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KURUMSAL KİMLİK 
GÜÇLÜ ÖRGÜTLENME ! 

Sayın Üyemiz, Değerli Dostlar, 

Peyzaj Mimarları Odası‘ nın, 
kurulduğu 1994 yılından itibaren her 
platformda mesleki kazanımlarımızı 
artırmaya ve buna sahipliliği ön 
planda tutmaya yönelik çalışmalar 
yaptığı bilginiz dahilindedir. 
Geçtiğimiz 14 yıllık süreçte üye 
sayımız 4000‘e ulaşmış, mesleki hak 
ve sorumluluk alanlarımız 
düzenlenmiş ve geliştirilmekte, 
ülkemiz geneli 4 şube ve 12 
Temsilcilik ile örgütlülüğümüz 
genişletilmektedir.  
 

Oda‘mız, mesleki anlamda ülke, 
kamu, toplum ve birey çıkarları için 
çalışmalar yapmakta, üyelerin mesleki 
dayanışma içinde olmalarını 
sağlamakta, aralarında iletişim ağını 
kurmakta, mesleki yapılarını bilimsel 
kurallar içinde güçlendirip 
geliştirmekte, ülkesel ölçekteki peyzaj 
mimarlığı çalışmaları bütününde daha 
üretken ve çağdaş bir meslek grubu 
olarak yer almaları için, değişen 
toplumsal ve ekonomik yapı içindeki 
konumlarını izlemekte, saptamakta, 
değerlendirmeler yaparak mesleğin 
ve üyelerin görevleri ve yetkilerini bu 
temel üzerine düzenlemektedir.  
 

Bu bağlamda artık daha organize bir 
çalışma sistemi kurulmuş, kurumsal 
kimliğimiz betimlenmiş, 
mesleklerarası ilişkilerimiz yeniden 
tariflenmiş, her alanda hakettiğimiz 
kazanımlar elde edilmekte ve her yeni 
oluşumda bu süreç devam 
ettirilmektedir. 

Mesleğimizin gelişimi için Oda‘mızın 
maddi/manevi bir güce sahip olması, 
resmileştirilen yönetmelikleri ve 
bunların işlevselliği kadar, aynı 

zamanda üyelerinin 
ve onların 
sorumlulukları ile 
doğru orantılıdır. 
Peyzaj Mimarları 
Odası günümüze 
kadar ekonomik 

yönden zor dönemler geçirmiş, bu 
süreç ne yazık ki halen devam 
etmektedir.  
Büyüyen üye portföyümüz ile ülkesel 
ve küresel dinamikler; üyelerimiz ve 
onların sorumluluk alanlarının 
düzenlemesi kadar, kamusal ve özel 
ilişkilerde, mesleklerarası ilişkilerde ve 
uluslararası ilişkilerde çağımızın 
öngördüğü atılımı yapmak için, daha 
kurumsal bir yapıya bürünmemiz 
kaçınılmaz gözükmektedir.
Yakın gelecekteki öncelikli hedefimiz, 
üyelerimizin ve öğrencilerimizin 
övünebileceği nitelikte, öncelikle 
Peyzaj Mimarları Odası Genel 
Merkezinin, daha sonra da tüm 
şubelerimizin ve temsilciliklerimizin 
kendi yerlerine sahip olmasını 
sağlayarak, çalışma ortamlarının ve 
koşullarının iyileştirilmesidir. 
Bu bağlamda; Nisan 2008 deki Genel 
Kurulumuzda alınan karar gereği, 
Odamız Genel Merkezine yer alımı için 
bir kampanya başlatılmıştır. Ayrıntıları 
aşağıda belirtilen bu kampanyamıza 
tüm üyelerimizin katılımını 
beklemekteyiz. Gücünü yönetmelikler 
ve işlevselliği kadar, üyelerinden ve 
onların sorumluluklarından alan Peyzaj 
Mimarları Odası, hepimizin özveri 
göstereceği ve katkıda bulunacağı 
inancındadır.  

