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1. İLKELER VE AMAÇLAR 

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak mesleğimizin toplumcu, bilimsel ve katılımcı 

yapısıyla önemli bir görev üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu görevi yerine getirirken, TMMOB 

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin bugüne kadar ortaya koyduğu çaba, sarf ettiği emek 

ve toplumda yarattığı güven duygusu tüm meslektaşlarımızca ülkemiz, kentlerimiz ve 

mesleğimiz adına sahiplenilmelidir. 

Yaşadığımız zor şartlar altında; TMMOB ve Oda geleneğimizi devrimci bir tavırla sahiplenerek; 

meslek alanımıza dair çalışmalar yapmak, şehircilik ilkeleri doğrultusunda mesleğimize, 

kentlerimize ve mekâna yönelik toplumcu bir yaklaşım geliştirmek, meslek örgütlülüğümüzü 

daha ileriye taşımak, özel sektörde, kamuda ve akademide faaliyet yürüten meslektaşlarımız 

ile işsiz meslektaşlarımızla iletişim kanallarını güçlendirmek, mesleğimizin geleceğini inşa 

edecek olan öğrencilerle güçlü bağlar kurmak, kentsel toplumsal muhalefet hareketlerine 

omuz vermek, bilimsel ve teknik bilgimizi toplum yararına kullanmak amacıyla TMMOB Şehir 

Plancıları Odası Ankara Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu olarak yeni çalışma dönemine 

başlıyoruz. 

• Mesleki etik ilkelerin tüm meslektaşlarca benimsenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar 

yapmak, 

• Tarihi, kültürel ve doğal değerleri kamu yararını gözeterek günümüz ve gelecek kuşaklar için 

korumak ve yaşatmak, 

• Toplumu, kentleri ve kültürleri yıkıma uğratan savaşa ve teröre karşı bir insanlık görevi olarak 

barışı, yaşamı, toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı savunmaya devam etmek, 

• Barınma hakkı, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı, kolektif üretim ve tüketim 

hizmetlerine eşit erişim hakkı gibi temel kentsel haklara yönelik mücadele vermek, 

• Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin bilimsel niteliğinin yükseltilmesine destek olmak, 

• Sunulacak eğitimin içeriği ve kalitesi önemsenmeden açılan yeni Şehir ve Bölge Planlama 

bölümleri ile donanımının yeterli olup olmadığına bakılmadan kontenjanı artırılan mevcut 

bölümlerde ortaya çıkan sorunlara yönelik adımlar atmak, 

• Mezuniyet sonrası içinden çıkılamaz bir hal alan ve yeni açılan bölümlerle birlikte giderek 

büyüyen işsizlik sorununa çözümler geliştirmek,  

• Ücretli çalışan meslektaşlarımızın iş koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi için 

çalışmak, 

• Serbest çalışan üyelerimizin şehircilik ilke ve esaslarına uygun, eşit rekabet koşulları altında 

mesleklerini icra edebilmeleri için düzenlemeler yapmak, 

• Kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek, 

• Meslek örgütlülüğünün öğrencilikten başladığı bilinci ile Oda-Öğrenci ilişkilerini yürütmek 

ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek,  
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• Oda örgütlenmesinde genç ve dinamik bir yapı oluşturmak ve sürdürmek, 

• Kadının toplumsal yaşamda varoluş mücadelesinin desteklenmesi yönelik toplumsal 

cinsiyet eşitlikçi bir tutum geliştirmek, 

• Şehir plancılarının bir araya gelerek, tartışıp üretebilecekleri, kendilerini ve meslek alanını 

geliştirebilecekleri ortak bir zemin oluşturmak, 

• Ülkemiz şehircilik pratiği bilimsellikten ve evrensel normlardan uzaklaşırken proaktif bir 

tutumla yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmek, 

• Kentlerimizde ve meslek alanımızda gerçekleşen gelişmelerde öncü inceleme ve 

araştırmalar gerçekleştirip, görüşler oluşturarak topluma ve meslektaşlarımıza bilimsel bilgi 

sunmak, 

• Mesleğin tanınırlığının artmasına ve bilimsel bilgi üretimine yönelik sempozyum, panel ve 

çalıştay gibi katılımcı etkinlikler düzenlemek, 

• Meslek alanımızın tüm kesimlerinin içinde yer aldığı; daha etkin, daha katılımcı, daha üretken, 

şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışını Odamızda süreğen hale getirmek. 

