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“YAPI ALANLARINDA PEYZAJ PROJESİ İSTENİLMESİ İDARENİN 

TAKDİRİNE BAĞLI DEĞİLDİR. " 
 

Tip İmar Yönetmeliği İle İlgili 10.07.2009 Tarihli Bayındırlık Bakanlığı ifadesi 
ile “yapı alanlarında peyzaj projesi istenilmesi idarenin takdirine bağlı değildir. 
Bu husus açık bir zorunluluktur ve sınırları Peyzaj Mimarları Odası’nca 
çizilmiştir.” olarak tescillenmiştir. 

 
Odamız, "3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in 4. maddesi ile 
değiştirilen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57.maddesinin 4 üncü 
fıkrasının (a) bendinin son cümlesinde yer alan "yerleşme ve yapının 
özelliğine göre ilgili idarece istenecek peyzaj projelerinden" ifadesinin iptali 
ve yürütülmesinin durdurulması talebi ile açmış olduğumuz davada, davalı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın savunması 10.07.2009 günü Odamıza 
tebliğ edilmiştir. Bakanlığın savunma dilekçesinde peyzaj mimarlığı ve 
projeleri ile ilgili bulunan açıklamalarla bu gün belediyeler ve imar 
müdürlükleri tarafından tartışma konusu yapılan tüm konulara çok açık 
cevap verilmiştir. 

 
 
Haberin tümünü okumak için tıklayınız. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3162&tipi=2&sube=0 
 

                           ETKİNLİKLER :  03 Haziran “NAZIM HİKMET ÖLÜM YILDÖNÜMÜ” 
                                                            05 Haziran “DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ” 
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GÜNDEM 



TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ 
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 

PLANCILARI KURULTAYI 
Kurultayın Ankara 
ayağının örgütlenmesi 
sürecinde Odamız ve 
Çevre Mühendisleri 
Odası “Çalışma 
Yaşamında Karşılaşılan 
Sorunlarımız” başlıklı 

atölye çalışması düzenliyor. 
 
Atölye İçeriği 
Kapitalist üretimin temel olgusu, emeği ve 
üretim araçlarını sermayenin hizmetine 
sunmaktır. Bu durumda emeğin ve onun sahibi 
olan emekçilerin, sermayenin amaç ve 
çıkarlarına uymadığı noktada değersizleşmesi 
anlamına gelmektedir.  
Mevcut sistem içerisinde mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının büyük bir çoğunluğu emeğini 
sermeyenin hizmetine sunarak geçinmektedir. 
Dolayısıyla kapitalist toplumda mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının değeri de 
sermayeye hizmet ettiği oranda değer kazanır.  
Emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir 
plancısı ancak kendi sınıf bilincini aldığı zaman 
kapitalizmin ekonomik yasalarının belirlediği 
konumun dışına çıkabilecektir. Bu noktada 
mühendis, mimar ve şehir plancısı kendi 
kimliğini toplumdan doğru algılayabildiği gibi 
toplumun çıkarları için de nerede durduğunun 
bilincine sahip olacaktır. 
Emperyalist-kapitalist toplumlarda mühendis, 
mimar ve şehir plancıları çalışma yaşamında 
birçok sorunla karşılaşmaktadır. Çalışma 
yaşamlarını düzenleyen kanunlar, yasa ve 
yönetmelikler çoğu zaman karşılarına bir sorun 
olarak çıkarken; mücadeleyle kazanılan bir çok 
hak ise ellerinden alınmaktadır. 
Kamu ve özel sektörde çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancıları ‘‘İnsanca yaşama‘‘ için 
talep edilen ücretlerinin verilmemesi, çalışma 
yaşamlarını etkileyen fiziki ve sosyal baskılar, 
ellerinden alınan sosyal ve ekonomik haklar, 
cinsiyet ayrımcılığı, örgütlenmenin önüne konan 
engeller nedeniyle her gün birçok sorunla yüz 
yüze gelmektedirler. 
Buradan yola çıkarak "Çalışma Yaşamında 
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" 
başlıklı 7. atölye içerisinde kamu, özel sektör ve 
üniversitelerde ücretli çalışan veya işsiz 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı 
sorunların dile getirilmesi; ekonomik kriz 
ortamında yaşadıkları sosyal, ekonomik ve 
psikolojik sorunlarının ortaya çıkarılması ve bu 
sorunlara karşı üretilecek çözümlerin ve 
verilecek mücadelenin nasıl olması gerektiği 
cevap bulacaktır 
 

 Cevapları aranacak sorular:  

 Mühendis, mimar ve şehir plancısı işçi sınıfı 
içerisinde midir?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancısının çalışma yaşamını belirleyen kanun, 
yasa ve yönetmelikler nelerdir?  

