belgeleri düzenleyen kamu 
kurum ve kuruluşlarının, proje müellifi mimardan, belgenin düzenlendiği yıla ait Mimarlar Odası De-
nizli Şubesi’nden alınmış ve mimar adına düzenlenmiş Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Bel-
gesi’ni istemeleri gerekmektedir. Kurumunuzca gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gere-
ğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet DİNCER
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Sekreter Üye
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Tarih : 21.03.2018

Sayı  : 2018 / 57

PAMUKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NA
DENİZLİ

27 Ocak tarihinde yanan tarihi Hulusi Oral evinin yeniden kentimize kazandırılması konusunda, Mi-
marlar Odası’nın yaptığı girişimler ile odamız ev sahipliğinde toplantı yapılmış, sonrasında varisler ile 
de bir araya gelinmiştir.

Gelinen noktada tarihi evin yangın sonrasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması dolayısıyla 
çevre esnaf ve kamuoyunda tartışmalar devam etmekte, yapının yıkılması muhtemel üst kısımları, 
oradan geçen vatandaşlar için hayati tehlike arz etmektedir.

Bu konuyla ilgili gerekli ciddi güvenlik önlemlerinin alınması, yapının tüm cephesine iskele kurularak 
dış ortamdan izole edilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

M.Serdar ALAYONT
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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Tarih : 25.05.2018

Sayı  : 2018/110

TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DENİZLİ

 

Meslek mensuplarının kayıtlarını tutma ve sicillerini denetleme görevi Anayasa ve 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 33. maddesinin “Türkiye’de mühendislik ve mimar-
lık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki 
tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve âzalık vasfını muhafaza etmek 
mecburiyetindedirler.” hükmü ile TMMOB’a bağlı meslek odalarına tanınmış bir yetki olup, başka bir 
kurum veya kuruluşun kayıt tescil ve benzeri işlemler yapması anılan yasal düzenlemeye aykırıdır.

Oysa son zamanlarda üyelerimizden, bazı belediyelerin proje müelliflerine yönelik kayıt işlemi yaptı-
ğı ve bu işlemden yıllık kayıt ücreti aldığına dair bilgeler gelmektedir. 

Konuyla ilgili benzer bir uygulamaya yönelik açtığımız son davada; “Planlı Alanlar Tip İmar Yönet-
meliğinde, proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların 
ve mühendislerin, 27.01.1954 tarih ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerektiği, fenni mesulle-
rin sicillerinin, ilgili meslek odalarınca tutulacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Yine Yönetmelikte, “fen 
adamlarının sicilleri”nin ise belediye ve mücavir alanı sınırları içinde, belediyelerin ilgili birimlerince 
tutulacağı belirtilmiştir. Öte yandan, 6235 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye’de mühendislik ve mimar-
lık meslekleri mensuplarının ilgili odaya kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmakla birlikte, Belediye 
Kanunu’nda proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin Belediyece tutulacağına ilişkin açık bir 
hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda 6235 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye’de mühendislik ve mi-
marlık meslekleri mensuplarının ilgili odaya kayıt yapma zorunluluğu bulunduğundan, işlem tarihin-
de yürürlükte bulunan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde, proje müellifleri ile fenni mesullerin 
sicillerinin ilgili meslek odalarınca tutulacağının, fen adamlarının sicillerinin ise belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde, belediyelerin ilgili birimlerince tutulacağının açık bir şekilde belirtilmesi, Beledi-
ye Kanunu’nda proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin Belediyece tutulacağına ilişkin açık 
bir hüküm yer almaması nedeniyle, … Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek mimarlık ve 
mühendislik proje müellifleri ile fenni mesullerin … Belediyesine kayıt olma ve buna ilişkin ücretin 
belirlenmesine yapılan itirazın reddine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Yasal dayanağı bulunmayan müellif kaydı/yenileme işlemi ile kayıt ücreti alınmasının hukuka uygun 
olmadığı yargı kararları ile de sabittir.  

Kurumunuzca gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet DİNCER 
TMMOB  
Mimarlar Odası Denizli Şubesi 
Yönetim Kurulu Adına 
Sekreter Üye 
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Tarih : 20.03.2019

Sayı : 2019/53

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
DENİZLİ

Karahayıt Mahallesi’nde yer alan ve Kırmızı Su Termal Tesisleri olarak bilinen 168 Ada 1 Parselde 
kayıtlı arsa, İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 09.05.1990 tarih ve 134 sayılı 
kararı ile 2.derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır.

19.03.2019 tarihinde Denizli’de yerel bir internet gazetesinde yer alan haberin ardından yerinde 
yaptığımız incelemelere göre bu arsa üzerinde ekte fotoğrafları yer alan beton zeminli ve ahşap 
konstrüksiyonlu 12 adet kulübe yapıldığı tespit edilmiştir. 

2.Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınan bu parselde yapılan bu izinsiz yapılar hakkında 
gerekli yasal işlemlerin yapılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunu saygılarımızla arz ederiz.

M.Serdar ALAYONT
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan

 Eki: Kaçak yapı fotoğrafları
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Tarih : 23.08.2019

Sayı : 2019/184

Konu : Stratejik Plan için öneriler.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
DENİZLİ

Belediyenizin 2020-2024 Stratejik Planı oluşturulmasına yönelik olarak;

TMMOB’ye bağlı odalar ile sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, doğal ve tarihi çevrenin 
korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli hizmet sunulması için mesleki faaliyet denetimi ve 
teknik işbirliği protokollerinin imzalanması,

Mimari eserlerin her biri mimari mirasın temelini oluşturur ve mimari miras farkındalıkla ele alın-
dığında hem gündelik hayatımızı zenginleştirir hem de gelecekte üretilecek yapılar için bir referans 
niteliği taşır. Bu nedenle mimari belleğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda ça-
lışmalar yapılması gerekmektedir.

Korunması gereken yapıların envanterinin çıkarılması ve özellikle planlamada bu yapıların dikkate 
alınması, Çocuklarla ve gençlerle kent belleği gezileri düzenlenerek kentin tanıtımının yapılması, 
ocuklar ve gençlerle kent içinde atölye çalışmaları düzenlenmesi, 

Yapı üretimi ve inşaat yatırımları uzun vadeli yatırımlardır. Bu nedenle tüm yapı projeleri dikkatli ve 
profesyonelce tasarlanarak uygulama aşamasına geçilmelidir. Her yapının ekonomik bir değeri ve 
çevre üzerinde kalıcı etkileri olduğu göz önüne alınarak öncelikle mimari tasarımda kalite hedeflen-
melidir. Kamu yapılarının tasarımında mimarlık yarışmalarının tercih edilmesi, yeni fikirlerin oluşması 
ve farklı bakış açılarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Birçok farklı çözüm önerisi arasından tercih 
edilen proje ile inşa edilecek yapının ürün kalitesinin en başta garanti altına alınması,

Kamu yapılarının kalitesi ve yapım metotları, özel sektör için rol model oluşturmaktadır. Ülkemizde 
yürürlükte olan Kamu İhale Mevzuatı’na göre açık ihaleler, en ekonomik teklifi veren yüklenicinin 
üzerine bırakılmaktadır. İhaleye esas projelerin belirli bir kalite ve yeterlilikten uzak olması durumun-
da, en düşük fiyatı veren yüklenici yapım aşamasında en ekonomik yolu tercih edeceği ve bunun da 
suistimale açık olduğu ortadadır. Bunun için; Kaliteli bir mimari tasarımın oluşturulması,

Detaylı projelendirme ve şeffaf bir ihale sürecinin takip edilmesi,

Uygulama aşamasının çok iyi denetlenmesi,

Sürdürülebilir çevre ve kentler oluşturulması gayesiyle akademik odaların, üniversitenin ve ilgili ku-
rum ve kuruluşların bir araya geldiği Danışma Kurullarının oluşturulması ve çevresel etkileri yüksek 
uygulamaların bu kurul tarafından vatandaşların yaşam kalitesine yönelik olarak değerlendirilmesi, 
gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılması,

Yaşanabilir, sağlıklı ve engelsiz kent çalışmaları kapsamında yapılan her uygulamanın kalıcılığının 
sağlanması ve uygulamaların denetlenmesi,  

Mimarlığın teknik anlamının dışında, kültürel ve sanatsal yaşamın bir parçası olarak ele alınması,

hususlarının dikkate alınması ve değerlendirilmesi konusunda gereğini arz ederiz.

M. Serdar ALAYONT
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına Başkan
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Tarih : 29.06.2018
Sayı : 2018/125

ÇAL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü5/2/ 2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre (Deği-
şik:RG-14/4/2012-28264); “Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, pro-
je müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje 
düzenleme esaslarına, imar planına, imar yönetmeliklerine ve diğer mevzuata, şartname ve stan-
dartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin ilgili meslek odasına üyeliğinin devam etti-
ğine dair taahhütnamesi ile mesleki kısıtlılığının olmadığına dair taahhütnamesinin olup olmadığını 
kontrol eder. İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri 
her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir.”denilmektedir.Şubemizdeki evrak tasnif ve 
kayıt işlemi sırasındaki tespitimiz doğrultusunda Belediyeniz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden her 
ay tarafımıza düzenli gönderilmesi gereken yapı ruhsatı yapı kullanma izin belgelerinin örneklerine 
ulaşılamamıştır.Kayıtların düzenli tutulabilmesi adına 01/01/2018 tarih ve sonrası düzenlenen yapı 
ruhsat ve yapı kullanma izin belgelerinin ivedi olarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederiz.

Mehmet DİNCER
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Sekreter Üye
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Tarih : 16.07.2019
Sayı :2019/149
Konu : Tip Mimari Proje Uygulaması hakkında.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
DENİZLİ

6360 sayılı kanunun 3.maddesinin 1.fıkrasında “ İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep et-
meleri hâlinde büyükşehir belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen 
köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda 
yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. 
Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mima-
ri projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu 
projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak 
inşaatlarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlük-
teki mevzuat uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır. “ denilmekte olup, buna istinaden Denizli 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan bazı ilçe belediyeleri ‘mahalleye dönüşen köylerde’ 
başvuru sahibi özel kişilere tip projeler vermekte, ilgili belediye tarafından bu projelere göre yapı ruh-
satı düzenlenmekte ve uygulama denetimi yine ilçe belediyeleri tarafından yapılmaktadır. Bazı ilçe 
belediyelerinde ise bu yapılara ait herhangi bir yapı ruhsatı düzenlenmediği görülmüştür.

2 Haziran 2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TMMOB Mimarlar Odası Ser-
best Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği”nin 6. Maddesinde 
“Mimarlık hizmetleri içerisinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restoras-
yon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük 
hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi 
mimarlık hizmetleridir. Bu hizmetler serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan 
ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan mimarlar tarafından yapılamaz.” iba-
resi yer almaktadır.

Aynı yönetmeliğin 4. Maddesinde proje müellifi,“3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 5/12/1951 tarihli ve 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, tasarladığı projenin müelliflik hakkını kazanmış eser 
sahibi mimar ya da mimarları,”; mimari fenni mesul, “Yapıların yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili 
yönetmelik hükümleri, Türk Standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık 
kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen yapı ruhsatı eki projelerine göre 
gerçekleştirilmesinin denetlenmesini üstlenmiş ve ilgili idareler ile Mimarlar Odasına karşı sorumlu, 
‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ olan ve sicilleri Mimarlar Odası tarafından tutulan 
mimarları,” şeklinde tanımlanmıştır.

Yine aynı yönetmeliğin 7. Maddesinin (j) ve 9. Maddesinin (k) bendine göre, mimarın serbest mimar-
lık hizmeti verebilmesi için “Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda 
ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışmıyor olması,” 
şartı aranmaktadır.

Aynı zamanda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mimarların mimarlık hizmeti verebilme koşulu 
ilgili yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. Fıkrasında “Kamu kurumlarında çalışan mimarlar, bu kuruluşla-
rın kendilerine ait yapı işleri için serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın mimar-
lık hizmetleri verebilirler.” şeklinde sınırlandırılmıştır.

6360 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyelere tip mimari projelerin yapılması, yaptırılması ve de-
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netlenmesi yetkisi verilmiş olsa da, yukarıda anılan mevzuat gereğince; mimarlık hizmetleri “serbest 
mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi” olmayan mimarlar tarafından yapılamayacağından; 
mimari proje müellifi ve mimari fenni mesul için “serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi”nin 
aranması ve bu mimarların büro tescil belgesi koşullarını sağlamaları gerekmektedir. 