2020-2022 yılları arası görev yapacak ve bu ilkeler doğrultusunda hukuki zeminde mücadele 

yürütecek şehir plancıları olarak yönetim kurulumuz bir araya gelmiş ve Ankara Şube 11. 

Dönem Çalışma Programı oluşturulmuştur. 

2. YÖNETİM ANLAYIŞI 

Yönetim Kurulumuz, toplantılarını asıl ve yedek yönetim kurulu üyeleri ve talep eden tüm 

Şube üyelerine açık olarak gerçekleştirecektir. Yönetim kurulu üyeleri kolektif bir biçimde 

çalışır ve yönetim kurulu üyeleri arasında asıl veya yedek ayrımı yapılmaz. Süreci 

kolaylaştırmak amaçlı yönetim kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapılabilir, ancak her 

yönetim kurulu üyesi eşit söz hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu ortak karar alarak çalışma 

yürütecektir.  

Yönetim Kurulumuz bu dönem çalışmalarında katılımcı, eleştirilebilir, özeleştiri verebilir ve 

eşitlikçi bir yaklaşımı benimsemiştir. Üyelerimizle birlikte süreç içinde değerlendirmeler 

yapacağımız Danışma Kurulu toplantıları en az 6 ayda bir yapılacaktır. Danışma Kurullarında 

ortaya çıkan görüşler, değerlendirmeler, eleştiriler ve öneriler ile yol haritamızı yenileyerek 

yönetim kurulu faaliyetleri sürdürülecektir. 

Yönetimimizin temel görevi oda örgütlülüğünü güçlendirmek olacaktır. Şubemiz, Oda 

örgütlülüğünün özellikle son dönemde neden önemli hale geldiğini açıklayarak çeşitli 

sebeplerle Oda ile bağını koparmış veya koparmak üzere olan üyelerimizle temasını 

güçlendirerek bu üyelerimizi odanın toplumsal yarar için sürdürdüğü mücadelenin bir parçası 

haline getirmeye çalışacaktır. Bu anlamda, Odamız tüm meslektaşlarımızın bilgi, birikim, 

deneyim ve becerileri ile meslek odamızın mücadelesine destek olmaları için çalışarak, 

örgütlülük bilinciyle üyelerin oda faaliyetlerine ve çalışma alanlarına dâhil edilmesini 

hedeflemektedir. Genç meslektaşların örgütlenmesi öncelikli örgütlenme alanlarından biri 

olacaktır. 
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3. ÖRGÜTLENME VE İLETİŞİM 

TMMOB, Odamız Genel Merkezi, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Odamız Şubeleri ve 

Şubemize bağlı İl Temsilcilikleri ile kurumsal ilişkiler, oda örgütlülüğünün ve örgütlenme 

pratiğinin temel konularının başında gelmektedir.  

TMMOB’un Anayasa’dan güç ve tarihsel süreç içerisindeki mücadele pratiklerinden ilham 

alarak, kendine bağlı odalar ile kentlerimize ve doğal alanlarımıza yapılan saldırılara karşı 

toplumcu bir zeminde ortaklaşması ve bir arada çalışması oldukça önemlidir. Meslek 

alanımızın ve kentsel sorunların bütünleşik oluşu nedeniyle sorun alanlarımız diğer meslek 

odalarının da sorun alanları ile çoğu zaman kesişmektedir. TMMOB Ankara İl Koordinasyon 

Kurulunda odamızı etkin şekilde temsil ederek, diğer odalarla birlikte kente ve TMMOB 

gündemlerine dair etkinliklerin ve aktif mücadelenin gerçekleştirilmesi için çalışılacaktır. İKK 

İl temsilciliklerimizde ve il koordinasyonlarında yer alarak, TMMOB’a bağlı meslek odaları ile 

olan ilişkilerimiz ve dolayısıyla TMMOB örgütlülüğümüz geliştirilecektir.  