 Çalışma yaşamını belirleyen kanun, yasa ve 
yönetmeliklerde ücretli çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancısı ne gibi sorunlarla 
karşılaşmaktadır?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancısının hak ettiği ücret nedir?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı 
için ayrı bir asgari ücret tarifesine gerek var 
mıdır?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancısının çalışma yaşamında karşılaştığı en 
önemli sorunlar nelerdir?  

 Değişen üretim ilişkileri içerisinde mühendis, 
mimar ve şehir plancısının mesleki alanlarına 
ne gibi saldırılar olmaktadır?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancısının çalışma yaşamlarında maruz 
kaldıkları hak gaspları nelerdir?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancısının çalışma yaşamlarındaki standartlar 
belirlenebilir mi?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancısının terfi sistemlerinde karşılaştıkları 
sorunlar nelerdir?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı 
cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmakta mıdır?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı 
örgütlenmeli midir? Neden ?  

 Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancısının örgütlenmesinin önüne çıkan 
engeller nelerdir?  

 TMMOB ve bağlı Odalarında ücretli çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancısının çalışma 
koşulları nasıldır?  

 TMMOB ve bağlı Odalarında ücretli çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancısının çalışma 
koşulları belirlenebilir mi?  

 TMMOB ve bağlı Odalarında ücretli çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancısı 
sendikalaşmalı mıdır?  

 TMMOB ve bağlı Odalar çalışma yaşamındaki 
sorunlara yönelik ne yapmalıdır? 
  

 TMMOB ve bağlı Odalar çalışma yaşamını 
belirleyen yasal düzenlemelere hangi 
yöntemlerle müdahil olabilir?  
 

Anahtar Kelimeler: Düşük ücret, terfi, emeklilik, 
özlük hakları, sendikalaşma, mobbing, fiziki 
koşullar, ücretlendirme, ayrımcılık 

 



SAMSUN İL ÖZEL İDARE GENEL 
SEKRETERİ YÖNETİM KURULUMUZ 

TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ 
 

 Sn.  Aslan KARANFİL ile 
samsun ilinin kıyı kenti olması ve 
Karadenizin nüfus yoğunluğu en 
fazla olan kenti olma özelliğinden 
dolayı gelişinin olumsuz etkileri ile 

birlikte Çevre düzeni Planlarının 
hazırlanmasındaki peyzaj planlama ilkeleri ve 
alan kullanım kararlarında bu güne kadar olan 
eksiklikler üzerine yapılan görüşmelerde 
Odamızı Sn. Oğuz YILMAZ ve Sn. Redife 
KOLÇAK temsil etti. 
Haber ve Fotoğraflar için tıklayınız… 
 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3172&tipi=2&sube=0 
 
 

YÖNETİM KURULUMUZDAN 
SAMSUN ATAKUM, CANİK VE 

İLKADIM BELEDİYELERİNE 
ZİYARET 

 

 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Oğuz YILMAZ ve 
Redife KOLÇAK Samsun Atakum Belediye 
Başkanı Sn Metin BURMA , Canik Belediye 
Başkanı Sn Osman GENÇ ve İlkadım 
Belediye Başkanı Sn Neceattin DEMİRTAŞ‘ ı 
makamında ziyaret ederek birdizi toplantılar 
gerçekleştirdi. Toplantılara Samsun ilinde 
peyzaj mimarlığı hizmeti üreten üyelerimiz de 
katıldı.   
Samsun İl İmar Yönetmeliğinde tariflenen 
ruhsat aşamasında uygulanması gereken 
proje hizmetleri ve ilçe belediyelerin yerleşme 
ve yapı özelliklerine göre peyzaj proje üretim 
kriter ve normları üzerine gerçekleştirilen 
toplantılarda mesleğimizin kamusal alan 
sınırları hakkında görüş alışverişi ve 
bilgilendirmelerde bulunuldu. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3171&tipi=2&sube=0 

 

 

YÖNETİM KURULUMUZ SAMSUN 
BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET 

ETTİ

 
Samsun İl İmar   Yönetmeliği  revizyonları ve 
yapı ruhsat aşamasında  peyzaj projelerinin 
işleme alınması ve Samsun kenti fiziki 
gelişimleri üzerine karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.   
Samsun Belediye Başkanı Sn. Yusuf Ziya 
YILMAZ ile Odamızı temsilen Sn. Oğuz 
YILMAZ ve Sn. Redife KOLÇAK‘ın katıldığı 
toplantıda Samsun ilinde bulunan 
üyelerimizden Sn. Emine KARAÇULHA, Sn. 
Sinan UZUN, Havvanur DENİZCİGİL, Meral 
ÜLKER, Burcu ÇEVİK  ve Samsun 
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığı Yardımcısı Zennube ALBAYRAK 
ile birlikte bir kıyı kenti olan Samsun iline dair 
peyzaj mimarlığı hizmetleri üzerine 
görüşmeler yapıldı. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3170&tipi=2&sube=0 