TMMOB 
Peyzaj Mimarları Odası  
8. Dönem Yönetim Kurulu 

8. Dönem Yönetim 
Kurulu 

Ayşegül Oruçkaptan 
Oğuz Yılmaz 
Redife Kolçak 
Müfit Hatat 
Selami Demiralp 
Birsen Baltacı 
Mustafa Artar 
 

Adana Şube YK 
Ramazan Doğru  
Berrin Sirel 
Özlem Aytok 
Tarık Akyüz 
Şeniz İşcan Ateş 
Şeref Erdem 
Tülin Yakar 
Antalya Şube YK 
Zübeyde Özkan Özsu 
Şenay Tuğba Yanık 
Veral Ağıl 
Bihter (Hotan) Saatci 
Fırat Can Tokuri 
Sezen Taşcıoğlu 
Zeynep Güneş 
İstanbul Şube YK 
Hülya Dinç 
Kenan Ölçmez 
Gonca Genç 
Onur Yüzer 
Nurcihan Ergüleci 
B. Kurtuluş Bulan 
Ufuk Fatih Küçükali 
İzmir Şube YK 
Erhan Vecdi Küçükerbaş  
Reyhan Ergün Özlen   
Esen Kurt  
Mehmet Ziya Hazeral  
Oya Yertutmazlar  
Ayşe Gevrek 
Emine Abdullahoğlu 
       

Alanya İlçe Temsilcisi 
Mehmet Ali Kiriş 
Bartın İl Temsilcisi 
Sevgi Çetinkale 
Bursa İl Temsilcisi 
Gül Sayan Atanur 
Denizli İl Temsilcisi 
Tolga Aydar 
Eskişehir İl Temsilcisi 
Alper ÇABUK 
Gaziantep İl Temsilcisi 
Sait Ersin Özbadem 
Denizli İl Temsilciliği 
Tolga Aydar 
Kayseri İl Temsilciliği 
Murat Yücekaya 
Kocaeli İl Temsilcisi 
Şenay Cansever 
Manavgat İlçe Temsilc. 
Emine Tüter 
Mersin İl Temsilcisi 
Şeniz İ. Ateş 
Muğla İl Temsilcisi 
Hülya Yolcubal 
Tekirdağ İl Temsilcisi 
Elif Ebru Şişman 
Trabzon İl Temsilcisi 
Hamza Ertunga 
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ODAMIZ MÜDAHELE ETTİ, 
 İHALEDE DÜZELTME YAPILDI 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Yapı İşleri  ve Teknik Daire 
Başkanlığı tarafından ihale 
dosyası hazırlanarak Kamu ihale 
ilan bülteninde yayınlanan " 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çevre Düzenleme 
İşi" ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterlilik 
ile benzer iş tanımlamasında peyzaj mimarlığı 
meslek disiplinin tanımlanmasının kamu 
kaynaklarının doğru kullanımı adına doğru 
olacağı gerçeğinden hareketle talep etmiş 
olduğumuz ilanda düzeltmeye olumlu yanıt 
geldi. 

http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2169&tipi=2&sube=0 

ODAMIZ MÜDAHELE ETTİ, 
 İHALEDE DÜZELTME YAPILDI 

Kırıkkale Belediyesi  tarafından ihale dosyası 
hazırlanarak Kamu ihale ilan bülteninde 
yayınlanan "Uygulama Projesine Göre 
Atatürk Bulvarı Peyzaj ve Çevre 
Düzenlemesi İşi" ile ilgili olarak mesleki ve 
teknik yeterlilik ile benzer iş tanımlamasında 
peyzaj mimarlığı meslek disiplinin 
tanımlanmasının kamu kaynaklarının doğru 
kullanımı adına doğru olacağı gerçeğinden 
hareketle talep etmiş olduğumuz; anahtar,  
teknik personel pozisyon değerlendirmeleri 
ile  benzer iş maddesi üzerinde  ilanda 
düzeltmeye olumlu yanıt geldi ve Kırıkkale 
Belediyesi Başkanlığı zeyilname yayınlayarak 
ilgili işlerin meslek erbaplarınca yerine 
getirilmesinde kamu kaynaklarının fiziki ve 
ekonomik olarak yerinde kullanılacağı verisine 
yanıt verdi. 

http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2171&tipi=2&sube=0 

 
"MAHKEME AOÇ' NİN YAĞMASINA 
YOL AÇACAK PLANA DUR DEDİ" 