Mesleki alanda sürdüreceğimiz mücadelede oda mevzuatı, planlama eğitimi, planlama pratiği, 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özlük hakları bilgisinin yaygınlaştırılması ve 

benimsenmesi, serbest çalışan şehir plancıları arasında eşit rekabet koşullarının sağlanması 

ve ülke, kent ve meslek alanımıza dair gündemimizde olan diğer konularda oda genel 

merkezimiz ile etkileşim içerisinde çalışmalar yürütülecektir. Bu doğrultuda oda genel 

merkezimiz ile ortaklaşa etkinlik, raporlama, araştırma ve yayın gibi çalışmaların yapılması 

hedeflenmektedir. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi yetki alanı, Ankara ili dışında Bolu, Çankırı, 

Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Zonguldak, Bartın, Karabük, Gaziantep, Kahramanmaraş, 

Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Muş, Van, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve 

Hakkâri illerini de kapsamaktadır. Ankara merkezli planlama faaliyetlerinin yoğunluğu ve 

Ankara dışındaki illerde yürütülen planlama çalışmaları ve sorunları, şubemizin gündemini 

oluşturmaktadır. Hiç kuşkusuz ki, bu illerde mesleki örgütlenme çalışmalarını etkin bir şekilde 

gerçekleştirilme zorunluluğu doğmaktadır. Bu nedenlerle il temsilciliği bulunan Zonguldak, 

Malatya, Şanlıurfa, Erzurum ve Van ile öncelikli olarak iletişimi güçlendirmek adına etkinlikler 

ve düzenli toplantılar yapılacak, bu bölgelerdeki meslektaşlarımız ile mesleki sorunlar 

değerlendirilecek ve deneyimler paylaşılacaktır. Etki alanında yer alan diğer illerdeki 

üyelerimizden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni İl Temsilciliklerinin kurulması 

desteklenecektir. Şubemize bağlı bulunan illerde yaşanan kent gündemine dair gelişmelerin 

temsilcilikler aracılığıyla takip edilmesi ve gereken durumlarda gündem haline getirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Farklı alanlarda çalışmalar yürüten üyelerimiz ile iletişimi güçlendirmek amacıyla yeni iletişim 

kanalları geliştirilerek sosyal, bilimsel ve mesleki etkinlikler aracılığıyla üyelerimiz ile ortak 

paylaşım platformlarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Yalnızca mesleğimize özgü uzmanlık 

alanlarında değil, diğer mesleki disiplinlerde farklı konularda çalışmalar yapan uzmanlara da 

erişilerek sürekli iletişim kanalları oluşturulacaktır. Bu sayede mekânsal gündemlerle 

örtüşebilecek konularda çok boyutlu değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğunda daha bütüncül 

yaklaşımlar ortaya konacaktır.  

Mesleğimiz ve dolayısıyla kentlerimizin ve ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizle iletişim 

içerisinde olmak ve çalışmalarını desteklemek odamızın asli görevlerindendir. Özellikle 
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Şubemiz etki alanında bulunan Atatürk Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 

öğrencilerimize yönelik etkinlikler düzenlemek ve Şube tarafından yürütülen çalışmalara 

öğrencilerimizin her aşamada katılımını sağlamak şubemizin yeni dönemindeki öncelikli 

amaçları arasındadır. 

Bir meslek örgütü olmanın yanı sıra, kuruluşundan bu yana odamız mesleki bilgi ve birikimi 

doğrultusunda kentlerimiz ve toplumumuz için her alanda mücadele etmektedir. Ancak son 

yıllarda iktidarın, sosyal medyaya, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik sansür, baskı ve 

sindirme politikaları ile yapmış olduğu müdahaleler, toplum ile iletişimimizi zayıflatmış ve 

yürütmekte olduğumuz çalışmaları paylaşabildiğimiz alanları oldukça daraltmıştır. Bütün bu 

baskıları aşmak üzere her türlü yazılı, görsel ve işitsel iletişim yöntemleri ile sosyal medya 

araçları üzerinden yeni bir iletişim ağı geliştirmek son derece önem kazanmıştır. Bu 

doğrultuda basın açıklamaları, broşür, yayın, video, fotoğraf, görsel ve çevrimiçi platform gibi 

çalışmalarla yeni iletişim kanalları oluşturmanın yolları aranacaktır. 