 

TEOMAN ÖZTÜRK ANILDI 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 
1973-1980 yılları arasında başkanlığını 
yapan, mühendis-mimar hareketinin toplumcu 
bir çizgiye sahip olmasında önder ve yiğit 
kişiliği ile ön saflarda yer alan, TMMOB ile 
bütünleşen Teoman Öztürk ölümünün 15. 
yıldönümünde 11 Temmuz Cumartesi günü 
düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3176&tipi=2&sube=0 
 
 

 



BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
MÜSTEŞAR YARDIMCI İLE İMAR 

YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE 
GÖRÜŞMELER YAPILDI 

Odamızın yasa ve yönetmelikler 
çalışması içerisinde önemli bir 
yer tutan ve hukuk sürecinde 
tuttuğu  "Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği" hakkındaki 

itirazlarımız üzerine Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Müstear Yardımcısı Sn. Mahmut 
KÜÇÜK imzası ile Odamıza 10.07.2009 
tarihinde tebligatı yapılan yazı hakkında 
Odamızı temsilen Sn Redife KOLÇAK 
görüşmelerde bulundu.   
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3195&tipi=2&sube=0 
 

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI 
 İLE YÖNETİM KURULUMUZ 

BİRARAYA GELDİ 

 
Ankara‘nın kuruluşundan bu yana başkentin 
geçirdiği her değişimin izlerini taşıması özelliği 
ile Ankara‘nın önemli bir ilçesi olan Altındağ 
ilçesindeki değişimleri görüşmek ve peyzaj 
mimarlığı disiplini gerekleri üzerine bilgi 
alışverişinde bulunmak üzere Altındağ 
Belediye başkanı Sn. Veysel TİRYAKİ  
görüşmelerde bulunduk. 
Odamızı temsilen Ayşegül ORUÇKAPTAN, 
Oğuz YILMAZ, Redife KOLÇAK ve Müfit 
HATAT‘ın bulunduğu toplantıda öncelikle 
uzun yıllardır peyzaj projeleri onay ve işlem 
hukuku ile ilgili sorunların yaşandığı Altındağ 
belediyesinde yaşanan olumlu gelişmeler 
konusunda hem belediye başkanı olarak hem 
de teknik ekiplerinin vermiş olduğu yasal 
açılımın mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
açısından olan önemi vurgulandı.Toplantı 
sonrası, Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Funda BECEK, müdürlükte 
görevli meslektaşlarımız Mustafa BEYDOLA, 
Funda ŞAHİN ve Selvinur KOÇ‘ u ziyaret 
edildi. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3187&tipi=2&sube=0 

 

 

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI 
İLE ODA YÖNETİM KURULUMUZ 

BİRARAYA GELDİ 
Ankara‘nın önemli büyüklük ve 
nufüs kapasitesi taşıyan 
ilçelerinden olan Yenimahalle 
İlçesi Belediye Başkanı Sn. 
Fethi YAŞAR ile ilçe imar plan 
notları ve kararları ile ruhsat aşaması 
uygulamaları konularında görüşme yapmak 
üzere Odamızı temsilen Sn. Ayşegül 
ORUÇKAPTAN, Sn. Redife KOLÇAK  ve Sn. 
Müfit HATAT katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirildi.   
Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde yapılan 
kentsel dönüşüm projeleri ve uygulamaları 
hakkında bilgi alışverişinde bulunulan 
toplantıda Sn. Fethi YAŞAR, meslek odamızın 
ve meslektaşlarımızın çalışmalarının farkında 
olduklarını ve belediyecilik çalışmaları 
sırasında Odamızın yapacağı her türlü teknik 
bilgi ve uyarının çok önemli olduğu vurgusunu 
yaptı. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3194&tipi=2&sube=0 

 
YARGI BİLGİ EDİNME HAKKIMIZIN 

SINIRLANDIRILAMAYACAĞINA 
KARAR VERDİ 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
olarak 16.06.2008 tarihinde Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı’na bilgi edinme yolu ile 
başvurduk ve 2008 yılı, Ocak, 
Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı 
içinde alınan Belediye Encümeni kararlarının 
tamamının birer örneği talep ettik. Ancak söz 
konusu talebimize Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı tarafından olumsuz ve eksik cevap 
verildi. 