Kuğulu katlı kavşak projesinin 
halkın yararına bir proje 
olmadığını anlatmaya çalışan 
meslek odalarına önce 
uzmanlardan oluşmuş bilirkişi 

heyetinin daha sonra mahkemenin verdiği 
"plan yanlıştır" kararından sonra şimdi de çok 
önemli bir kamusal alan değeri taşıyan AOÇ 
için hem bilirkişi kararı ve hem de mahkeme 
kararı  "plan yanlıştır" diyor.  
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 
planlar kamu yararına değildir.. peki kime 
yarıyor... Ankara Büyükşehir Belediye başkanı 
artık bize provakatörler diyemez. 
İdeolojiktirler, siyaset yapıyorlar diyemez. 
Çünkü yargı kendisine hayır dedi. Kamuoyunu 
memleket toprakları ve halkı için korumaya 
çalışanlara söylediklerini geri almalıdır. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2317&tipi=2&sube=0 

ALANYA ÜYELERİ İLE BİRARAYA 
GELDİK 

Alanya‘da mesleğimizin 
gelişimi ile yaşanan son 
gelişmeler ile birlikte 
Alanya‘da meslek 
yaşamlarını kamu, 
serbest alan yada ücreti 
olarak çalışarak idame 

ettiren üyelerimizle toplantı düzenledik. 
Üyelerimize 2006 yılından itibaren edinim 
olarak mesleki yaşantımız giren 
yönetmeliklerimiz, yargı kararları, kamusal 
alanlardaki başarılı gelişmelerimiz hakkında 
Yönetim Kurulu‘muz adına bilgi aktarımlarını  
Redife KOLÇAK gerçekleştirdi.  
Alanya‘nın önemli bir turizm bölgesi olması ile 
mesleğimiz adına yaşanan sorunları aktaran 
üyelerimizin bilgilerini Yönetim kurulu‘na 
taşıyan Oda Genel Sekreteri konu ile ilgili 
çözümler konusunda da yerelinde etkinlikler 
düzenlemek ve Alanya Kent Kimliği üzerine 
yapılan çalışmaları Alanya yerelinde 
tartışmaya açtırarak, peyzaj mimarlığı 
mesleğinin kent kimlikleri üzerindeki olumlu 
çalışmalarının sergilenmesi programını 
yapmak üzere çalışmalara başlama kararı 
alındı. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2177&tipi=2&sube=0 

http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2169&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2169&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2317&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2317&tipi=2&sube=0


 
ANTALYA ÜYELERİMİZLE 

BİRLİKTEYDİK 

Antalya Şube Yönetim 
Kurulu Başkanlığı‘nca 
düzenlenen toplantıda 
Yönetim Kurulu‘muzu 
temsilen Genel 
Sekreter Redife 
KOLÇAK‘ın katıldığı 

toplantıda 24.06.2008 tarihinde  Müellifler  ve 
26.06.2008 tarihinde de Kamu Çalışanları 
Toplantıları gerçekleştirildi. Serbest peyzaj 
mimarlığı alanında hizmetlerini yürüten 
üyelerimizle; asgari çizim ve ücret 
standartları, mesleki denetim ve serbest 
alanda yaşana sorunların ve çözüm 
önerilerinin paylaşıldığı toplantı, 
yönetmeliklerimiz ve alınan yargı kararları ile 
mesleki edinimlerimizin açılımları, son yıllarda 
yaşanan özellikle kamu kurum - 
kuruluşlarında açılan ihalelerdeki mesleki 
itirazlarımızdaki olumlu gelişmelerin 
yansımaları, meslektaşlarımızın bu konularla 
ilgili bilgilendirilmesi yapılan toplantı başarılı 
geçti. 