Toplum ile iletişimi güçlendirmenin bir diğer yolu da sivil toplum kuruluşları ile ortak 

çalışmalar yürütmekten geçmektedir. Bu doğrultuda, özellikle Ankara’da kente, mekâna ve 

topluma yönelik çalışmalar yürütmekte olan sivil toplum kuruluşlarıyla odamız ilkeleri 

doğrultusunda etkinlik, raporlama, sergi gibi konularda ortak çalışma yürütmenin önü 

açılacaktır. 

Özellikle son yıllarda ülke genelinde sayıları çok hızlı bir biçimde artan Şehir ve Bölge 

Planlama bölümlerinde eğitimin giderek artan biçimde niteliksiz bir hal aldığını üzülerek 

gözlemlemekteyiz. Bu doğrultuda, odamızın imkânları dâhilinde, başta etki alanımızda yer 

alan Şehir ve Bölge Planlama bölümleri olmak üzere akademik kurumlar ile iş birliklerini 

geliştirmek ve eğitimde yaşanan sorunların çözümünde ortak çalışmalar yapmak asli 

amaçlarımız arasında yer almaktadır. 

4. KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI 

A. SERBEST ÇALIŞAN PLANCILAR KOMİSYONU  

Serbest Şehircilik Büroları veya Planlama Şirketlerinde çalışan plancıların oluşturduğu bu 

komisyonda, serbest piyasa koşulları içinde çalışan meslektaşlarımızın yaşadığı çeşitli 

sorunlar, karne yükseltme ve plan yapımına dair genel hükümleri içeren Müellif Yönetmeliği 

gibi yasal düzenlemelerle ilgili sorunlar üzerine çalışmalar yapılması amaçlanmaktır. Bu 

kapsamda, ilgili yönetmelik değişikliklerine yönelik görüş, öneri ve eleştiri almak amacıyla 

toplantılar ve görüşmeler düzenlenmesi, odamızın yürütmekte olduğu Tescil, Mesleki 

Denetim Uygulaması gibi çalışmalara dair sorunların ortaya konulması ve çözüm 

yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Bu bağlamda; 

- Meslek alanımızı ve meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendiren mevzuat hükümlerinde yapılan 

değişikliklerde, üyelerimizden gelen görüşleri toplanarak oluşturulan Şube görüşünün Oda 

Genel Merkezimize iletilmesi, 

- Haksız rekabeti önlemek adına, yapılan tüm özel planlama hizmetlerinde oda en az ücret 

denetiminin etkin bir şekilde uygulanması, 
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- Serbest çalışan plancıların birbirleriyle daha güçlü bir iletişim ağı kurarak plan üretim 

süreçlerinde karşılaştıkları tüm sorunlara dair kendi iç denetim mekanizmalarını 

oluşturmalarında gerekli kolaylaştırıcılığın sağlanması, 

- Ankara Şube’nin etki sahasında bulunan illerde çalışma yürüten meslektaşlarımızla yalnızca 

imar planı üretim süreçleri üzerinden değil mesleki bilgi paylaşımı üzerinden de iletişim 

kurulması (o ilde yaşanan mekânsal müdahalelere, kentsel dönüşüm süreçlerine ve diğer 

meslekî tartışmalara dair söz üretilmesi), 

- Özellikle sürekli iletişim halinde olamadığımız ve temsilciliklerimizin bulunduğu illerde 

serbest çalışan, ücretli çalışan, yeni mezun, işsiz, kamuda çalışan ve akademide çalışan tüm 

planlama camiasının güçlü bir meslektaş dayanışması ile koordinasyonun sağlanması ve 

meslek camiasının gündemlerini tartışabileceğimiz platformlar oluşturulması 

bu komisyonun temel gündem maddelerini oluşturmaktadır. 

B. KAMUDA ÇALIŞAN PLANCILAR KOMİSYONU  

Kamuda Çalışan Plancılar Komisyonu kapsamında öncelikli olarak kamu kurumlarında görev 

alan meslektaşlarımızın görev alanları, çalışma koşulları, mesleki sorunlarının tespiti ve bu 

sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bununla birlikte kamuda farklı statüde 

çalışan (uzman, uzman yardımcısı, işçi, sözleşmeli, teknik hizmetler sınıfı vb.) 

meslektaşlarımızın “eşit işe eşit ücret ilkesi” gereğince yaptıkları iş ve elde ettikleri gelir 

çerçevesinde adaletli bir çalışma ortamında çalışmalarının gerekliliği savunulacaktır.  

C. ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ PLANCILAR KOMİSYONU  

Üretimin yeniden örgütleniş biçimi, sıklaşan ekonomik ve siyasi krizler, plansız ve altyapısız 

bir şekilde her ilde bir üniversite açılmasına bağlı olarak giderek artan mezun sayısı ve 

mesleğimizin itibarını düşürmeye yönelik sayısız pratik sebebiyle meslektaşlarımızın emeği 

her geçen gün daha çok sömürülmekte ve topluma kamu yararı doğrultusunda hizmet edemez 

bir hale gelmektedir. Bu durum üyelerimizin iş sahibi olmalarını zorlaştırırken emek 

sömürüsünün yaygınlaşmasına ve emeğin değersizleştirilmesine neden olmaktadır. 

Odamız, bu komisyon kapsamında, Oda Genel Merkeziyle birlikte hareket ederek, istihdam 

olanaklarının artırılması, plancılara yönelik farklı iş sahalarının tartışılması ve oluşumu 

yönünde adımlar atılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca yaygınlaşarak artan hak gasplarına cevap 

verecek politikaların oluşturulması ve ortak mücadelenin sürdürülmesi amacıyla hem çalışma 

hayatında yaşanan sorunların tartışılması hem de çalışma koşullarının takip edilmesi üzerine 

çalışmalar yapacaktır. 10. dönem Şube yönetimince, ücretli çalışan ve işsiz meslektaşlarımızla 

yapılan anketin sonuçlarına binaen, koşulları iyileştirmeyi engelleyen sorunların tespiti ve 

geliştirilecek imkanlar üzerine bir durum raporu hazırlanacak ve bu kapsamda belirlenecek 

çalışmalar komisyonun yeni dönem faaliyetlerine eklenecektir. Buna ek olarak, ücretli çalışan 

meslektaşlarımız ofislerinde ziyaret edilerek sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik fikirleri 

alınacaktır. Başta asgari ücret mücadelesi olmak üzere, meslektaşlarımızın özlük hakları ile 

ilgili bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar, çalışma koşulları ve haklarına yönelik bilgilendirme 

ve yayın çalışmaları yapılarak dayanışma büyütülecektir.  

Meslektaşlarımızın lehine kazanımlar sağlanabilmesi adına bireysel mücadele yerine oda 

örgütlülüğü içerisinde dayanışma ve mücadele etme bilincinin gelişmesi için çalışılacaktır. 
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Özel sektörde çalışan ve işsiz tüm meslektaşların çalışma hayatlarında ve iş arama 

süreçlerinde karşılaştıkları sorunları, özlük haklarına yapılan saldırıları, mesleğin bugününe ve 

geleceğine ilişkin görüşleri, mobbing, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, insanlık dışı çalışma 

saatleri, fazla mesailer gibi çalışma yaşamıyla ilgili tüm konuların tartışılması ve takip edilmesi 

üzerine çalışmalar yapılacaktır. İçinden geçtiğimiz dönemde can yakıcı biçimde hissedilen 

işsizlik sorununun yarattığı yalnız kalma psikolojisini ve geleceğe ilişkin kaygıların 

oluşturduğu olumsuz atmosferi dağıtmak adına çeşitli ortamlar üzerinden meslektaşlarımızla 

dayanışmanın sağlanması Şubemizin temel hedeflerinden biridir. 

i. GAYRİMENKUL DEĞERLEME ALANINDA ÇALIŞAN ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞMA GRUBU 

Çoğu meslektaşımız, planlama ofisleri ve kamu kurumları gibi işyerlerinde Şehir Plancısı 

unvanı ile çalışmaktadır. Ancak giderek artan sayıda Gayrimenkul Değerleme Uzmanı unvanı 

ile gayrimenkul değerleme ve benzeri gayrimenkule ilişkin alanlarda da çalışan 

meslektaşlarımız bulunmaktadır. 