Bunun üzerine Odamız adına Başbakanlık Bilgi 
Edinme ve Değerlendirme Kurulu (BEDK)‘na itiraz 
edilmişse de BEDK‘dan da olumsuz yanıt 
alınmıştır. BEDK‘nın olumsuz bu kararına göre, 
bilgi edinme yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarının 
sahip olduğu bilgi ve belgelere kişilerin erişiminin 
sağlanması amaçlanmıştır; yoksa amacın, kurum 
ve kuruluşların kendi aralarındaki veya içlerindeki 
bilgi ve belge alışverişini düzenlemek olmadığı 
açıktır. Bilgi Edinme Kanunu uyarınca bilgi ve 
belge verme yükümlülüğü ‘Peyzaj Mimarları 
Odası‘ adına bilgi edinme başvurusu 
yapılamayacağından, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı‘na yapılan başvurunun bilgi edinme 
başvurusu olarak değerlendirilemeyeceği 
gerekmektedir. 
 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3202&tipi=2&sube=0 

 



YÖNETİM KURULU AÇIKLAMASI VE 
SUÇ DUYURUSU 

 
Genetiği değiştirilmiş bitkilerin bir özelliği 
vardır: 
Büyüdüklerinde tohum veremezler... 
Kendi nesillerini devam ettirecek özden 
mahrum edilirler çünkü... 
Şimdi de kentlerimizin genetiği değiştiriliyor... 
Kentlerimiz kimliğinden uzaklaştırılıp bir daha 
kendini yenileyemesin diye... 
Cumhuriyetin başkentidir Ankara... Ve 
Ankara‘nın genetiği onlar için bir tehlikedir. 
Bir uyanışın, bir başkaldırının özüdür başkent 
Ankara ve bu öz tohum verirse diye yıllardır 
hayıflanırlar. 
Tohum bu gün topraktan başını göğe 
yükseltmiş ve yeni tohumlar vermek için 
boylanmaya başlamıştır. 
Akay kavşağı tohumdur aslında bu gün 
Ankara ve Ankaralı için... 
Ankara‘da 20 yıldır yapılan plansız gelişimin - 
kaynakların israfının başkaldırısıdır Akay 
kavşağı... 
Başkentin tüm dokusunu tahrip eden 
planlamaların ve uygulamaların sorumlusu 
olan Belediye başkanı bu kez ne yargı 
kararını uygulamama lüksünü gösterebilmeli 
ne de yanlış bilgilendirmeden kaynaklı kamu 
görevini kötüye kullanmasının bedelini 
ödemekten kurtulmamalıdır. 
Ankara tartışıyor; 

"Akay Kavşağı kapatılsın mı kapatılmasın 
mı diye..." 

Akay kavşağının kapatılması söz konusu 
bile olamazdı ve olmadı da...28.07.2009 
Salı günü yüce yargı yine kamunun 
yanındaydı ve KAPATILAMAZ dedi. 

Açıklamanın tamamanı okumak için; 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3197&tipi=2&sube=0 
 

YÖNETİM KURULUMUZ ELMADAĞ 
BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ 

 

 
 

Elmadağ‘da imar alanındaki hızlı ve olumlu 
gelişmeler yaşanırken Odamız Genel 
Sekreteri Redife Kolçak Elmadağ Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü‘nü ziyaret etti. 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü‘nde ilgili 
personelle görüşen Redife Kolçak daha sonra 
belediye başkan yardımcısı Sn Sami Özer‘le 
ortak proje geliştirme noktasında görüş 
alışverişi içerisinde bulunarak ileriye yönelik 
projeler hakkında Sami Özer‘le 
değerlendirmede bulundular. 

 

ALLİANOİ İÇİN BİR SOLUK DAHA…. 

Davacı bileşenleri içerisinde Odamızın da yer 
aldığı ve özenle takip ettiği Allianoi de son 
derece önemli bir hukuksak kazanım 
gerçekleşti. 23.07.2009 tarihinde tebliğ edilen 
yazıda, Danıştay 6. Daire, "Yürütmeyi 
Durdurma istemimizi bu konuda yeni bir karar 
verilinceye kadar kabulüne karar vermiştir". 
İzmir 4. İdare Mahemesinin,  31.12.2008 tarih 
ve  2008/945 E. sayılı red kararını yürütmeyi 
durdurma talepli temyiz etmiştik.   
Dava konusu ederek iptalini istediğimiz işlem, 
İzmir 2 nolu Koruma Kurulu‘nun   10.10.2007 
tarihli sözde koruma adı altında , Allianoi‘yi 
 arkeolog denetiminde mille kapatıp suya 
gömme kararı idi. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3192&tipi=2&sube=0 

 