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI VE 
BELEDİYE MECLİSİNE  

TEŞEKKÜR PLAKETİ 

Alanya İlçesi imar plan 
notlarında yapı ve 
iskan ruhsatı 
aşamalarında peyzaj 

standartlarının 
tanımlanması ve Oda 

Sicil Belgesi istenmesi konularında belediye 
meclis kararının alınması üzerine, Antalya 
Şube Yönetim Kurulu‘muz ile birlikte yoğun 
emek harcayan Alanya İlçe temsilciliğimizin 
yapmış olduğu programa Yönetim 
Kurulu‘muzu temsilen katılan Redife KOLÇAK 
01.07.2008 tarihinde Alanya Belediyesi meclis 
toplantısına katılarak, kamusal hizmet üreten 
yerel yönetimlerin planlama ve tasarım 
disiplini olan peyzaj mimarlığı‘na vermiş 
oldukları destek, katkı ve hassasiyetlerine 
teşekkür ederek, Antalya Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Zübeyde ÖZSU ve Alanya 
İlçe Temsilcisi Mehmet Ali KİRİŞ ile birlikte 
tüm Alanya Belediye Meclis üyelerine 
teşekkür 

 
MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ 

KOMİSYONU 2. TOPLANTISI 

05.07.2008 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıda Oda mesleki Denetim 
çalışmalarının bir yönetmelik 
çerçevesinde detaylandırılarak 
belli bir esas ve usul düzenlemesi 
yapılması gerekliliği konusunda 

Tüm Oda birimlerimizin katıldığı danışma 
toplantısında ilke karar bağlanan konu ile ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor. 

MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ'NDE 
MESLEK İÇİ EĞİTİM YAPILDI 

Muğla ilinde ve çevresinde serbest alan, 
kamu ve ücretli çalışan üyelerimizin mesleki 
gelişimlerine katkıda bulunan meslek içi 
eğitim programlarımızdan olan Keşif-Metraj-
İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi 
gerçekleştirildi. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2174&tipi=2&sube=0 

MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ'NDE 
BAYRAK TESLİMİ YAPILDI 

proje norm ve 

belgeleri sunuldu. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2176&tipi=2&sube=0 

Muğla ili üyelerimizle 
21.06.2008 tarihinde 
Yönetim Kurulu‘muzu 
temsilen  2. Başkan Oğuz 
YILMAZ ve Genel Sekreter 
Redife KOLÇAK‘ın katıldığı 

üye ve temsilcilik toplantısı gerçekleştirildi.  
Oda‘mız örgütlülüğünün ilk temsilcilik teşkilatı 
olan Muğla İl Temsilciliğimizin kuruluşundan 
bu güne kadar özveri ve başarı ile temsilcilik 
görevini yürüten Sn. Hatice BALİÇ görev 
bayrağını yeni Temsilcilerimize devr etti. 
Yönetim Kurulu üyelerimizin de bulunduğu 
toplantıda, 8. Çalışma Dönemi Temsilcilik 
atamalarını yapmak üzere üyelerimizle bir 
aradaydık. Muğla ili ve çevresinde yaşanan 
mesleki sorun ve önerilerinin paylaşıldığı 
toplantı verimli geçti. Marmaris ve Fethiye 
ilçelerinin imar plan notlarında peyzaj proje ve 
BTB, sicil belgelerinin yerel yönetimlerce 
işlem sırasına alınması kararlarının, 
yürürlükte olduğu il sınırları içerisindeki diğer 
ilçe yaygınlaştırılmak ve il imar 
yönetmeliğinde tanımlanmak  üzere 
çalışmaların yapılması prensipleri görüşüldü. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2172&tipi=2&sube=0 

http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2176&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2176&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2172&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2172&tipi=2&sube=0


AOÇ'DEN ELİNİZİ ÇEKİN! 

Yargının AOÇ üzerinde verdiği plan karalarına 
rağmen bu gün 
görüşmeleri devam 
eden ve kanun 
değişikliği ile AOÇ  
alanının spor 