Tip mimari projelere dair ruhsatların farklı mimarlarca imzalanması; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu ve TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, 
Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin (g) bendinde yer alan “Mimar, eser sahibi 
mimarın oluru olmadan tadilat yapamaz, projesini kullanamaz, değişiklik ya da ilaveler yapamaz.” 
ibaresi çerçevesinde mümkün değildir. Buna göre, bir mimari projenin müellifi dışında bir mimar ta-
rafından kullanılması müelliflik ve telif hakları ihlaline yol açtığından; söz konusu projelerin ancak 
eser sahibi mimarın serbest mimarlık hizmetleri sunmaya yetkili bir başka mimara muvafakatname 
vermesi yoluyla kullanılması mümkündür.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 6360 sayılı “ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI 
İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL-
MASINA DAİR KANUN” ile Büyükşehir Belediyesi’ne dönüştürülmesi nedeniyle Denizli sınırları içe-
risinde köy tüzel kişilikleri kaldırılan bu alanlar mahalleye dönüşmüştür. Bu nedenle Plansız Alanlar 
İmar Yönetmeliği’nin 57. Maddesinde belirtilen “Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında 
sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı 
yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir.” hükmü sadece köye 
yerleşik alanlarında geçerli olup Denizli sınırları içerisinde inşa edilecek olan yapılar için geçerli de-
ğildir ve yapılacak olan tüm yapılar için ‘Yapı Ruhsatı’ ve ‘Yapı Kullanma İzin Belgesi’ düzenlenmesi 
zorunludur.

Konu hakkında ilçe belediyelerine talimat/bilgi verilmesi ve tarafımızın bilgilendirilmesi hususunda 
gereğini arz ederiz.

M. Serdar ALAYONT
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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GENEL MERKEZ YAZIŞMALARI
ÇOCUK VE MİMARLIK RAPORU

Tarih :28.06.2019

Sayı :2019/138

KONU: Çocuk ve Mimarlık Çalışma Raporları hk.

TMMOB

MİMARLAR ODASI
GENEL MERKEZ

13.06.2019 tarih ve 04 / 4435 sayı ile tarafımıza ulaşan yazıya istinaden TMMOB Mimarlar Odası 
Denizli Şubesi bünyemizce Çocuk ve Mimarlık çalışmaları ile ilgili bilgi aşağıda tarafınıza sunulmuş-
tur.

Bilginize arz ederiz.

Mehmet DİNCER

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Sekreter Üye

ÇOCUK VE MIMARLIK ÇALIŞMA RAPORU

Şubemiz bünyesinde “Çocuk ve Mimarlık Komisyonu” olmamasına rağmen “Sosyal Etkinlikler Ko-
misyonu” altında çocuklar için 13. Dönem Yönetimi döneminde bir takım çalışmalar yapılmıştır. 

Bunlar:

 1- 24 Nisan 2018 tarihli <“Hayal Odası” Tasarım Atölyesi> etkinliği bir ilköğretim Okulu’nda 2. 
Sınıf öğrencilerin katılımıyla düzenlenmiştir. 

Okulun boş bir odasının çocuklar için tasarlanması isteği üzerine; esas kullanıcı olan okuldaki ço-
cukların, hayal ettiği odanın nasıl olduğunu resim ve çizgi aracılığıyla aktarabilmesi amaçlanmıştır. 
Etkinlikte önce çocuklara, “Hayal”, “Hayal Gücü” ve “Mekan” tanımları açıklanmış daha sonra pers-
pektif çizimle hayal ettikleri odayı nasıl çizebilecekleri anlatılmıştır. Atölye süresince çocuklar hayal 
ettikleri oda / odaları resmetmişlerdir. Atölye sonunda katılım sağlayan çocuklara Antoine de Sa-
int-Exupéry’in “Küçük Prens” adlı kitabı hediye edilmiştir. Çocuklarla etkileşim içerisinde tamamla-
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nan atölye sonrasında, çıkan eserler ise Şubemizde sergilenmiştir.

 2- ”Çocuklarla Denizli Kent Belleği Rotası” etkinliği İlköğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik 
hazırlamış olduğumuz bir seri etkinlik çalışmasıdır.

Kent Kimliğini ve belleğini oluşturan Kültürel Varlıklarımızın tanıtılması ve nesilden nesile aktarılarak 
yaşatılması büyük önem arz ettiğinden, kültürel mirasın korunması ve yaşatılması bilincinin aşılanıp 
bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla, çocuklara yönelik bir etkinlik serisi oluşturulmuştur. 
Her ay bir İlköğretim Okulu ile iletişime geçilerek, öğrencilere Merkez’de bulunan Kültür varlıklarımız 
tanıtılmakta ve gezdirilmektedir. 

Gezi için; Merkez’de bulunan ve kent kimliği yönünden öne çıkmış başlıca yapılardan oluşan bir rota 
hazırlanmış ve bu rotanın harita gösterimi ile yapıların kısa bilgisinin yer aldığı bir el broşürü hazır-
lanmıştır (EK). El broşürü dağıtımı ve genel bir tanıtım ile başlayan gezilerimiz, yerinde anlatımlarla 
pekiştirilmektedir.

İlk Etkinlik; İlköğretim 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 60 öğrenci ve öğretmenlerinin 
katılımıyla, 18 Nisan 2019 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Cüneyt Zeytinci rehberliğinde ve görevli Yönetim Kurulu üyelerimizin eşliğinde gerçekleşmiştir. Ön-
ceden hazırlanan Gezi Rotasını anlatan el broşürleri öğrencilere dağıtılmıştır. Hem gezerek hem de 
yerinde anlatımlarla, Denizli İlimizin merkezinde bulunan Kültürel Miraslarımız, tarih ve önemleriyle 
çocuklara anlatılmıştır. 

İkinci etkinlik; İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 40 öğrenci ve öğretmenlerinin ka-
tılımıyla, 21 Mayıs 2019 tarihinde Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Öz rehberliğinde gerçek-
leşmiştir. Okullarından alınması ile başlayan etkinliğimiz, El broşür dağıtımı, rota tanıtımı, gezi ve 
yerinde anlatımlarla tamamlanmıştır.

 3- 25 Nisan 2019 tarihli ”Mimar-Yazar Behiç Ak ile Söyleşi” etkinliğimiz 2 okuldan toplam 80 
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında; “Mimarlık” eğitim disiplini ile yetişmiş birisinin farklı disiplinlerde çalışması ve 
disiplinler arası etkileşim ile çıkan ürünler üzerinden çocukların farklı disiplinleri tanıması, kitapları 
okuyarak yazar ile tanışıp yazarı tanıma, anlama fırsatı bulması ve yazarın hayal edip yazma-çizme 
deneyimlerinin çocuklara aktarılması amaçlanmıştır. 

Etkinlik için, 2 okul ile iletişime geçilmiş ve 80 öğrenci katılmıştır. Etkinlik tarihinden önce öğren-
ciler için şube yönetim kurulumuzun desteğiyle kitap siparişleri verilmiş ve bu kitaplar öğrencile-
re yaklaşık bir ay önce ulaştırılmıştır. Kitapları okuyarak gelen öğrenciler, yazar ile birebir sohbet 
etme ve soru sorma şansı bulmuş, okuduğu kitabı tartışma ve yazarı tanımaya çalışarak bakış açısını 
öğrenmeye çalışmışlardır. 

Mimarlık eğitim disiplinin temel tasarım yolundan geçtiğini ve hayal edip çizme yeteneğinde bu di-
siplinin yer aldığını çocuklarla paylaşan Mimar, Yazar ve Karikatürist olan Behiç Ak’ın anlamlı, yönlen-
dirici ve bol tavsiyeli söyleşisi, öğrencilerin okuduğu kitapları imzalaması ile tamamlanmıştır.
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DOKUZKAVAKLAR DAVASI 
MÜDAHİLLİK İÇİN YETKİ İSTEMİ

Tarih:23.11.2018

Sayı  : 2018/237

TMMOB 

MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZ
Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Konu: Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar Plan değişikliği hakkında.

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, Dokuzkavaklar Semt Polikliniği önündeki yeşil 
alanın bir kısmında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararı ile 
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılarak ticari 
alana dönüştürülmüştür. Söz konusu yeşil alanın 706 m2’lik bölümü planda Ticaret Alanı olarak be-
lirtilmiş, Bitişik İnşaat Nizamında 1 katlı 4 adet parsel oluşturulmuştur. 

Söz konusu karar ile plan değişikliği yapılan bölgenin nüfusu ve buna bağlı olarak teknik ve sosyal 
altyapı alanı ihtiyacı tespit edilmeden mevcut yeşil alanın bir kısmı daraltılarak ticari alana konu edil-
miştir. Bu değişiklik esnasında eşdeğer ve komşuluk ilişkisi içinde yeni bir yeşil alan ayrılmamıştır 
(eşdeğer yeşil alan olarak herhangi bir bölüm ayrılıp ayrılmadığı veya ayrılmış ise ayrılan bölümün 
nerede ve ne kadar büyülükte olduğu hakkında net bir bilgi edinilememiştir). Planın geneline bakıl-
dığında bu bölge içerisinde yeşil alan gibi bölgede yaşayan nüfusun ihtiyacı olan sosyal alanların son 
derece kısıtlı olduğu, yeşil alan ve sosyal alanların yönetmeliklerde öngörülen standartların çok al-
tında olduğu gözlemlenmektedir. Bu tür plan değişikliklerinde, eşdeğer bir alan ayrılsa bile bu alanın 
fonksiyonel, komşuluk ilişkisi içinde ve kullanılabilir alan olması genel bir şehircilik ilkesidir. Ancak 
bu düzenlemede, hiçbir kamu yararı ve zorunluluk olmamasına rağmen tamamen şehircilik ilke ve 
esaslarına aykırı olarak mevcut yeşil alan daraltılmış, fonksiyonellik ve alanın çevresel ilişkisi gibi 
kriterler dikkate alınmamıştır. 

Ayrıca ticari alan olarak ihdas edilen parsellerin bulunduğu yeşil alan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 
18.maddesi uygulanmak sureti ile elde edilmiş ve kamusal anlamda kullanılması gereken bir alandır. 
Bu alanda bölgede yaşayan her bireyin hakkı vardır ve dolayısı ile kamusal bir alanın ticari alan olarak 
kişisel/özel bir alana dönüştürülmesi ve kısmen de olsa ticari faaliyetlere konu edilmesi 18.madde 
hükümlerine de açıkça aykırıdır. 

Yeni yapılan semt polikliniğinin oldukça küçük bir arsa içerisinde yer alması nedeniyle çevresinde 
yer alan yeşil alanların poliklinik çevresinde yoğunlaşacak olan insanlara hizmet edeceği beklen-
mektedir ve yapılan bu plan değişikliği kullanılmakta olan poliklinik ile mevcut park alanının işlevsel 
bütünlüğünü bozmaktadır. Mevcut sağlık tesisinin gereksiniminden kaynaklanan ticari faaliyetlerin 
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çevredeki parsellerden karşılanabileceği ve bu nedenlerden dolayı bölgede yeni bir ticari alanın oluş-
turulmasında kamu yararının bulunmadığı açıkça görülmektedir. 

Belirtmiş olduğumuz bu gerekçelere istinaden, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Dokuzkavak-
lar Semt Polikliniği’nin önündeki yeşil alanın bir kısmının ticari alana dönüştürülerek parsellenmesini 
sağlayan 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararın iptali ve ayrıca 07.11.2018 tarihinde satış ihalesi ya-
pılmış olan bu parsellere ait satış ihalelerinin iptali konusunda yargı yoluna gidilebilmesi için Yönetim 
Kurulu’muza yetki verilmesi hususunda gereğini  arz ederiz. 

M.Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan

Ekler:

8163/1 parsel imar durumu-17.10.2018

8163/2 parsel imar durumu-17.10.2018

8164/1 parsel imar durumu-17.10.2018

8164/2 parsel imar durumu-17.10.2018

Parsellerin olduğu bölgenin eski imar durumu – 2000

Parsellerin olduğu bölgenin eski imar durumu – 2017

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı (15.08.2017 tarih ve 860 sayı)

Uydu görüntüsü - 2018
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İMAR AFFI VE MÜELLİFLİK HAKKI 

Tarih : 19.11.2018

Sayı  :2018/230

TMMOB

MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZ

Kamuoyunda İmar Affı olarak bilinen 7143 sayılı yasa ile 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı 
maddesi değiştirilmiş ve söz konusu bu geçici maddeye istinaden de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
“YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” yayınlanmıştır. Bu esasların 6.Mad-
desi’nin 4.fıkrasının ‘b’ bendinde kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için gerekli olan mimari proje tarif 
edilmiş ve “Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak 
yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle 
oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası 
ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan 
ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik 
ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje” denilmiştir.