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve meslek alanımızı da köktenci bir biçimde dönüştüren 

Covid-19 salgınından, gayrimenkul değerleme alanında çalışan meslektaşlarımız da önemli 

ölçüde etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmektedir. Bazı tedbirler alınsa da çoğunlukla 

sahada çalışmak zorunda kalan, işleri gereği farklı türde gayrimenkullerde tespit/analiz 

çalışmaları yürüten ve doğal olarak bu süreçte ciddi risklerle yüzleşen meslektaşlarımızla bu 

dönemde iletişime geçilerek salgın sürecinde yaşadıkları zorluklarla ilgili çalışmalar 

yürütülecektir. 

Uzun erimde de meslektaşlarımızla olan bağımızı kuvvetlendirecek çeşitli çalışmalar (anket, 

uzmanlarının katılımı ile farklı konularda paneller, toplantılar vs.) başlatılacaktır. Sektörde, 

meslektaşlarımızın özlük hakları ile ilgili yaşadıkları sorunlar, çalışma koşulları, çalışma süreci 

içinde farklı bileşenlerle (bankalar, belediyeler, diğer meslekî örgütlülükler vs.) kurdukları 

ilişkiler, deneyim aktarımları gibi birçok konuda faaliyetler yürütülecektir 

D. AKADEMİDE ÇALIŞAN PLANCILAR VE EĞİTİM KOMİSYONU  

Bilimsel bilgi üretimi, paylaşım ve öğretim amacıyla akademik personel olarak çalışan eğitim 

emekçisi plancıların oluşturduğu bu komisyonda güvencesiz kadro biçimleri (50/d gibi), 

mobbing, iş tanımında bulunmayan uygulamalar, hak ihlalleri ve meslekten ihraç konularında 

çözüm arayışı aranacak ve mücadele edilecektir. Akademide çalışan meslektaşlarımızla Özlük 

Hakları ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Akademi ve oda arasında sıkı bir bağ 

kurulmaya çalışılarak, akademik araştırmalarla oda çalışmaları beslenecektir.  

Siyasi iktidarın bir baskı aygıtına dönüşmüş olan Yükseköğretim Kurulu eliyle üniversite 

eğitimi niteliksizleştirilmeye çalışılmaktadır. Popülist politikalar doğrultusunda her ilde bir 

üniversite kurma gayesi ile kent ekonomilerine merkezi baskı ile müdahale edilmektedir. 

Yetersiz öğretim kadroları, bilimsel çalışma ve öngörüden uzak, piyasa odaklı bir eğitim 

anlayışı ile her yıl binlerce üniversite öğrencisi yetiştirmektedir. İstihdam olanakları 

oluşturulmadan sürekli artırılan bölüm kontenjanları sonucunda ise her yıl binlerce üniversite 

mezunu işsizlikle karşılaşmaktadır. Böylesi bir anlayışın sonucunda, yetersiz akademik 

kadrolar ile şehir planlama gibi disiplinlerarası bakış açısı gerektiren bir mesleki eğitim ancak 

asgari düzeylerde sağlanabilmektedir. Az sayıda akademisyenin insan üstü çalışma koşulları 

ile vermeye çabaladıkları mesleki eğitim, meslektaşlarımız üzerinde büyük sorumluluklar ve 
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baskılar oluşturmaktadır. Diğer yandan tartışma kültürü ve eleştirel düşüncenin ilk 

temellerinin atıldığı ideal bir üniversite eğitimi sürecinden uzak, mesleki bilgi ve donanımı 

sınırlı düzeylerde elde edebilmiş yeni meslektaşlar yetişmektedir. Buna ek olarak, bazı illerde 

yeni açılmış olan üniversitelerdeki Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin öğrenciler tarafından 

tercih edilmemesinden doğan bölümlerin kapanma durumu ve bu bölümler için yetiştirilen 

nitelikli akademisyenlerin mesleki süreçleri konusundaki belirsizliği gün geçtikçe artan bir 

sorun halini almaktadır. Üstelik sözü edilen nitelikli akademisyenlerin Şehir ve Bölge Planlama 

disiplini dışındaki bölümlerde görevlendirilmesi dahi söz konusu olabilmektedir.  