kulüplerine 
kullandırmaya yönelik 

uygulamaların hukuka aykırı olduğu mahkeme 
kararıyla da anlaşıldığından, bu tür yasama 
çalışmaları bir an önce durdurulmalıdır.  
Ankara 13. İdare Mahkemesinin,Atatürk 
Orman Çiftliği Koruma Amaçlı İmar Planına 
vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
uygulamaya sokulması beklenirken,  AKP 
tarafından; 03.07.2008 tarihinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu esas olmak üzere 
Plan Bütçe ve Tarım Orman Köy işleri  
Komisyonlarında görüşülmek üzere 
"ATATÜRK Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
yapılmasına dair Kanun Teklifi sunuldu...ve... 
"AOÇ sınırları içerisinde bulunan toplam 
258.186 m2 arazi ve üzerinde bulunan spor 
tesisleri ve müştemilatının AOÇ Müdürlüğü ile 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında 
yapılacak protokolle 49 yıl süre ile bedelsiz 
olarak Gençlik ve Spor genel Müdürlüğü‘ne 
tahsisi edilebilmesi, tahsisli taşınmazlar 
üzerinde yapılmış spor tesislerinden ayni 
yardım kapsamında kulüplerin ve özerk 
federasyonların faydalanmaları amacıyla; 
Genel Müdürlüğe tahsis edilen taşınmazların 
kulüplere veya özerk spor federasyonlarınca 
amacına uygun kullanımını teminen tedbirlerin 
alınması, denetiminin yapılması" denmektedir. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2190&tipi=2&sube=0 

ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI 
YAPILDI 

 

TMMOB Yönetim 
Kurulu ve Oda 
Başkanları ortak 
toplantısı 12 Temmuz 
2008 Cumartesi günü 
saat:10.00 da 
"TMMOB 40.Dönem 

Çalışma Programı‘na yönelik önerilerin 
alınması"  konulu gündemle Ankara‘da 
gerçekleştirildi.  
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2196&tipi=2&sube=0 

PMOGenç YAZ OKULU 
18-31 Ağustos 

 

 

 

 

 

 

 

Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde okuyan ve 
aday meslektaş olan öğrencilerimizin mesleğe 
hazırlanmasında pratik çalışmanın ve kollektif 
yaşam bilincinin kazandırılması amacı il bu yıl 
ikincisini düzenlediğimiz YAZ OKULU 18-30 
Ağustos 2008 tarihinde Erzurum‘da 
gerçekleştirilecek.  
Proje çalışması ve uygulamasının yürütüldüğü 
Atatürk Üniversitesi Botanik Bahçesi‘ndeki 
yapısal ve bitkisel uygulamanın yerinde 
incelenmesi ve Botanik Bahçesi projesinin 
hazırlanması, uygulaması ve projelendirme 
esaslarının yakından takip edileceği ve bire-
bir yapısal /bitkisel uygulama işçiliğinde 
çalışmanın, öğrencilerimizin mesleki hayata 
başlamalarında ki önemli bir deneyim 
olacaktır.  
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2182&tipi=2&sube=0 

PMO KARİYER SAYFALARINDA 
YENİ DÜZENLEME! 

Peyzaj Mimarları Odası 
Web Sitesinde Kariyer 
Sayfaları mödülünde yer 
alan "Eleman Arayanlar" 
sayfası 2006 yılının ikinci 
yarısından itibaren aktif 

hale getirilmiş, aradan geçen 2 yıllık zaman 
zarfında meslektaşlarımızın ve serbest peyzaj 
mimarlığı hizmeti yürüten firmalarımızın her 
geçen gün artan ilgisiyle karşılaşmıştır.  
Dolayısıyla bu durum Kariyer Sayfaları ve 
genel olarak web sayfamızın ziyaretçi 
trafiğinde belirli bir artışın ortaya çıkmasına da 
yol açmıştır. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2245&tipi=2&sube=0 

http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2190&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2190&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2182&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2182&tipi=2&sube=0


2863'E İLİŞKİN TBMM'YE GÖRÜŞ 
SUNDUK 

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu‘nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı‘nın Meclis 

Komisyonlarında çalışıldığı bilgisi üzerine Oda 
Yönetim Kurulu 15. 07.2008 tarihinde 
Komisyona Madde değişikliği önergesi verdi. 
Kanununun 12 nci maddesi altıncı ve yedinci 
fıkraları  , 55 inci maddesinin ikinci fıkrası, 57 
nci maddesinin birinci fıkrası üzerinde 
değişiklik yapılması ile gündeme gelen 
kanunda  bilindiği üzere Koruma Kurullarının  
oluşturulmasında kanunun amaç ve kapsamı 
ile çelişen ve yıllardır bu konu ile ilgili yeni 
düzenleme istenmesine rağmen bir aşama 
kaydedilemeyen konu ile ilişkin 15.07.2008 
tarihinde Meclis‘e değişiklik önerge çalışması 
yapıldı. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2198&tipi=2&sube=0 