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi almış ancak eki olan mimari projeye aykırı olarak inşa 
edilmiş olan yapılar, bu yasa uyarınca yapı sahiplerinin başvurmasıyla Yapı Kayıt Belgesi alabilmek-
tedirler. Bu belgenin alınmasından sonra, kat mülkiyetini ilk kez veya yeniden kurma aşamasında yu-
karıda belirtilen maddedeki ‘mimar tarafından yapılan proje’ olarak da ruhsata esas ilk proje müellifi 
mimar yerine herhangi bir mimara, mimari projesine aykırılıkları içeren mevcut durumu gösterir ‘Kat 
Mülkiyeti Projesi’ hazırlatmaktadırlar.

Üyelerimize bilgi vermek amacıyla; ilgili usul ve esaslara istinaden hazırlanan söz konusu ‘Kat Mül-
kiyeti Proje’lerinin ruhsata esas proje müellifi mimarın oluru ile mi hazırlanması gerektiği, mevcut 
durumu gösteren ‘Kat Mülkiyeti Proje’lerinin başka bir mimar tarafından hazırlanması durumunda 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunu gereğince esere yapılan müdahalelerin telif hakkı ihlali oluş-
turup oluşturmadığı, ‘Kat Mülkiyeti Proje’lerinin hazırlanması sırasında en az bedel tespitinin nasıl 
yapılacağı konularında görüşlerinizi talep etmekteyiz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

M.Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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MİLLET BAHÇESİ HAKKINDA RAPOR

Tarih : 20.06.2019

Sayı : 2019/128

TMMOB
MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZ

Denizli sınırları içerisinde Belediyeler veya Bakanlıklar tarafından belirlenmiş ‘Millet Bah-
çesi’ olarak belirlenmiş herhangi bir alan bulunmamaktadır. Ancak, daha önce şubemizce 
tarafınıza rapor halinde sunulan “Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon Alanı” projesi, yerel 
seçimlerden önce ‘Millet Bahçesi’ adı altında kısmen açılışı yapılmış ve ardından tekrar 
kapatılarak yapım işlerine devam edilmektedir. 

Pamukkale Belediyesi yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, söz konusu rekreasyon alanı 
projesi Belediye Meclisi veya Belediye Başkanlığı tarafından millet bahçesi olarak belirlen-
memiş, ismi henüz kesinleşmemiş ve imar planında ‘orman alanı’ olarak yer almaktadır.

 Ayrıca yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yerel seçimlerden önce ‘De-
nizli Atatürk Stadyumu’nun millet bahçesine dönüştürüleceği bilgisi vaat edilmesine 
rağmen, ilimizde bu büyüklükte başka bir stadyum olmaması ve Denizlispor futbol takı-
mının da Süper Lig kategorisine çıkması nedeniyle stadyumda yenileme ve genişletme 
çalışmalarına başlanmış olup çalışmalar halen devam etmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

M. Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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SEYİR TEPESİ RAPORU
   

Tarih :01.11.2018

Sayı   :2018/214

TMMOB
MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZ

Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Şubemize gönderiş olduğunuz 04.09.2018 tarih 04.15/6126 sayılı yazıda Pamukkale Belediyesi’nin 
yapımına devam ettiği Seyir Tepesi Rekreasyon Alanı projesi ile ilgili rapor istenmiştir.

Söz konusu şantiye alanına, 17.10.2018 tarihinde Pamukkale Belediye Başkanı, şube yönetim kuru-
lumuz ve şube danışma kurulu üyelerimizin de katılımıyla 17.10.2018 tarihinde bilgilendirme gezisi 
yapılmıştır.

Buna ilişkin hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyu ile de paylaşılmış ve ekte tarafınıza sunulmakta-
dır.

Saygılarımızla,

M.Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan

SEYİR TEPESİ

“Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon Alanı” projesi Denizli’de tek seferde ihale edilmiş en büyük 
yapım işidir. Buna rağmen proje hazırlanması sırasında konu, Denizli Kamuoyu ve STK’ lar ile payla-
şılmamıştır. 

Yapımı %40 oranında tamamlanmış olan proje ile ilgili olarak Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafın-
dan hazırlanan raporu bilgilerinize sunarız. 

Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon Alanı Projesi Değerlendirme Raporu :

Pamukkale Belediyesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan kiralanmış olan Kınıklı Mahal-
lesi’ndeki ormanlık ve makilik arazide tematik kent ormanı parkı yapılması amacıyla 2017 yılı içeri-
sinde tamamlanan projenin, 2018 yılının başında 99.890.000 TL’ye birim fiyat teklifi ile yapım ihale-
si yapılmıştır. 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanan ve gerek alan gerek de bütçe 
olarak büyüklüğü ile ön plana çıkan bu projede, Şelale Park ve Gençlik Vadisi gibi farklı mekânla-
rın planlandığı gözlemlenmektedir.

Özellikle kent merkezine yakın olan ve işletilmesi tamamlanmış taş ocaklarının kamu yararına kul-
lanılabilmesi ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi doğru bir yaklaşımdır. Bu alanların üzerinde ka-
muya ait tasarrufların olması, kamu yararının gözetilmesi esastır.

Proje 405 dekarlık bir arazide, 587 mt ile 828 mt kotları arasında, 241 mt kot farkına sahip 5 ana 
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etaptan oluşmaktadır. Bu etaplar araç yolları, yaya yolları ve ihale kapsamında yer alan ancak yetki-
liler tarafından iptal edildiği belirtilen teleferik ile birbirlerine bağlanmıştır. 

Büyük bir çoğunluğu makilik ve 1.50-2.00 mt boyunda çam ağaçlarından oluşan bölgede arazinin 
tamamında yeşil doku mevcut iken, çevre düzenlemesinin yapıldığı ve binaların yer aldığı bölümlerde 
arazinin yarıya yakın kısmında yeşil dokuya müdahale edilmiştir. Müdahale edilen alanlarda ağaçlan-
dırma ve yeşillendirme çalışmaları gözlenmiş ancak peyzaj ile ilgili projesine ulaşamamış olmamız 
sebebiyle, kayalık olan arazide ileride nasıl bir peyzaj çalışması yapılacağı hakkında net bir bilgi edi-
nilememiştir. 

Bunun yanında mevcut proje alanındaki flora, fauna ve korunması gerekli lokal endemik türler ve 
bunların nakli ile ilgili planlamaların yapılmadığı tespit edilmiştir.

Projenin en alt kotu ile en üst kotu arasında yer alan ve orman yolları genişletilerek oluşturulan araç 
yolları ciddi bir eğime sahiptir. Gerek en alt noktadan, gerekse iptal edildiği belirtilen teleferiğin son 
noktasından dahi yaya olarak projenin en üst kotuna ulaşımın fiziken cazip olmadığı ve bu noktaya 
erişimin mecburen motorlu taşıtlar ile yapılması gerektiği dikkate alınmalıdır.  

Projede yer alan piknik ve çadır platformları arasındaki 4 mt. ile 8 mt. arasında değişen kot farkları 
nedeniyle yapılmış veya yapılacak olan istinat duvarları bölgenin siluetini ciddi bir şekilde etkileye-
cektir. Projedeki farklı etaplar arasında, etapların kendi içindeki terasların bitiminde ve yol kenar-
larında yer alan bu yüksek taş istinat duvarlara kentten bakışta yeşil dokunun yerine ağır bir taş 
görüntüsü hakim olacaktır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye meclisince görüşülmekte olan 1/25.000’lik plan-
da yer alan 35 mt’ lik çevre yolu güzergâhı, proje alanı ile Pamukkale Üniversitesi ve kenti birbirin-
den ayırmaktadır. Özellikle yapay şelale alanının neredeyse dibinden geçen bu çevre yolunun, proje-
nin tamamının kentten soyutlanmasına neden olacağı kaçınılmazdır. 

Projenin en alt kotunda yer alan etaptaki mevcut taş ocağı yarması, püskürtme beton ile yapay şela-
leye dönüştürülmüştür. Mevcut dokuya zarar vermeden yapılan bu yapay şelalenin önünde yer alan 
ve taş ocağının faaliyetinin sona ermesinden sonra dikilen yetişmiş ağaçlar, şelale önündeki mekân-
ların inşası için neredeyse tamamen yok edilmiştir. 

Projede yer alan ve Pamukkale Belediyesi tarafından projede kullanılmak üzere 2 adet su sondajının 
açıldığını ve bu kuyuların DSİ tarafından izinli olduğu yetkililer tarafından beyan edilmiştir. Şelalede 
kullanılacak olan büyük miktardaki suyun devir mekanizması ile sürekli kullanılması planlanmıştır.

Kentimizin geleceği için önemli, farklı ve büyük bir yatırımın kentimize ve insanımıza yapacağı olumlu 
ve olumsuz etkilerini, ekonomik sonuçlarını proje tamamlanmadan önce kamuoyu ile paylaşmak, 
kamuoyunu bilgilendirmek ve tartışmak gerekmektedir. Çevresel etkileri bu denli yoğun ve kente 
mal olacak büyüklükte bir proje olan “Pamukkale Seyir Tepesi Rekreasyon Alanı”  düzenlemesinin 
bugüne dek kamuoyu ile paylaşılmamış ve tartışılmamış olması ne yazık ki büyük bir talihsizliktir. 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında proje ile ilgili yaptığımız değerlendirmeleri bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu
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TİP PROJELER

Tarih : 27.06.2019

Sayı  : 2019/136

TMMOB

MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZ

12.11.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6360 sayılı yasa ile aralarında Denizli’nin de bulunduğu 
13 il Büyükşehir Belediyesi olarak kabul edilmiştir. Aynı yasanın 3.maddesi’nin 1.fıkrasında belirtilen 
“İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri hâlinde büyükşehir belediyeleri bu Kanuna 
göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar 
için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine 
uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirle-
meye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mü-
hendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz 
verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak is-
tenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır.” 
hükmü gereğince Büyükşehir Belediyeleri ve/veya ilçe belediyelerine tip mimari proje yapması veya 
yaptırması yetkisi verilmiştir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 ve 2015 yıllarında hazırlatmış ve ilçe belediyelerine vermiş 
olduğu, buna ilave olarak kimi ilçe belediyelerinin kendileri tarafından hazırlamış olduğu tip mimari 
projeler özel mülk sahiplerine bedelsiz olarak verilmektedir. Köy statüsünden mahalle statüsüne 
dönüşen bölgelerde yer alan özel şahıslara ait arsalarda, yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında 
ilgili belediyede görev yapan mimar personel, yapının ‘mimari proje müellifliği’ni üstlenmekte ayrıca 
“tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam 200 m2’yi geçmeyen yapıların denetimi 
fenni mesuller tarafından üstlenilebilir” hükmü gereğince aynı mimar personel ‘mimari fenni mesul’ 
olarak görev almaktadır.

İlgili yasa gereğince, mahalleye dönüşen bu köylerde yapılabilecek tip mimari projeler ile ilgili her-
hangi bir süre belirlenmemiş olup, köy halinden neredeyse modern bir mahalle haline bürünmüş 
olan kimi bölgelerde de halen tip mimari proje dağıtımına devam edilmektedir. Ayrıca bu uygulama 
ile aynı tip mimari proje farklı belediyelerde farklı kişilerin proje müellifliğine sahip olmasına yol aç-
makta ve müelliflik sorunu ortaya çıkmaktadır.

Konu ile ilgili belediyelere iletilmek üzere tarafınızdan görüş yazısı talebimizi arz ederiz.

M. Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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TMMOB BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Konu: Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar Plan değişikliği hakkında.

