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5 EKİM 2006, SERBEST ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE
TOPLANTI YAPTIK.
6 EKİM 2006, YTÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
BÖLÜMÜ MEZUNİYET TÖRENİ
BASINDA ŞUBEMİZ
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Şubemiz faaliyet alanında serbest şehircilik
faaliyeti yürüten üyelerimizle 5 Ekim 2006 günü
Şube
Merkezimizde;
Plan
Yapımını
Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında
Yönetmelik, Koruma Amaçlı İmar Planları ve
Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması,
Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine
İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik, TMMOB
Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik
Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En
Az Ücret Yönetmeliği, İstanbul İmar Yönetmeliği
ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Şehircilik
Hizmetleri Ücret Tarifesi gündemi ile bir toplantı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü 2005-2006 yılı
mezunları için düzenlenen törene katılan şube
başkanımız Ahmet Turgut ve şube sekreterimiz
Tayfun Kahraman, yeni meslektaşlarımızı tebrik
ederek, çalışma hayatında meslek disiplini ve
ahlakını
koruyarak,
gelişmesine
katkı
sağlayacaklarına gönülden inandıklarını ifade
etmişlerdir.

gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda serbest şehircilik
faaliyeti yürüten üyelerimizle, bu gündem
maddeleri çerçevesinde ilgili değişen
mevzuat
ve
getirdiği
yükümlülükler
kendilerine
aktarılarak,
üyelerimizin
yaşadıkları sıkıntı ve sorunlar ile kendilerinin
fikirleri üzerine tartışıldı.

BASINDA ŞUBEMİZ
10 EKİM 2006, MİLLİYET
GAZETESİ
Şubemiz II. Başkanı P. Pınar Özden
Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısının bu şekli
ile bazı imtiyazlı firmaların çıkarları için
yapıldığını ve tüm vergi muafiyetlerinin de
inşaat firmalarına tanındığını ifade ederek,
Hükümetin konut yapmayı teşvik yerine
kiralık sosyal konut anlayışını tartışmaya
açması gerektiğini, dönüşüm alanlarında
tüm inşaatların durdurulmasının da mülkiyet
haklarına aykırı olduğunu belirtmiştir.

16 Ekim 2006, KANALTÜRK
KanalTürk Televizyonunun Yolsuzluk ve
Yoksulluk programına Şube Yönetim Kurulu
üyemiz Ali Rıza Nurhan katılarak Boğaziçi
Yasa Taslak tasarısı, dönüşüm alanları
yasa tasarısı, İstanbul’da su havzalarında
görülen yapılaşma, kaçak yapılaşma, orman
yağması,
kıyı
kanunu
tasarısı,
gökdelenleşmeye
yönelik
plan
değişikliklerine ve İstanbul’un ulaşım
sorunlarına dair odamızın görüşlerini
aktarmıştır.

28 EKİM 2006, EVRENSEL
GAZETESİ
Edirnekapı Sultançiftliği arasında 2003’te
yapımına başlanan raylı sisteme ilişkin Raylı
sistem projesindeki deşiklilikleri ve İsmet
Paşa Mahallesi Muhtarı Halim Göksay’ın
usulsüzlük iddialarını yorumlayan Şube
Sekreterimiz Tayfun Kahraman, projenin her
gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alan
İstanbul trafiğinin keşmekeşliğine son
vermek için, yapılması gereken birçok toplu
taşıma hamlesinin sadece küçük bir adımı
olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin verdiği ihalelerin birçoğunun
şaibelerle basının gündemine geldiğinin
altını çizen Kahraman, “İstanbul trafiği için
önemli bir proje. Fakat bu projede ve bu
proje özelinde İstanbul’da uygulanan diğer
projelerde vurgulanması gereken iki önemli
nokta var. Kamu İhale Yasası’nın eksik
yönleri ya da bu yasaya uymayan ihaleler
ve projelerin her nedense bir bütün olarak
ele alınıp planlanamaması. Basına daha
önce de çokça yansıdığı kadarıyla bildiğimiz
İBB’de yapılan ihalelerin, birçoğunun şaibeli
olmasına, örneğin İSMEK ile ilgili ihalelerde
birçok usulsüzlük ve Kamu İhale Kanunu’na
aykırılık tespit edilmesine karşın hiçbir
kurumda buna ilişkin bir işlem yapılamadı”
dedi.
Kahraman,
projede
sürekli
değişikliklere gidilmesi ve trilyonların
toprağa gömülmesi iddialarına ilişkin de
şöyle konuştu: “Bir proje yapılırken nasıl
böyle plansız olunabilir; ihaleyi alan kurum
ve belediye yetkilileri bu kadar mı
birbirinden habersiz. İnşaat faaliyetlerine
ilişkin bir plan ve program neden
yapılmamış, belli veriler toplanıp neden
inşaata bu veriler ışığında yön verilmemiş?
Vagon yüksekliği, uzunluğu, durak boyu
gibi. Buradan çıkan sonuç şu; ihale
yapılmak istendiği için yapılmış gibi bir tablo
var burada. Hızla bir ihale verme telaşı,
böyle plansız programsız proje yapma
sevdasına sürüklemiş belediyeyi.” dedi.