TEOMAN ÖZTÜRK  
ETKİNLİKLERLE ANILDI 

ʺ...Yüreğimizdeki insan sevgisini ve 
yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin 
söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi 
ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin 
değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak 
için her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız...ʺ  

Teoman Öztürk‘ün TMMOB 24. Genel Kurulu 
Konuşmasından (24 Mayıs 1980) 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ nin 
1973- 1980 yılları 
arası Başkanlığını 
yapmış, mühendis- 
mimar hareketinin 
toplumcu bir çizgiye 
sahip olmasında 
önder ve yiğit kişiliği 
ile hep ön saflarda yer 

almış, TMMOB ile bütünleşmiş, örgütleşmiş 
bir isim olan  Teoman Öztürk ölümünün 14. 
yılında yapılan etkinliklerle anıldı. 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk toplantı salonunda "70‘lerden bu yana 
oluşturulan anlayışlarla TMMOB ve  bağlı 
Odalarının bugünkü sorumlulukları ve 
görevleri" konulu foruma Odamızı 
temsilen Sn. Redife KOLÇAK katılarak bir 
konuşma yaptı 
 

http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2197&tipi=2&sube=0 

KENTLEŞME ŞURASI TOPLANTISI 

Bayındırlık Ve İskan 
Bakanlığı Teknik 
Araştırma-Uygulamalar 

Genel Müdürlüğü‘nce 
gerçekleştirilen ve ilgili 
meslek odalarının davet 
edildiği Kentleşme 

Şurası toplantısına katıldık. 
Oda‘mızı temsilen Sn. Selami 
DEMİRALP‘in katıldığı 
toplantı,"Sürdürülebilir Bütünleşik Kentsel 
Gelişme Strateji Dökümanı ve Eylem 
Planı‘nın Hazırlanması Projesi (KENTGES)" 
kapsamında kentleşme sektörüne ilişkin tüm 
paydaşları katılımını hedefleyerek "Kentleşme 
Şurası" adı altında bir toplantı düzenleyen 
bakanlık yetkilileri, Kentleşme Şurası 
toplantısından; özellikle yerleşme - şehirleşme 
ekseninde, yaşam kalitesi, afetlere duyarlı 
yerleşme ve şehirleşme, doğal, kültürel 
varlıkların korunması, kaçak yapılaşma, 
kentsel yenileme/dönüşüm, teknik ve sosyal 
altyapı, yerel kalkınma, kentlilik bilinci,yerel 
yönetimler ile sürdürülebilirlik konuları ilke ve 
stratejilerini araştırmak ve bu kapsamda 
Strateji Belgesi ve Eylem Planına da esas 
olacak politika, strateji, eylem seçenekleri ve 
diğer tavsiyeleri şura komisyonları ve genel 
kurul çalışmaları oluşturmayı amaçladıklarını 
ifade ettiler. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2244&tipi=2&sube=0 

ÇEVRE SORUNLARI VE ALINMASI 
GEREKLİ ÖNLEMLER İLE İLGİLİ 
TBMM ÇEVRE KOMİSYONUNA 

BRİFİNG 

TBMM Çevre Araştırma 
Komisyonu tarafından 
Odamızdan talep edilen 
Ülkemizde Yaşanan Çevre 
Sorunlarının araştırılarak 
Sürdürülebilir Çevre Politikası 

için Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi” konulu brifing verildi 
Komisyon çalışma grubunu oluşturan 20 
milletvekili ve 21 Uzman katılımı ile 
gerçekleşen toplantıda, Oda‘mızı temsilen 2. 
Başkan Sn. Oğuz YILMAZ, Genel Sekreter 
Sn. Redife KOLÇAK ve A.Ü.Z.F. Peyzaj 
Mimarlığı Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Sn. 
Şükran ŞAHİN katıldı. 
 

http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2200&tipi=2&sube=0 



BİR HUKUK VE YASA MANEVRASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE SUÇ 
DUYURUSU 

 Ankara Tarihi Kent 
Merkezi Ulus 
koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planı‘nı 
onaylayan Koruma 
Kurulu‘nun işleminin 
iptali için açtığımız 
dava da Bilirkişi, 
5366 sayılı Kanun 
uyarınca kurulan 
koruma kurullarının 

plan 
onaylayamayacağına dair görüş bildirmiştir. 
Bu Kanuna göre, kurulların yenileme 
projelerinin hazırlanması ile sınırlı bir yetki 
vermiştir. 