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, Dokuzkavaklar Semt Polikliniği önündeki yeşil 
alanın bir kısmında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararı ile 
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılarak ticari 
alana dönüştürülmüştür. Söz konusu yeşil alanın 706 m2’lik bölümü planda Ticaret Alanı olarak be-
lirtilmiş, Bitişik İnşaat Nizamında 1 katlı 4 adet parsel oluşturulmuştur. 
 Söz konusu karar ile plan değişikliği yapılan bölgenin nüfusu ve buna bağlı olarak teknik ve sosyal 
altyapı alanı ihtiyacı tespit edilmeden mevcut yeşil alanın bir kısmı daraltılarak ticari alana konu edil-
miştir. Bu değişiklik esnasında eşdeğer ve komşuluk ilişkisi içinde yeni bir yeşil alan ayrılmamıştır 
(eşdeğer yeşil alan olarak herhangi bir bölüm ayrılıp ayrılmadığı veya ayrılmış ise ayrılan bölümün 
nerede ve ne kadar büyülükte olduğu hakkında net bir bilgi edinilememiştir). Planın geneline bakıl-
dığında bu bölge içerisinde yeşil alan gibi bölgede yaşayan nüfusun ihtiyacı olan sosyal alanların son 
derece kısıtlı olduğu, yeşil alan ve sosyal alanların yönetmeliklerde öngörülen standartların çok al-
tında olduğu gözlemlenmektedir. Bu tür plan değişikliklerinde, eşdeğer bir alan ayrılsa bile bu alanın 
fonksiyonel, komşuluk ilişkisi içinde ve kullanılabilir alan olması genel bir şehircilik ilkesidir. Ancak 
bu düzenlemede, hiçbir kamu yararı ve zorunluluk olmamasına rağmen tamamen şehircilik ilke ve 
esaslarına aykırı olarak mevcut yeşil alan daraltılmış, fonksiyonellik ve alanın çevresel ilişkisi gibi 
kriterler dikkate alınmamıştır. 
Ayrıca ticari alan olarak ihdas edilen parsellerin bulunduğu yeşil alan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 
18.maddesi uygulanmak sureti ile elde edilmiş ve kamusal anlamda kullanılması gereken bir alandır. 
Bu alanda bölgede yaşayan her bireyin hakkı vardır ve dolayısı ile kamusal bir alanın ticari alan olarak 
kişisel/özel bir alana dönüştürülmesi ve kısmen de olsa ticari faaliyetlere konu edilmesi 18.madde 
hükümlerine de açıkça aykırıdır. 
Yeni yapılan semt polikliniğinin oldukça küçük bir arsa içerisinde yer alması nedeniyle çevresinde 
yer alan yeşil alanların poliklinik çevresinde yoğunlaşacak olan insanlara hizmet edeceği beklen-
mektedir ve yapılan bu plan değişikliği kullanılmakta olan poliklinik ile mevcut park alanının işlevsel 
bütünlüğünü bozmaktadır. Mevcut sağlık tesisinin gereksiniminden kaynaklanan ticari faaliyetlerin 
çevredeki parsellerden karşılanabileceği ve bu nedenlerden dolayı bölgede yeni bir ticari alanın oluş-
turulmasında kamu yararının bulunmadığı açıkça görülmektedir. 
Belirtmiş olduğumuz bu gerekçelere istinaden, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Dokuzkavak-
lar Semt Polikliniği’nin önündeki yeşil alanın bir kısmının ticari alana dönüştürülerek parsellenmesini 
sağlayan 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararın iptali ve ayrıca 07.11.2018 tarihinde satış ihalesi 
yapılmış olan bu parsellere ait satış ihalelerinin iptali hususunda yargı yoluna gidilmesi konusunu 
bilgilerinize arz ederiz. 12.11.2018

TMMOB DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU

Ekler:
8163/1 parsel imar durumu-17.10.2018
8163/2 parsel imar durumu-17.10.2018
8164/1 parsel imar durumu-17.10.2018
8164/2 parsel imar durumu-17.10.2018
Parsellerin olduğu bölgenin eski imar durumu – 2000
Parsellerin olduğu bölgenin eski imar durumu – 2017
Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı (15.08.2017 tarih ve 860 sayı)
Uydu görüntüsü - 2018
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YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ

Tarih :21.10.2019
Sayı  :2019/244
İlgi  : 17.10.2019 Tarih 04 / 7578 sayılı yazı

TMMOB
MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ve 19 adet ilçenin yönetimi 
belirlenmiş ve seçimlerden bugüne dek Denizli Büyükşehir Belediyesi ile 19 adet ilçeden (il nüfusu-
nun %77’sini oluşturan) 7 adet belediye, başkanlık düzeyinde ziyaret edilmiştir. (Bkz. Ek-1)
Bu ziyaretler esnasında belediye başkanlarına ‘Türkiye Mimarlık Politikası’ kitapçığı ve “Sağlıklı Kent-
leşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi Ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 
Ortak Mesleki Denetim Ve Teknik İşbirliği Protokolü” (TMMOB’a bağlı diğer odalar da protokol met-
nine eklenerek) bizzat kendilerine sunulmuş ve ziyaret sırasında bu belgeler belediye başkanlarımıza 
kısaca anlatılmıştır. İl nüfusunun %63’ünü oluşturan iki merkez belediyeden (Pamukkale Belediyesi 
ve Merkezefendi Belediyesi) biri protokolü imzalamayacağını belirtmiş, diğer belediye yönetimi ise 
kısa sürede protokolü inceleyerek imzalayacağını belirtmesine rağmen bugüne dek somut herhangi 
bir adım atılmamıştır. 
Merkezefendi Belediyesi, stratejik plan toplantısına kurumumuzu davet etmiş ve bu toplantıya yö-
netim düzeyinde katılım sağlanarak yazılı öneriler belediyeye sunulmuştur. Denizli Büyükşehir Be-
lediyesi, stratejik plan hazırlığı aşamasında internet anketine davet etmiş ve web aracılığıyla ankete 
cevap verilmiştir.
Belediyelerin kent konseyi oluşturma toplantılarından bilgi sahibi olduğumuz Denizli Büyükşehir Be-
lediyesi ve Pamukkale Belediyesi tarafımıza davet göndermiş ve her iki toplantıya yönetim düzeyin-
de katılım sağlanmıştır. Şube Yönetim Kurulu sekreter üyemiz “Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi” 
yürütme kuruluna seçilmiş ve çalışmalarına devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen çalışmalar dışında tarafımıza bildirilen herhangi bir meclis veya meslek odalarının 
da dâhil edildiği danışma kurulu vb bir ortak platform bulunmamaktadır. 
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2017 yılında başlamış olduğumuz ve hazırlık sürecine tü-
müyle katkı koyduğumuz “Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” taslağı 2018 yılının Mart 
ayında tamamlanmış olmasına rağmen henüz Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunularak değerlen-
dirmeye alınmamıştır. 
Odamız etkinliklerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesi tarafından perso-
nel, araç ve hizmet binaları desteği kurumumuza sunulmakta olup, tüm ilçe belediyeleri ve büyükşe-
hir belediyesi ile ortak proje üretme yönünde girişimlerimiz devam etmektedir.

M. Serdar ALAYONT
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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EK 1: Ziyaret ve Toplantı Çizelgesi

Ek-1

İLÇE 2018 YILI 
NÜFUS

BAŞKANIN 
ÜYE OLDUĞU 

PARTİ

Ziyaret ve pro-
tokol iletilme  

durumu

Protokol hak-
kında belediye 

görüşü

Stratejik Plan 
Toplantılarına 

katılım

Kent Konseyi 
toplantılarına 

katılım

Pamukkale 344.065 AKPARTİ EDİLDİ RET BİLGİ YOK KATILIM
Merkeze-
fendi 302.213 CHP EDİLDİ BEKLEMEDE KATILIM BİLGİ YOK
Çivril 60.429 AKPARTİ EDİLDİ BEKLEMEDE BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Acıpayam 55.648 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Tavas 43.845 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Honaz 33.184 CHP EDİLDİ BEKLEMEDE BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Sarayköy 30.768 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Buldan 27.241 MHP EDİLDİ BEKLEMEDE BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Kale 20.393 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Çal 19.259 MHP EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Çameli 18.256 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Serinhisar 14.430 CHP EDİLDİ BEKLEMEDE BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Bozkurt 12.788 CHP EDİLDİ BEKLEMEDE BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Güney 9.975 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Çardak 9.144 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Bekilli 7.065 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Beyağaç 6.903 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Babadağ 6.522 CHP EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
Baklan 5.654 AKPARTİ EDİLMEDİ - BİLGİ YOK BİLGİ YOK
BÜYÜKŞEHİR 1.027.782 AKPARTİ EDİLDİ - DAVET YOK KATILIM
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Tarih :14.06.2019
Sayı : 2019/125

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ

Birçok değeri içinde barındıran ve insanlığın ortak mirası olan taşınmaz kültür varlıklarını korumak ve 
bu yapıların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak kamusal bir görev ve sorumluluktur. Yüzlerce 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkemizin sahip olduğu mimari birikimin içinde, sayısız taşın-
maz kültür varlığı ne yazık ki ciddi tehdit altındadır.
Mimarlar Odası olarak, mimarlık mirasının doğal ve kültürel çevreyle birlikte bir bütün olarak korun-
ması için uzun yıllardır yoğun çaba harcamaktayız. Bu nedenle  hâlâ varlığını sürdüren ancak karşı-
laştığı çeşitli sorunlar nedeniyle yakın dönemde harap olması ya da yıkılması söz konusu olan kültür 
varlıklarını tespit ederek, tarihsel ve doğal değerlerin korunması ve yaşatılması için kamuoyunu ve 
kamu yönetimini bilgilendirmeyi kendimize görev addetmekteyiz.
İlimizde yer alan ve son günlerde kamuoyunda sıkça dile getirilen ve tehdit altındaki kültürel değerle-
rimizden biri olan “Denizli Çivril Bayat Köyü Eski Cami” hakkında TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şu-
besi olarak hazırladığımız rapor ekte tarafınıza sunulmuştur. Bakımsız ve kısmen yıkık durumda olan 
bu tescilli yapının kısa bir süre içerisinde restore edilerek korunması gerekliliği aciliyet taşımaktadır. 
Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin hazırlanması ve kapsamlı restorasyon çalışmaları için 
700.000-900.000 TL aralığında bir yaklaşık maliyet tarafımızca öngörülmektedir.
“Denizli Çivril Bayat Köyü Eski Cami”nin korunarak yaşatılması için tüm kişi, kurum ve kuruluşların 
gerekli duyarlılığı göstermesi konusunda gereğini tarafınıza arz ederiz.
Saygılarımızla,

M. Serdar ALAYONT
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan 

Ek: Tespit Raporu ve ekleri

GÖRÜŞ YAZILARI
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KONU : Denizli İli, Çivril İlçesi, Bayat Köyü, Köyiçi Mevkii’nde bulunan 6 Pafta 1244 Parselde yer alan 
tescilli taşınmaza yönelik Yerinde İnceleme Hk.