Şehir Planlama eğitimi ve dolayısıyla mesleği de son dönemde bu tür yükseköğretim ve eğitim 

politikalarından nasibini almaktadır. Mesleki faaliyetlerimiz ancak bilimsel, teknik, sosyal ve 

kültürel birikimler vasıtasıyla doğru şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Planlama mesleğinin 

gündeminin dinamik olması ve siyasal süreçlerden doğrudan/dolaylı yoldan etkilenmesi 

sebebiyle bilimsel eğitimin niteliği mesleki pratiğimiz açısından dikkat edilmesi gereken bir 

husustur.  

“Akademide Çalışan Plancılar ve Eğitim Komisyonu” hızla artan şehir planlama bölümü ve 

mezunu sayısına en acil şekilde cevap verebilmeyi, oldukça göreceli yerlere çekilebilen 

planlama eğitiminin ilkelerini tanımlama çalışmalarını yürütmeyi ve her ilden akademisyen ve 

öğrencileri bu sürece dâhil etmeyi amaçlamaktadır. Planlama mesleğinin temellerinin atıldığı 

üniversite eğitim üsluplarındaki farklılık ve görelilikleri inceleyerek, problem alanlarını somut 

olarak tespit etmek gibi etkinlik alanlarıyla faaliyete geçecektir.  

Lisans eğitimindeki çalışmalarının yanı sıra yaşanan işsizlik problemine karşın yeni mezun 

meslektaşlarımız için Odamız Genel Merkezi, Meslek İçi Eğitim Programları aracılığıyla işsiz 

meslektaşlarımıza iş edinimi adına kolaylıklar sağlayacaktır. Bu programlar ile Oda ve üye 

arasındaki ilişki ve dayanışma geliştirilecektir. Ayrıca, eğitim programları ile standart sertifika 

programları dışında yeni arayışlara girilecek, aynı zamanda üyenin ilgisini çekecek eğitim 

çalışmalarına da yer verilecektir. Mesleki Etik İlkeleri çerçevesinde Mesleki Etik Eğitiminin 

yapılması için girişimlerde bulunulacaktır. 

E. ÖĞRENCİ KOMİSYONU  

Ankara’daki Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencilerinden oluşan Öğrenci Komisyonu 

çalışması ile oda öğrenci örgütlülüğünü sağlamak amacıyla öğrencilerin mesleğe ilişkin 

konularda bilgisinin artması, mesleki konularda toplumsal duyarlılığının geliştirilmesi ve 

çalışma üretmesinin desteklenmesi ve planlama öğrencilerinin üniversitelerdeki eğitim 

sorunları üzerine tartışmalar yürütmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle Ankara’daki dört planlama 

okulu öğrencileriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve birlikte hareket etme yolları aranacaktır. 

Bunun yanı sıra Ankara Şube etkinlik alanındaki Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi’ndeki öğrenciler ile irtibata geçilip öğrenci komisyonu çalışmalarında ve 

etkinliklerinde aktif rol almaları desteklenecektir. Ayrıca öğrenci komisyonumuzun diğer 

şubelerin öğrenci komisyonları ile ilişkilenmeleri için gerekli destekte bulunulacak ve 

planlama öğrencileri dayanışması için ortak zemin oluşturulacaktır.  Bu çerçevede Çankaya 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, Atatürk 

Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 

okumakta olan öğrencilerle belirli toplantı ve etkinlikler ile bir araya gelinecektir. Her eğitim 

dönemi başında her dört okuldaki bölümlere ziyaret toplantıları ve bu bölümlerdeki 
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öğrencileri kapsayacak tanışma etkinlikleri düzenlenecektir. Ankara Şube Yönetimi’nden ortak 

toplantı çağrıları yapılacaktır. 

2019 yılında sekizincisi düzenlenen ŞPO Öğrenci Yaz Eğitim Kampının önümüzdeki dönem de 

devam edeceği öngörüsü ile yönetimimiz süresince öğrencilerin, yaz kampının 

organizasyonunda yürütücü rol üstlenmeleri, ayrıca imkânlar elverdikçe, ilki 2017 yılında 

düzenlenen Kış Öğrenci Kamplarımızın devamlılığına katkı sağlanacaktır.  