Kuğulu Katlı Kavşak ile 
ilgili iptal davasında 
şüpheliler,  mahkemece 
verilen iptal kararını 
uygulamamışlar, kamu 
görevlileri olarak 
denetim ve yaptırım 
yetkilerini başta yazılı 
olmak üzere tüm 
uyarılara  rağmen 
kullanmamakta ısrar 

etmişlerdir. Böylece kamunun  zararlarının 
artmasına neden oldukları gibi, anayasa‘nın 
138. maddesi, İYUK‘nun 28. maddesi ve 5237 
sayılı TCK‘nun 257. ve 24/3. maddesine aykırı 
davranmak suretiyle atılı suçları işlemişlerdir.  

Bilirkişinin vermiş olduğu görüş ile Ulus kent 
meydanında istediklerini yapamayacaklarını 
anlayan yerel ve merkezi otorite hemen 
mahkeme kararını beklemeden yasa 
değiştirmeye, bilirkişi görüşünü  by-pass 
edecek bir yasa değişikliği ile TBMM 
çalışmaya başlanıldı ve Yenileme Kurullarına 
Koruma Kurullarının yetkileri devredilerek plan 
notlarını onama yetkisi veriliyor. 

İptal kararının uygulanmaması nedeniyle 
kamu zararı her geçen gün artmakta, kent 
peyzajı onarılamaz ve geri döndürülemez bir 
biçimde bozulmaktadır.  
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2224&tipi=2&sube=0 
 
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) 

ALANLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2199&tipi=2&sube=0 Atatürk‘ün Doğumunun 100. Yılının 

Kutlanması ve Atatürk Kültür 
Merkezi Kurulması Hakkında 
Kanun ile sınırları belirlenen 
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 
alanları üzerinde son yıllarda 

oynanan oyunlara hayır demek, kent 
mirasına, tarihi, kültürel ve doğal 
değerlerimizin talanına hayır demek üzere; 
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara 
Şubesi yanında katılarak, AKM alanları, 
parselasyon planının dayanağı olan 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
11.12.2006 tarih ve 060113245 plan numarası 
ile onaylanan, Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
18.05.2007 tarih ve 2366 sayılı kararı ile 
uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliklerinin İPTALİNE VE 
YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINI talep 
edilen davaya müdahil olduk. 
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=2226&tipi=2&sube=0 
 

 

 
ANKARALININ CEBİNDEN RUSYA' 

YA HER YIL 8O BİN DOLAR ! 
 Türkiye‘deki en borçlu belediye ünvanını 

taşıyan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Gökçek; bu kez de 
Ankara‘yı Rusya‘ya 
borçlandırıldı. 
 Yargı‘nın Plan yanlıştır 
diyerek iptal ettiği, 
Kuğulu Kavşak 
uygulaması sebebiyle, 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ, RUSYA‘YA; bulvarın eski 
ticaret ataşeliği binası önündeki yaklaşık 50 
metre uzunluğundaki bölge için, her yıl 
yenileneceği belirtilen protokol kapsamında 
yıllık 80 bin dolar kira ödeyecek. 
Türkiye‘deki en borçlu belediye ünvanını 
taşıyan Gökçek; bu kez  de  Ankara‘yı 
Rusya‘ya borçlandırıldı. 
Kentliden toplanan vergileri, kentliye 
sormadan savuran bir belediye başkanı, 
Rusya‘ya ödenecek 80 bin dolar yıllık kira için 
Anakara‘lıdan onay almalıdır.  

 

www.peyzajmimoda.org.tr 
 http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_

detay.php?kod=2223&tipi=2&sube=0 

http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2199&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2199&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2226&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2226&tipi=2&sube=0
http://www.peyzajmimoda.org.tr/
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