TMMOB MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ
ÇİVRİL BAYAT KÖYÜ ESKİ CAMİİ MEVCUT DURUM TESPİT RAPORU

15.05.2019

Mülkiyeti Bayat Köyü Tüzel Kişiliği ’ne ait; Denizli İli, Çivril İlçesi, Bayat Köyü, Köyiçi Mevkii’nde bulu-
nan 6 Pafta 1244 Parselde yer alan tescilli1 taşınmaza yönelik mevcut durum tespiti yapmak adına 
09.05.2019 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesince yerinde inceleme gerçekleştirilmiş-
tir. 
İnceleme; Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Y. Mimar Jülide Öz ve Mimar Ser-
dar Sarı (Sayman) ile Üye Mimar, tarih araştırmacısı, yazar Hüsamettin Ataman, Üye Mimar, yazar 
Süleyman Boz ve Restorasyon Uzmanı Y. Mimar Betül Aydın Cura’dan oluşan ekip ile 9 Mayıs 2019 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Teknik incelemenin amacı; tescilli taşınmazın mevcut durumunun görsel ve yazınsal olarak belgele-
nerek durumun yetkili idarelere bilgi vermektir. 
384 m²’lik2 (Ek1) bir yüzölçümüne sahip parselde yer alan yapı 934x1211 cm3 boyutlarında, ku-
zey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. (Şekil.1) Yapı tek katlı olup üzeri 
Marsilya kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Subasman seviyesine kadar taş olan yapının beden 
duvarları kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. (Şekil. 2) Yapının duvarları ~80 cm kalınlığındadır. Yapının 
dış cephesi günümüzde çimento esaslı malzeme ile sıvanmış durumdadır. (Şekil. 3)
Yapı son cemaat ve harim olmak üzere iki mahalden oluşmaktadır. Son cemaat mekanı 292x781 
cm boyutlarında 393 cm yüksekliğindedir. Mahalde çatıyı taşıyan ahşap (~r=12cm) yuvarlak kesitli 
dikmeler yer almaktadır. Son cemaat mahalinde harime dıştan içe genişleyen (mazgal) bir açıklıkta 
yer alan 125x187cm’lik çift açılır kanatlı basık bir ahşap kapıdan girilir. (Şekil. 4) Kapının hemen sağ 
yanında yarım daire planlı bir soncemaat mihrabı yer almaktadır. (Şekil. 5)
Harim mahali 765x770 cm ölçülerinde kare planlıdır. Mahalin duvarları kıtık sıva üzeri kireç sıva ve 
kalemişi süslemeleri ile bezelidir. Harimin batı cephesi (Şekil. 6), sağır duvar olup; doğu ve güney 
duvarlarında dıştan içe genişleyen (mazgal) açıklıkta çift açılır döner kanatlı ahşap pencereler yer 
almaktadır. (Şekil. 7, Şekil. 8) Güney duvarındaki pencereler, aynı kotta yer almamaktadır. (Şekil. 3, 
Şekil. 8) Mahalin kuzeyinde ise bir adet ahşap çift açılır döner kanatlı bir pencere daha yer alır. (Şekil. 
9, Şekil.10) Pencerelerin tümü dikdörtgen formundadır. Güney duvarda giriş kapısının hemen kar-
şısında simetri ekseninde yer alan mihrap yarım daire planlı olup yüzeyi perde figürü ile bezenmiş-
tir. (Şekil.11) Mihrabın hemen solunda ahşap vaaz kürsüsü (Şekil.12), sağında ise ahşap minber yer 
almaktadır. (Şekil.13, Şekil. 8) Harimin zemini toprak dolgu olup, tavanı ahşap yuvarlak kesitli tali 
kirişlerin kuzey-güney yönündeki iki adet ana kirişe bindirilmesi ile oluşturulmuş olup üzeri hasır ve 
toprak damlıdır. (Şekil.14, Şekil.15) Ana kirişlerin yükü, profilli ahşap yastık vasıtasıyla kare kesitli 
20x20 cm ahşap dikmelerden aktarılmaktadır. (Şekil.16, Şekil.17) Bu dikmeler vasıtasıyla mahal üç 
sahına bölünmüş olup mihrap ve giriş kapısını örten kısım yan sahınlara göre daha yüksektir. (~horta 
sahın=426 cm, ~hyan sahınlar=400 cm) (Şekil.18)
Cami’nin harim kısmında kalemişi işçiliği, harim duvarlarında, tavanı taşıyan yastıklarda rastlanmak-
tadır. (Şekil. 6, Şekil. 7, Şekil. 8, Şekil. 18) Minber ve vaaz kürsüsünde günümüzde kalemişi gözük-
mese de yakın çevrede yer alan benzer tipolojiye ait camilerde (Şekil. 19) yer alan işçiliğin burada da 
olması kuvvetle muhtemel olup uygulama esnasında ince boya raspası ile bezeme programı araştı-
rılmalıdır. Harim kısmında yer alan kalemişi süslemelerde; bitkisel motifler, geometrik motifler, mi-
mari tasvirli süslemeler ve farklı yazı stillerinde panolar içinde yer alan yazılar dikkati çekmektedir. 

1  13.02.1991 tarih ve 1825 sayılı karar ile I.Grup yapı olarak İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ku- 
  rulunca tescillenmiştir. 
2  Çaplı Tasarruf Vesikası
3  Bütün ölçüler Yerinde geleneksel teknikle İnceleme ekibi tarafından alınmıştır.
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Bezeme programının, uzman sanat tarihçileri tarafından detaylı bir araştırma sonucunda tanımlan-
ması yapının özgünlüğü açısından önem arz etmektedir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Caminin soncemaat mekânı güney duvarında yer alan yapım yılına göre (Şekil) yapının H. 1289/M. 
1872 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. (Şekil. 4) Günümüzde metruk durumda olan caminin son-
cemaat mahalini örten üst örtüsü çökmüş durumdadır. (Şekil. 20) Büyük ölçüde özgünlüğünü koru-
yan yapının toprak damının üzerine sonradan beton atılmak sureti ile eklenen kiremit çatı, çevre-
sinde büyüyen ağaçlar ve oluşturduğu yük, atmosferik koşullar ile birleşerek üst örtünün yıkımını 
getirmiştir. (Şekil. 21) Çatı saçağını taşıyan iki adet daire formlu taşıyıcı ahşap dikme de çatı ile bera-
ber yıkılmış durumdadır. Yine tüm cephelerin çimento esaslı malzeme ile sıvanması, kerpiç malzeme 
ile uyumsuzluk sonucu yüzeyde çatlama ve ayrılmalara neden olmuştur. (Şekil. 2, Şekil. 3) 
Yapıdaki tüm doğramalar kötü durumda olup, asıl işlevi olan atmosferik koşullar ile iç mekân ara-
sındaki bariyer görevini yerine getiremeyecek durumdadır. (Şekil. 22) Harim mahalinin toprak zemini 
çamur halindedir. Dolayısıyla rijit bir döşeme söz konusu değildir. Harim mekanının tavanı çatıdan 
aldığı yağmur ve kar suları nedeniyle nemli olup ahşap elemanlarda mantarlaşma, çürüme ve renk 
değişimi görülmektedir. (Şekil. 23) Yer yer tavan düzleminde sehimler tespit edilmiştir. Harim duvar-
larında ~50cm kotuna kadar yeşil bir boya ile boyanarak kalemişleri kapatılmıştır. Özellikle bitkisel 
motiflerde baskı tekniği kullanıldığı düşünülen bezemelerde, diğer motiflere göre farklı bir yapım 
tekniği kullanıldığı düşünülmektedir. Bu sebeple, uygulama esnasında kontrollü raspa yapılarak alt 
katmanlarda farklı dönem izleri de aranmalıdır. 
Mihrap duvarlarının alt kat kotları zeminden gelen sular nedeniyle yer yer sıvaları dolayısıyla kale-
mişlerini kaybetmiştir. (Şekil. 24) Kuzey ve güney duvarlarda, düşeyde derin ve yer yer kılcal çatlaklar 
olup köşe duvar birleşimlerinde de ayrılmalar olduğu tespit edilmiştir. (Şekil. 18, Şekil. 23) Yapıda 
muhtes elemana veya yapım tekniğine rastlanmamış olup (çatı hariç), yapı büyük oranda özgünlü-
ğünü korumaktadır. 
Önlem alınmayan her gün yapının aleyhinde işlemekte olup, tescilli kültür varlığı bozulmalara (ik-
limsel, biyolojik, doğal ve insan kaynaklı) açık durumdadır. Kerpiç malzemenin bozulmasına neden 
olan etmenlerin başında, nem ve su gelmektedir. Yağmur suyunun yüzeyi yıkaması ve suya doygun 
toprak zeminden yükselen nem, kerpiç duvarların alt kısımlarında oluşan bozulmanın öncelikli sebe-
bidir. Zeminde ve yapı çevresindeki drenaj sorunu, suyun yapı eteklerinden yükselerek kerpiç beden 
duvarlarına ulaşmasına neden olmaktadır. Yüksek nem, kerpiç duvarların çözülerek taşıyıcılığını kay-
betmesini hızlandırmaktadır. Kültür varlığının ana malzemesi olan kerpiç, sürekli bakım gerektiren 
bir malzemedir; bakımsızlık durumu kerpicin hızla çözülmesine neden olacaktır. 
19.yy Denizli ve çevresinde yer alan kerpiç duvarlı, ahşap sistemli ve süslemeli cami geleneğinin bir 
mirası olarak günümüze gelen kültür varlığını bir sonraki nesillere aktarabilmek bizim sorumluluğu-
muzdur. Yapının yaşadığı bakımsızlık durumu, yapıya daha fazla zarar vermeden ivedilikle koruma 
altına alınmalıdır. 
Çivril Savranşah Köyü Eski Camii (Şekil. 25) ve Baklan Boğaziçi Köyü Eski Camii gibi koruma altına 
alınıp günümüz konfor koşullarına eriştirilerek, Çivril Bayat Köyü Eski Camii’nin de özgün işlevine 
kavuşturularak topluma kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Şekil listesi:

1. Soncemaat mahali görüntüsü ve girişi
2. Tavan ve tabanı gösteren Harim Mahali 
3. Harim Mahali Doğu Cephesi İç Duvarı
4. Kuzey Cephe Dış Görünüş ve Giriş Kapısı
5. Harim Mahali Batı Cephesi İç Duvarı
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TMMOB MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ
ÇİVRİL BAYAT KÖYÜ ESKİ CAMİİ 

MEVCUT DURUM TESPİT RAPORU ŞEKİL LİSTESİ

ŞEKİL 3: Soncemaat mahali görüntüsü ve girişi

ŞEKİL 8: Tavan ve tabanı gösteren Harim Mahali
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ŞEKİL 4: Kuzey Cephe Dış Görünüş ve Giriş Kapısı

ŞEKİL 5: Harim Mahali Batı Cephesi İç Duvarı

ŞEKİL 6: Harim Mahali Doğu Cephesi İç Duvarı
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Tarih : 21.09.2018
Sayı  : 2018/179
Konu : Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 364, 365, 369, 370, 371, 373, 374 adalar ile 
ilgili devam eden plan değişikliği konusunda şube görüşümüz.

T.C.
PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak tarafımıza sunulmuş olan “Zümrüt Evler Sitesi Planlama Ça-
lışması” dosyası şubemiz kurullarınca incelenmiş olup, analiz çalışması, arazi çalışması ve öneriden 
oluşan bu dosyanın hazırlanmasında emeği geçen herkesi bu başarılı çalışma için kutluyoruz.

Söz konusu adalarda geçerli olan A-2 plan şartına ve buna bağlı olarak planlı alanlar imar yönetme-
liğinde belirtilen TAKS-%40 şartının da mevcut yapılaşmayı ortalama 2 katına ve bazı parsellerde 
neredeyse 4 katına çıkaracak olması nedeniyle bu bölgede özellikle yeşil dokunun ciddi bir zarar 
göreceği ortadadır.  Her ne kadar ciddi büyüklük farklılıkları taşıyan ilgili parsellerde ‘ortak bir alan sı-
nırlaması yapılmasının’ yaratabileceği eşitsizliğinin çekincesini taşıyor olsak da, yeni yapılaşmaların 
mevcut kütle sınırlarının içinde yer alması ve inşaat alanı sınırlandırma kararlarını yerinde karşılıyor 
ve şubemizce de uygun görüldüğünü ifade etmek istiyoruz.

Şubemiz kurullarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu adalarda yapılması düşünü-
len plan değişikliğine esas olan plan notları ile ilgili görüşlerimiz şu şekildedir:

1- Sitede yer alan konutlar zaman içinde tadilatlara uğramış, bir kısmına eklentiler yapılmış ve 
birçoğu da ilk projesinden farklı cephe ve çatı kaplamalarına sahiptir. Ayrıca yapılarda kullanılan yapı 
malzemeleri de çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle bu bölgede çatı, baca ve cephe konularına ait 
herhangi bir şart getirilmemesi hususlarında yürürlükte olan imar yönetmeliği hükümlerine uyulma-
sı yeterli olacaktır.

2- ‘Subasman kotunun plan üzerinde işaretli yoldan alınması’, ‘bina girişlerinin kot alınan yoldan 
yapılması’ hususlarının plana işlenmesi uygun olup, kot alınan yoldan otopark girişi düzenlenme-
mesi şartı “kot alınan yola cepheli otopark kapısı ve otopark rampası yapılmayacaktır” şeklinde dü-
zeltilmelidir. Subasman kotu, kademeli subasman, toplam bina yüksekliği, otopark rampası genişliği 
kısıtlaması, girişin tabii zemine uygun olarak düzenlenmesi hususlarında yürürlükte olan imar yö-
netmeliği hükümlerine uyulması yeterli olacaktır.

3- Yapı kütlesi konusunda, bina derinliğinin 16 mt olarak belirlenmesine ek olarak mevcut bina 
genişliklerine (17.50 mt olarak değerlendirilmiştir) uygun bir ‘kapalı kütle’nin plana işlenmesi (Küt-
le-2 önerisine uygun şekilde), yeni yapıların mevcut yapılaşma sınırları içerisinde kalması ve yeşil 
dokunun zarar görmemesi açısından yararlı olacaktır. ‘Toplam inşaat alanı 350 m2 yi aşamaz. Ancak 
bodrum kat yapılması halinde toplam inşaat alanı 450 m2 ye kadar olabilir’ şartının getirilmesi böl-
gedeki yapı yoğunluğunu korumak adına yerinde bir karardır ancak toplam inşaat alanı ibaresi yerine 
‘KAKS-Emsal’ ibaresi getirilmelidir. ‘Kot alınan yol cephesi ön bahçe olması ’ hususu plana işlen-
melidir. ‘Ön cephe hattının gerisinde bina yapılamaması’ kapalı kütle ile çözülebilecek bir unsurdur. 
‘Bahçede havuz yapılmak istendiğinde; çekme mesafesi dışına taşmayan, 50 m2 yi aşmayan, zemin 
kat kotu ile aynı kotta ve üzeri hiçbir şekilde kapatılmayan havuz düzenlenebilmesi’ ‘Her bir parselde 
tek bağımsız bölüm olacak şekilde sadece konut yapılması’, ‘Kat yüksekliğinin 2.80 metreden az 3.50 
metreden fazla olmaması’ hususlarında yürürlükte olan imar yönetmeliği hükümlerine uyulması ye-
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terli olacaktır.

4- Mevcut yeşil dokunun korunması yerinde bir karardır ve bu amaçla ilgili parsellerde yeşil doku 
analizi yapılarak ve peyzaj mimarlarından resmi görüş alınarak, nitelikli ağaçlar ve bu ağaçlara ait 
koruma zonları plana işlenmeli ve ‘plana işlenmiş olan ağaçlar ve bu ağaçların koruma zonları içine 
yapı kütlesi ve çıkma yapılmayacaktır’ ibaresi plana eklenmelidir. Bahçe kullanımı konusunda alın-
ması planlanan diğer kararlar ile ilgili olarak, yürürlükte olan imar yönetmeliği hükümlerine uyulması 
yeterli olacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, yazınızda belirtilen söz konusu adalarda yapılacak olan yeni 
yapıların yapı denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılması ve ilgili yapı kontrol birimlerinin yapıların ta-
mamlanmasını takiben rutin denetimlerde bulunması, örnek olacak bu planlama anlayışını gelecek 
nesillere de aktarabilecektir.

Söz konusu adalarda yapılması gerekli plan değişikliği konusunda, plan kararı alınmadan önce şube-
mizden görüş talep etmenizin, belediyelerin sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile olan işbirliği 
çalışmaları içinde yer alacak olması, Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak bizleri mutlu ve memnun 
etmiştir. Bu ve buna benzer çalışmalarının devamlı olması ve tüm kentimiz belediyelerine ve kamu 
kuruluşlarına örnek teşkil etmesi temennisiyle, gereğini arz ederiz.

M.Serdar ALAYONT
TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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T.C.  DENİZLİ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

19.03.2019 tarihinde Denizli’de yerel bir internet gazetesinde yer alan haberin ardından Kırmızı Su 
Travertenleri olarak bilinen ve 2. Derece Doğal Sit Alanı olan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karahayıt 
Mahallesi, 168 Ada 1 Parsel’de kayıtlı olan arsayı incelemeye gittim. Bu parselde Pamukkale Bele-
diyesi yetkililerinin vermiş olduğu izin ile yapılan 12 adet beton zeminli ve ahşap konstrüksiyonlu 
işyeri amaçlı kaçak barakanın yapılmakta olduğunu, yapım işlerinin neredeyse tamamlandığını ve 2 
tanesinin faaliyete girmiş olduğunu gördüm. Kaçak yapıları inşa eden kişi veya kişileri tanımamakla 
birlikte, bu kaçak yapıların ihalesiz olarak kiralanmış olduğu bilgisini aldım.

Söz konusu yapılar için, doğal sit alanları ile ilgili yetkili kurum olan Tabiat Varlıklarını Koruma Ku-
rulu’ndan izin alınmadığı gibi Pamukkale Belediyesi’nce de düzenlenmiş herhangi bir yapı ruhsatı 
bulunmamakta olduğunu öğrendim. Bunun ardından yönetim kurulu başkanı olduğum TMMOB Mi-
marlar Odası Denizli Şubesi tarafından ilgili kurumlara konu hakkında yazılı şikâyet başvurusu ya-
pılmış ve ayrıca tarafımca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Pamukkale 
Belediyesi, 26.03.2019 tarih ve 64793364-115.02.11-1971-3274 sayılı yazı ile ilgili taşınmazda 
yapılan kaçak yapılaşma ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddeleri gereğince yasal 
işlem yapıldığını tarafımıza bildirmiştir.

30.09.2019 tarihinde basın aracılığıyla Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklama ile izinsiz olarak 
inşa edilen yapıların 24.09.2019 tarihinde yıkılarak alanın eski görünümüne kavuştuğu kamuoyuna 
duyurulmuştur. Her ne kadar yapılara ait beton zemin yerinde duruyor olsa dahi ana yapıların kal-
dırılması konusunda irade gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyor, doğal sit alanındaki bu izinsiz 
yapıları yapan ve yaptıranlar hakkında şikâyetçi olduğumu tekrar ifade ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 07.11.2019

Mehmet Serdar Alayont

TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yön.Kur.Bşk.

RESMİ KURUM YAZIŞMALARI
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DENİZLİ CUMHURİYET SAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ  :TMMOB MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBE BAŞKANLIĞI

    Altıntop Mah.834 Sok. No:8/4 Merkezefendi / Denizli

ŞÜPHELİLER :Sorumlulukları tespit edilecek Pamukkale Belediyesi yetkilileri ile 

                      burada kaçak inşaat yapan kişiler. 

SUÇ   :2863 Sayılı yasaya muhalefet, kaçak inşaat ve imar kirliliği

SUÇ TARİHİ  : Mart 2019 ayından itibaren 

AÇIKLAMA  :

Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Karahayıt Mahallesinde “KIRMIZI SU-KIRMIZI TRAVERTEN” olarak bili-
nen ve Pamukkale’ye gelen her turistin ziyaret ettiği, nadir bulunan bir tabiat varlığı mevcuttur. Bu 
alan uzun yıllardır, termal suyu ve çevresinde bulunan termal tesisleri ile ilgi merkezidir. Bulunduğu 
yer itibariyle Pamukkale Belediyesinin yetki ve imar planı içindedir. 

Kırmızı Su Termal Tesisleri olarak bilinen söz konusu alan Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Karahayıt 
Mahallesi 168 Ada 1 Parselde kayıtlıdır. İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 
09.05.1990 tarih ve 134 sayılı kararı ile 2.derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır. Bu 
şekilde koruma altına alınan alanlarda hiçbir inşaat yapılamayacağı gibi, en küçük yapı faaliyetinin 
Tabiat Varlıkları Kurulundan izin alınarak, yetkili belediyece bu izne uygun verilen ruhsata göre yapıl-
ması yasal zorunluluktur. 

19.03.2019 tarihinde Denizli’de yerel bir internet gazetesinde yer alan haberin ardından yerinde 
yaptığımız incelemelerde; Bu alan üzerinde ekte fotoğrafları yer alan beton zeminli ve ahşap kons-
trüksiyonlu 12 adet ticari maksatlı iş yeri yapıldığı, inşaat faaliyetinin devam ettiği tespit edilmiştir. 
Çevrede odamız görevlilerince yapılan araştırmada; inşaatı Pamukkale Belediyesinin yetkililerinin 
fiilen izin vermesi ile bazı özel şahısların yaptığı, inşaatı yapan kişilere Pamukkale Belediyesi tarafın-
dan bu alanın ihalesiz olarak verildiği/kiralandığı bu alana yapılacak inşaatı bu kişilerin yapıp 12 adet 
işyerini kiraya verecekleri ve yaklaşan turizm sezonuna hazırlandığı öğrenilmiştir. 

2.Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınan bu parselde yapılan söz konusu yapılar için 
Pamukkale Belediyesi’nin Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan izin almadığı gibi yapı ruhsatı da dü-
zenlemediği öğrenilmiştir. İmar ve belediye mevzuatına göre yapılacak her türlü yapının ruhsat ve 
denetim işini yapmakla görevli belediyenin bizzat kendisinin ruhsatsız yapı yapması/yaptırması, üs-
telik bu işi Doğal Sit Alanı olarak koruma altındaki bir alan üzerinde gerçekleştirmesi açıkça suçtur. 

Söz konusu yapılar 2863 sayılı yasaya, imar ve belediye mevzuatına ayrıca özel kişilere alanın verilip 
fiilen inşaat yaptırılması yönünden devlet ihalelerinin tabi olduğu mevzuata da uygun değildir. 

Anılan yapıların Ürgüp/Göreme Bölgesindeki peri bacalarına vatandaşlarca yaptırılan ve Kültür Ba-
kanlığının müdahalesi ile geçtiğimiz günlerde yıktırılan yapılardan farkı, burada eylemin bizzat ruhsat 
verme, denetim ve yıkımla görevli belediye görevlilerince gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65.Maddesinde “Tescil edilen sit alan-
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ları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre 
tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her 
ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşaî ve fiziki 
müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para 
cezasıyla cezalandırılır.” denilmektedir. 

Açıkladığımız nedenlerle suça konu yapıların bulunduğu alanı ihalesiz olarak kiraya veren veya fiilen 
kullanma izni veren, kaçak yapıları yapan/yaptıran belediye yetkilileri ile bu yapıları fiilen yapanlar 
hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden bu 
alana ilişkin koruma kararlarının istenilmesini ve haklarında kamu davası açılmasını, keza anılan ka-
çak yapıların kaldırılarak koruma altındaki tabiat varlığının eski hale getirilmesi için ilgili kurumlara 
delaletinizi saygı ile arz ve talep ederiz. 21/03/2019 

TMMOB 

MİMARLAR ODASI 
DENİZLİ ŞUBESİ adına
Mehmet Serdar Alayont 

Eki: 

1- Fotoğraflar

2- İmar durumu örneği
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Tarih : 20.11.2018

Sayı :2018/231

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: Denizli’de yapılması planlanan “Kent ve Arkeoloji Müzesi” projesi hakkında

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Osman Zolan’ın 10.10.2018 tarihinde yaptığı resmi 
açıklama ile Bakanlığınız tarafından Denizli Hükümet Konağı’nın yanında yer alan tescilli Endüstri 
Meslek Lisesi Taş Atölyeleri’nin bulunduğu alanda ve çevresinde “Kent ve Arkeoloji Müzesi” proje-
sinin hazırlanmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. (http://www.denizli.bel.tr/Default.aspx?k=ha-
ber-detay&id=18340)

Söz konusu alanda herhangi bir projenin hazırlanıp hazırlanmadığı; hazırlanmış ise tescilli Endüstri 
Meslek Lisesi Taş Atölyeleri’nin bu proje kapsamına dahil edilip edilmediği, dahil edilmiş ise Atölye 
binalarının Arkeoloji Müzesi’nin bir parçası olarak mı yoksa ayrı bir kısım olarak mı işlevlendirildiği, 
projenin yatırım kapsamına alınıp alınmadığı, yatırım kapsamına alınmış ise hangi zamanda yapım 
ihalesine çıkılacağı konularında kurumunuzdan bilgi talep etmekteyiz. Ayrıca projeleri hazırlanmış ise 
kurumumuzca değerlendirilmek amacıyla ilgili projeye ait alanlar, vaziyet planı, kat planları, kesitler, 
görünüşler ve 3 boyutlu görsellerin dijital ortamda tarafımıza verilebilmesi için gereğini saygılarımız-
la arz ederiz.

M.Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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Tarih : 05.06.2018

Sayı  : 2018/114

TC

DENİZLİ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karahayıt mahallesinde tescilli 168/2 Ada/Parseldeki Kırmızı Su Tra-
vertenlerinin yer aldığı tapunun M22A-03D-1A pafta 168/1, 168/2 ve 168/3 Ada/Parselindeki 
09.05.1990 tarih ve 1304 no.lu karar ile tescil edilen Doğal Sit Alanına ait sit statülerinin iptali hak-
kında tarafımıza detaylı bilgilendirme yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet DİNCER

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Sekreter Üye
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Tarih : 20.03.2019

Sayı  : 2019/54

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZLİ

Karahayıt Mahallesi’nde yer alan ve Kırmızı Su Termal Tesisleri olarak bilinen 168 Ada 1 Parselde 
kayıtlı arsa, İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 09.05.1990 tarih ve 134 sayılı 
kararı ile 2.derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır.

19.03.2019 tarihinde Denizli’de yerel bir internet gazetesinde yer alan haberin ardından yerinde 
yaptığımız incelemelere göre bu arsa üzerinde ekte fotoğrafları yer alan beton zeminli ve ahşap 
konstrüksiyonlu 12 adet kulübe yapıldığı tespit edilmiştir. 

2.Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınan bu parselde yapılan söz konusu yapılara “Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu” tarafından izin verilip verilmediği, izin verilmemiş ise bu yapı-
lar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunu saygılarımızla 
arz ederiz.

M.Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan

 Eki: Kaçak yapı fotoğrafları
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Tarih : 20.03.2019

Sayı  : 2019/54

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Karahayıt Mahallesi’nde yer alan ve Kırmızı Su Termal Tesisleri olarak bilinen 168 Ada 1 Parselde 
kayıtlı arsa, İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 09.05.1990 tarih ve 134 sayılı 
kararı ile 2.derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır.

19.03.2019 tarihinde Denizli’de yerel bir internet gazetesinde yer alan haberin ardından yerinde 
yaptığımız incelemelere göre bu arsa üzerinde ekte fotoğrafları yer alan beton zeminli ve ahşap 
konstrüksiyonlu 12 adet kulübe yapıldığı tespit edilmiştir. 

2.Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınan bu parselde yapılan söz konusu yapılara “Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu” tarafından izin verilip verilmediği, izin verilmemiş ise bu yapı-
lar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunu saygılarımızla 
arz ederiz.

M.Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan

Eki: Kaçak yapı fotoğrafları
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Tarih : 29.11.2018

Sayı  : 2018 / 240

TC

DENİZLİ VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TMMOB Mimarlar Odası 45. Dönem Çalışma Programında tanımlanarak uygulanmasına karar veri-
len “Tehdit Altındaki Kültür Mirası” projesi kapsamında çalışmalarımıza dayanak oluşturmak üzere 
kurumunuzca hazırlanmış olan Kültür Envanteri ile ilgili yayın ve bilgilerin tarafımıza gönderilmesi 
konusunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet DİNCER

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Sekreter Üye



245

MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Tarih : 08.04.2019 

Sayı : 2019/69

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZLİ

İlimizde Cumhuriyet’in erken dönem mimari özelliklerini temsil eden önemli eğitim yapılarından olan 
Çal Gazi İlköğretim Okulu 24 Mart 2019 tarihinde çıkan yangında büyük hasar görmüştür. Ülkemizin 
her yerinde bulunan kültür mirasımız olan bu yapıların sayıları yangın tehdidine yenik düşerek ne 
yazık ki her geçen gün azalmaktadır. Bir dönemi anlatan ve mimari kültürümüzde önemli yeri olan 
bu tür binaların sahip oldukları özellikleri ile korunması esastır. Tarihi değeri olan bu gibi yapıların 
yangın gibi felaketler ile zarara uğraması, insanlar üzerinde moral ve psikolojik açıdan tamamen yok 
olmasından daha fazla etkili olabilmektedir.

1920’li yıllarda inşa edilen ve yığma taşıyıcı sisteme sahip olan Çal Gazi İlköğretim Okulu uzun sü-
redir kullanılmamakta olup, eski eser olarak tescilli olan bu yapının yeniden kullanıma açılması için 
ısıtma sistemi eklenmesi işinin ihalesinin yapıldığı ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra 
yangın olayının meydana geldiği tespit edilmiştir.

Çal Gazi İlköğretim Okulu’nda Mimarlar Odası Denizli Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şu-
besi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından yapılan incelemelerde, taşıyıcı sistemi oluş-
turan ana gövde duvarların büyük bir çoğunluğunun yangından ciddi bir hasar almadan kurtulduğu 
tespit edilmiştir. Yığma yapılarda duvarlar taşıyıcı olduğu için duvarlardaki her türlü hasar doğrudan 
taşıyıcı sistemini ve yapının tümünü etkilemektedir. Binada yapılan incelemelerde yangından etkile-
nen bazı duvarlarda sıva tabakasını kaldırarak taşıyıcı duvarlarda çatlak oluşup oluşmadığı, malze-
menin ve bağlayıcı harçların zarar görüp görmediği kontrol edilmiştir. İnceleme sırasında binanın ön 
giriş kapısının sağında ve solunda yer alan kısımların yangından aynı oranda etkilenmediği, ana giri-
şin sol tarafında kalan bölümlerin göreceli olarak yangından daha fazla etkilendiği tespit edilmiştir.

Horasan harcı kullanılarak inşa edilen taşıyıcı taş duvarlardan ve yığma dolu tuğla ile örülen bölme 
duvarlardan oluşan binada, bazı tadilat işlemlerinin yapıldığı ve bu tadilatlar sırasında çimento bazlı 
bağlayıcı harçların da kullanıldığı belirlenmiştir. Bu incelemeler sırasında ne çimento bazlı harçlarda, 
ne de taş duvarlarda yangın sebebiyle oluşan çatlaklara ve ayrışmalara rastlanmıştır. Yapı taşlarında 
da şekilsel bozulma olmadığı tespit edilmiş, sadece birkaç duvarda binanın uzun süredir kullanılma-
masından ve bakımsız kalmasından kaynaklanan bazı çatlakların oluştuğu, oluşan çatlakların biçimi, 
yeri ve boyutu yapıyı etkileyecek nitelikte olup doğrudan yangın ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. 

Yangın sırasında yapıda oluşan hasarların derecesi birçok faktöre bağlıdır. En önemli iki faktör ise 
yangın sonrasında ulaşılan sıcaklık derecesi ile malzemenin bu sıcaklığa maruz kalma süresidir. Çal 
Gazi İlköğretim Okulu yangınında, yangın başladıktan hemen sonra hızla yayılması ve ahşap döşeme 
ile çatının çok kısa bir zaman içinde yanarak yok olması, yapı içerisinde oluşan ısının hapsolmadığını 
ve bu yüzden de çok yüksek sıcaklık değerlerinin oluşmadığını gösteriyor.

Bütün bu değerlendirmeler, Çal Gazi İlköğretim Okulu’nda bulunan taşıyıcı duvarların bakım ve ona-
rımları yapıldıktan sonra kullanılabileceğinin bir göstergesidir. Çal Gazi İlköğretim Okulu işlev deği-
şikliği yapılmadan, mimari değeri, bellek değeri ve çevreye olan katkıları dikkate alınarak hızla ona-
rılmalı ve İlköğretim Okulu olarak kullanılmaya devam edilmelidir. Bu bina incelendiğinde, binanın 
işlev değişikliğini gerektirecek olan çevresel faktörler ve sosyokültürel değişimler ile özgün işlevini 
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kaybetmiş olması söz konusu değildir. Çal Gazi İlköğretim Okulu’nun tekrar eğitime kazandırılması, 
toplumun geçmişiyle etkileşim kurmasını sağlayacak ve tarihi değerinin yeniden hayat bulmasına 
olanak tanıyacaktır. 

Çal Gazi İlköğretim Okulu’nun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yeniden hazırlanarak 
Koruma Kurulu’na sunulması ve kurulun onayını takiben restorasyon çalışmalarının başlanması ko-
nusunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

M. Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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TARİH :24.10.2019

SAYI :2019/250

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DENİZLİ

25.07.2019 tarih ve 30842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinin bazılarında belirsizlik yaşandığı ve belediye 
imar müdürlüklerinde ilgili maddelere farklı yorumlar yapılması nedeniyle, üyelerimiz tarafından 
aşağıda belirtilen sorulara açıklık getirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

SORULAR

Tek bağımsız bölümden oluşan yapılarda (konut, işyeri, sanayi, küçük sanayi, hastane, otel vb.)  kul-
lanılmayan (çatıya ana merdiven ile ulaşım sağlanmayan) teras çatıların yapılması durumunda söz 
konusu teras çatı alanı emsal hesabına dâhil edilir mi?

Binalarda asgari ölçülerde bulunan kat holleri ve asansör önü sahanlıklar emsal hesabına dâhil edilir 
mi? Ortak alan niteliği taşıması nedeniyle %30 emsal harici alan olarak mı değerlendirilmelidir?

Tek bağımsız bölümlü yapılarda (konut, işyeri, sanayi, küçük sanayi, hastane, otel vb.) arazideki kot 
farkından dolayı ortaya çıkan ve yapılması zorunlu olan bodrum katlar emsal hesabına dâhil edilir 
mi?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 28.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendine göre ticaret bölgelerin-
de asma katlı zemin katların kat yüksekliği 5.50 m kabul edilerek uygulama yapılır denilmektedir. 
Teknolojik ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda (havalandırma, sıhhi, tesisat vb zorunluluklar) 
zemin kat yüksekliği yönetmelikte belirtilen bu değerden (5.50m’den) yüksek yapılabilir mi?

Bodrum katta yapılan ortak alana ulaşım holleri, asansör önü sahanlıklar (örneğin otoparka ulaşım 
holü) emsal hesabına dâhil edilir mi?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 40.maddesinin 6. Fıkrasında “Teras çatılarda 1.10 metre parapet 
yapılabilir” denilmektedir. Teras çatının kullanıma açık olması durumunda, kullanılmayan teras ça-
tılarda 1.10 metre parapet veya korkuluk zorunlu mudur veya 1.10 metreden daha alçak yapılabilir 
mi? Teras çatının kullanıma kapalı olması durumunda parapet veya korkuluğun en az ölçüsü nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 34.maddesinin 2. fıkrasında “Tek asansörlü binalarda; asansör kabi-
ni dar kenarı 1.20 m ve alanı en az 1.80 m²’den, kapı net geçiş genişliği 0.90 metreden az olamaz” 
denilmektedir. Tek bağımsız bölümlü müstakil konutlarda kullanıcı sayısının 10 kişiden az olması 
durumunda en küçük asansör ebatları neye göre belirlenmelidir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 5.maddesinin 8.fıkrasının (a) bendi ile (d) bendi ve 22.maddesinin 1. 
fıkrasının (h) bendi göz önünde bulundurulduğunda otopark alanının emsale dâhil edilmesi hususun-
da, araç manevra alanı emsal hesabına veya %30 hesabına dâhil edilir mi? Otopark alanı içinde kolon 
vb. nedenlerden dolayı park edilmeye müsait olmayan yerlerin emsal hesabı nasıl olmalıdır?

Tek bağımsız bölümlü yapılardaki asgari ölçülerdeki merdiven Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
22.maddesinin 1.fıkrasının (l) bendine göre %30 hesabına dâhil edilir mi?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 22.maddesinin 1.fıkrasının (l) bendinde yer alan “…%10’u geçme-
mek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar…” ifadesindeki balkonlara, en dış çeperlerdeki 
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kolon hattının ve bina cephe hattının gerisinde kalan ve en az bir cephesi açık balkonlar (çekme bal-
konlar) dâhil edilir mi?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 6.fıkrasında “Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, 
uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile 
KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre 
uygulama yapılır.”  denilmektedir. KAKS’ın %60’dan düşük olduğu parsellerde taban alanı %60’a kadar 
kullanılabilir mi? 

Yukarıda belirtilen sorular ile ilgili tarafımıza gerekli cevabın verilmesi hususunda gereğini saygıları-
mızla arz ederiz.

M.Serdar ALAYONT

TMMOB
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
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ŞEHİT ÖĞRETMEN YUSUF BATUR ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
TAŞ ATÖLYELER DAVASI DANIŞTAY KARARLARI

DAVALAR
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DOKUZKAVAKLAR 1/5000 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VE
TAŞINMAZ SATIŞININ İPTALİ DAVASI
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DENİZLİ MİMARLIK MERKEZİ

Göreve gelmiş olduğumuz Mart-2018’de betonarme imalatları tamamlanmış ve gazbeton duvar 
imalatları devam etmekte olan ‘Denizli Mimarlık Merkezi’ inşaatımızın tamamlanması amacıyla 
öncelikle genel bir şantiye düzenlemesi yaptık ve Mimarlık Merkezi Yapım Komisyonumuzun da 
katkısıyla yönetim kurulumuz olarak profesyonel bir ekip çalışması başlattık. 

Sözleşmesi devam eden taşeron firma Görkem Mimarlık – Görkem Çetin ile gazbeton duvar ima-
latlarının tamamlanması konusunda mutabık kaldık ve ivedilikle uygulamaya esas projelerin ve ka-
lan işlerin yaklaşık maliyetinin hazırlanmasına karar verdik.

Bu amaçla yönetim kurulumuzun aldığı karar ile “Mimari Detay Projeleri, Elektrik-Mekanik Projeleri 
ve Şartnamelerin Hazırlanması” için mimar üyelerimize açık proje hizmet alımı ihalesi düzenlendi. 
İhale sonucunda üyemiz H.Gül Şirin tarafından büyük bir fedakarlık ile teklif edilen “0” TL bedele 
mukabil, söz konusu projelerin hazırlanması amacıyla 28.05.2018 tarihinde kendisiyle bilabedel 
sözleşme imzalandı. 

İç ve dış gazbeton duvar imalatlarının tamamlanmasının ardından 2018 yılının Temmuz ayında ka-
tılmış olduğumuz MYK toplantısına aşağıdaki inşaat ilerleme raporunu sunduk ve gerekli maliyet 
konusunda Genel Merkezimizden maddi destek talep ettik.

DENİZLİ MİMARLIK MERKEZİ
DENİZLİ MİMARLIK MERKEZİ
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DENİZLİ MİMARLIK MERKEZİ İNŞAATI
İLERLEME RAPORU

18.07.2018

Bu rapor, yapımı devam etmekte olan Denizli Mimarlık Merkezi inşaatı hakkında gösterge 
niteliğindeki bilgileri, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’na sunmak üzere TMMOB 
Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından oluşturulmuştur. 

Rapora esas yapımı devam etmekte olan Denizli Mimarlık Merkezi’nin  01.02.2018 tarih ve 121sa-
yılı Denizli-Merkezefendi Belediyesi’nden alınmış olan yapı tadilat ruhsatına esas mimari projesine 
göre yapının inşaat alanı:

Bodrum kat: 216,22 m2

Zemin kat: 186,17 m2

Asma kat: 161,46 m2

1.kat: 199,92 m2 olmak üzere toplam 763,77 m2’dir. 

Raporun ana başlıkları ise;

- İNŞAAT SEVİYE TESPİT DURUMU

- MİMARİ DETAY PROJELERİ, ELEKTRİK-MEKANİK PROJELERİ VE ŞARTNAMELERİN HAZIR-
LANMASI

- YENİ ŞUBE HİZMET BİNASI KULLANIM PLANLAMASI

- BUGÜNE DEK YAPILAN HARCAMALAR VE ÖNGÖRÜLEN YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ

- FİNANSAL KAYNAK SAĞLAMA VE İNŞAATIN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE

- MEVCUT ŞUBE HİZMET BİNASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

şeklindedir. 

I. İNŞAAT SEVİYE TESPİT DURUMU

İnşaatın betonarme ve duvar imalatları tamamlanmış olup, tamamlanma oranı yaklaşık 
olarak %40 seviyelerindedir. Raporun düzenlendiği tarih itibariyle inşaatta kör kasa imalatları 
devam etmekte olup, iç-dış kaba ve ince sıva işçiliği ile ilgili yönetim kurulumuzca ilgili 
firmalardan teklif toplamaktayız. Binanın mevcut durum fotoğrafları raporun ekinde yer 
almaktadır. (Bkz. Ek-1)

II. MİMARİ DETAY PROJELERİ, ELEKTRİK-MEKANİK PROJELERİ VE ŞARTNAMELERİN      
HAZIRLANMASI

Betonarme imalatların tamamlanmasının ardından yapılacak olan mimari imalat detaylarının 
belirlenmesi  ve iç mekan tasarımının yapılması amacıyla şube yönetim kurulumuzca Mayıs 
2018 tarihinde üyemiz mimar H.Gül Şirin ile 0 (sıfır) TL bedelle projelerin ve şartnamelerin 
hazırlanması konusunda sözleşme imzalanmıştır.  Projelerin hazırlanması halen devam et-
mekte olup, Temmuz ayı sonuna doğru kesin projeler ve ilgili dokümanlar tamamlanmış ola-
caktır. Projelerin son durumu raporun ekinde yer almaktadır. (Bkz. Ek-2)

DENİZLİ MİMARLIK MERKEZİ
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III. YENİ ŞUBE HİZMET BİNASI KULLANIM PLANLAMASI

-Bodrum katta yer alan konferans salonu, odamızın etkinlikleri aşamasında kullanılacak 
olup, gerektiği durumlarda diğer kurumlara kiraya verilecek şekilde dışarıdan direkt ulaşıla-
bilecek şekilde tasarlanmıştır. 

-Zemin katta mevcut iki personelimiz için çalışma bölümü, bekleme, wc’ler, açık mutfak ve 
46 m2’lik çok amaçlı bir salon düşünülmüştür. Çok amaçlı salon ve açık mutfak bölümleri 
katlanır cam bölmeler ile ayrılmış olup, gerektiğinde zemin katın tamamı açık ofis olarak 
değerlendirilebilecektir.

-Asma katta yönetim kurulu çalışma ve toplantı odası, atölye alanı ve wc’ler yer almaktadır. 
Yönetim kurulu çalışma odası zemin katta olduğu gibi katlanır cam bölmeler ile atölye ala-
nından ayrılmıştır. 

-1.katta şu an için bir kullanım düşünülmediği için iç mekan düzenlemesi sadece zemin ve 
duvar kaplamaları tamamlanarak iç tefrişatı olmadan tamamlanacaktır. Bu kat gerektiği 
takdirde dışarıdan bir kuruma veya firmaya kiraya verilebilecektir.

IV. BUGÜNE DEK YAPILAN HARCAMALAR VE ÖNGÖRÜLEN YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ

Binanın yapımı şu an için şube bütçemizden 183.964 TL, sponsor firmalardan ise destek 
olarak 93.643 TL olmak üzere toplam 277.607 TL harcama yapılmıştır. Bu aşamadan sonra, 
raporun ekinde yer alan yapı yaklaşık maliyeti çalışmasında da belirtildiği üzere (Bkz.Ek-3),  
yapının tamamlanması için gerekli olan maliyet yaklaşık olarak 1.192.339 TL olarak öngö-
rülmüştür. Bu maliyetin yaklaşık olarak 281.097 TL’si anlaşmış olduğumuz sponsor firmalar 
tarafından karşılanacağı düşünülmektedir. Bütçemizden karşılanması gereken bedel yaklaşık 
olarak 911.243 TL’dir. 

Öngörülmüş olan bu maliyetlerin hesaplanmasında, işin tamamının anahtar teslimi götürü 
bedel olarak bir yükleniciye işi ihale etmek yerine, her bir iş kısmı için ayrı ayrı teklif alarak 
ilgili alt taşeron ve yüklenici firmalara ihale edilmesi öngörülmüştür. Uygulama, malzeme 
ve şantiye takibi, yönetim kurulumuzca oluşturulmuş olan “Mimarlık Merkezi Yapım 
Komisyonu” ve proje uygulamacısı üyemiz mimar H.Gül Şirin tarafından bedelsiz olarak yapı-
lacaktır.

V. FİNANSAL KAYNAK SAĞLAMA VE İNŞAATIN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE

Şubemiz binanın yapımında destek olabilecek firmalardan malzeme-işçilik desteği ve şubeye 
kayıtlı üyelerimizden sağlanacak maddi destek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu 
nedenle iş kısımları ilerledikçe, takip eden iş kısmına ait sponsor firma arayışına gidileceği 
düşünülmüş olup gerekli finansal kaynakların sağlanması durumunda inşaatın tamamlan-
ması için öngörülen yapım süresi 7 (yedi) aydır. İnşaatın yapı ruhsatının süresi 01.02.2023 
tarihinde sona ermektedir.

VI. MEVCUT ŞUBE HİZMET BİNASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mevcut şube hizmet binamız kent merkezinde yer alan bir iş merkezinin 4.katında yer al-
makta olup, tapuda 4 bağımsız bölümden oluşmaktadır.  1 toplantı salonu, 1 açık ofis ve 
1 yönetim kurulu odası, 1 mutfak ve 2 wc olarak düzenlenmiş olan işyerinin yaklaşık satış 
bedeli 450.000 TL, acil satış bedeli 400.000 TL olarak gayrimenkul değerlendirme firmaların-
dan görüş alınmıştır. Şube hizmet binamızın mevcut durum fotoğrafları raporun ekinde yer 
almaktadır. (Bkz. Ek-4)

İş bu rapor 2 sayfa ve 4 adet ekten oluşmakta olup 18.07.2018 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası 
Denizli Şubesi Yönetim Kurulu’nca hazırlanmıştır.
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EK-1
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EK-4
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H.Gül Şirin tarafından projelerin hazırlanması işlemleri devam ederken, kısmen kabul edilen proje-
ye göre demir kör kasa ile duvar altı su ve elektrik tesisat imalatların başlanmasına karar verildi ve 
“Elektrik ve Pis-Temiz Su İmalatları Yapım İşi” ihale edilerek imalatlara başlandı.

Duvar altı su ve elektrik tesisat yapım işleri ve kör kasa imalatlarının tamamlanmasını takiben 2018 
yılının Ağustos ayında “İç Kaba Sıva ve Dış Multipor Kaplama ve Kaba + İnce Sıva İşçilik Yapım İşi” 
en ekonomik teklifi veren “Görkem Mimarlık – Görkem Çetin” firmasına ihale edildi ve imalatlara 
başlandı. 14
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Hazırlanmış olan keşif ve metrajlara istinaden 2018 yılının Aralık ayında ihaleye sunulan “İnce İmalat 
Yapım İşleri” işi için düzenlemiş olduğumuz iki turlu ihalenin sonunda en ekonomik teklifi veren “Ar-
ter Mimarlık – Burak Sönmez”  ile 03.01.2019 tarihinde anahtar teslimi sözleşme imzalandı.

Arter Mimarlık firması, alçı sıva, alçıpan levha kaplama ve mermer imalatları başta olmak üzere söz-
leşme kapsamında olan tüm imalatları Eylül ayına dek tamamlayarak kabul komisyonumuza teslim 
etti.
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Çalışma raporumuzun hazırlandığı tarih itibariyle %80 oranında tamamlanmış olan “Denizli Mimarlık 
Merkezi” inşaatımızın, çevre düzenleme ve sabit mobilya montaj işleri devam etmekte olup, gerekli 
maddi koşulların sağlanması durumunda 2020 yılının Şubat ayı içerisinde tamamlanması beklen-
mektedir.

Bu süreç içerisinde ihale kapsamı dışında tutulan boya imalat işlerimizin büyük bir kısmı yönetim 
kurulu üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz tarafından bedelsiz olarak yapıldı.
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“Denizli Mimarlık Merkezi” inşaatı için 16.12.2019 tarihine dek şube bütçesinden (arsa bedeli hariç) 
656.228,70 TL nakit bedel ödenmiş olup, inşaat hesabına ait cari borçlar 120.487,24 TL’dir. 

Bunun yanında inşaatımız için en büyük ayni destek ise ülkemizin ve ilimizin önde gelen firmaları ta-
rafından yapılmış olup, bu bedel 12.Dönemde yaklaşık 103.750,00 TL, 13.Dönemde ise 288.230,59 
TL olmak üzere toplam 391.980,59 TL olarak kayıt altına alınmıştır.
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tmmob
Mimarlar Odası
Denizli Şubesi

XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

 MALİ RAPOR

2018 Yılı Bütçe Gerçekleşmesi ve
2019 Yılı Tahmini Bütçesi (GELİRLER)

2018 Yılı Bütçe Gerçekleşmesi ve
2019 Yılı Tahmini Bütçesi (GİDERLER)

2019 Yılı 9 Aylık Bütçe Gerçekleşmesi ve
2020 Yılı Tahmini Bütçesi (GELİRLER)

2019 Yılı 9 Aylık Bütçe Gerçekleşmesi ve
2020 Yılı Tahmini Bütçesi (GİDERLER)

VI
. B

ÖL
ÜM
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I. 

BÖ
LÜ

M

  DİGİTAL GÖRSEL VE YAZILI BASIN

Mimarın Gündemi

Basın Linkleri

Etkinlik Linkleri

Sergi Linkleri

Yönetim Linkleri

Ziyaret Linkleri

Yazılı Basında Mimarlar Odası

Sosyal Medya
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MİMARIN GÜNDEMİ
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BASIN LİNKLERİ
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ETKİNLİK LİNKLERİ
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SERGİ LİNKLERİ
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YÖNETİM LİNKLERİ
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ZİYARET LİNKLERİ
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YAZILI BASIN 2018
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YAZILI BASIN 2019
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1 MART 2019 HOROZ GZ.
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SOSYAL MEDYA
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