Özellikle yeni açılan şehir ve bölge planlama bölümlerinde nitelikli bir akademik eğitim alması 

imkânsız hale getirilen öğrenci arkadaşlarımızın temel mesleki bilgilere, meslek etiğine ilişkin 

ilkelere, kentsel ve kırsal planlama alanındaki temel tasarım ve planlama yaklaşımlarına dair 

asgari ölçüde bilgilendirilmelerini sağlamak ve farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilerimiz 

arasındaki dayanışmayı ve örgütlülüğü güçlendirerek eğitimlerine katkı sunmak için 

faaliyetler yürütülecektir. 

F. KENT HAKKI KOMİSYONU 

Hızla değişen kent gündemini yakalamak adına çalışma gruplarının farklı ölçeklerde 

çalışmaları kurgulanmıştır. Gündelik kent yaşamına dair sorunların ve kent ve çevre haklarının 

ihlalinin tespitinde komisyon çalışmalarının anlık veya süreli refleksler geliştirmesi 

konusunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin bu komisyon çalışmalarında da aktif 

rol alması desteklenecektir. 

Geçtiğimiz dönemlerde de sıkça dile getirilen aşağıdaki alanlarda özelleşmiş çalışma grupları 

ve komisyonları kurulacak ve bu grupların koordinasyonunda sonuç ürün odaklı çalışmalar 
yapılacak; önceki dönemlerde hazırlanmış olan rapor ve görsellerin güncelleştirilmesi 
gerçekleştirilecektir. 

i. İZLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU 

Ankara özelinde siyasi erkin, kamusal alanlarımızı, yaşadığımız yapılı çevreyi ve gündelik 

deneyimlerimizi köktenci bir şekilde değiştiren/dönüştüren mekânsal müdahaleleri çoğu 

zaman yoğun kent gündeminden kaynaklı göz ardı edilmekte veya unutulmaktadır. Bu 

bağlamda, Ankara’da farklı alanlarda ulaşım ve altyapıya, doğal alanlara, mahallelere, kentsel, 

kırsal ve korunan alanlara yönelik müdahalelerle karşımıza çıkan ve kentimizi dönüştüren 

projelerin, taahhüt edilen etkileri ile gerçekleşen etkileri arasında bir karşılaştırma yapılarak 

mesleki birikimimizle farklı mekânsal müdahaleler mercek altına alınacaktır. 

ii. ANKARA’NIN VADİLERİ VE DERELERİ ÇALIŞMA GRUBU  

Ankara kenti içerisindeki en önemli ekolojik yaşam alanları olan Eymir ve Mogan Gölleri, 

gittikçe kirletilen ve görünmez hale getirilen Ankara Çayı ve kolları, kentin önemli hava 

koridorları olan vadilerinin ekolojik özelliklerine vurgu yapan etkinlik, atölye, video ve yayın 

çalışmaları bu çalışma grubu aracılığıyla arttırılacaktır. 

iii. ULAŞIM VE ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU  

Ankara’daki ulaşım ve altyapı sorunlarını bütüncül bir şekilde ele alarak, günümüzün değişen 

tüketim anlayışıyla beslenen ve temellenen kentsel sorunları tartışmayı, Ankara’nın kentsel 

ulaşım politikalarını değerlendirerek yaşanan problemlere çözüm olabilecek uygulamalar ve 

ulaşım modellerini incelemeye yönelik çalışmaların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu 

çalışmalar Ankara Ulaşım Dayanışması, Ankara Bisikletliler Ortak Platformu (ABOP) gibi sivil 
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toplum inisiyatifleriyle ortaklaşarak sonuç ürünü odaklı çeşitli eylemlilik, etkinlik, atölye ve 

yayın çalışmaları olarak kurgulanacaktır. 

iv. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ (AOÇ) ÇALIŞMA GRUBU  

Atatürk Orman Çiftliği, Cumhuriyet Dönemi’nde modern tarımın halka tanıtılması ve ilk 

uygulamasının yapılması amacı ile kurulmuş, kent ve kır yaşamında sanayileşmeye dayalı bir 

kalkınma modeli olmuş, Ankara kent biçimini önemli ölçüde belirleyen ve tarihsel ve mekânsal 

değeri günümüzde yok ediliş süreci göz önünde bulundurulduğunda sık sık vurgulanması 

gereken bir mekândır. AOÇ alanı üzerinde Kaçaksaray, Ankapark ve yeni bulvarlar gibi parçacıl 

planlar ile alanın bütünlüğünü, işlevini ve simgesel niteliğini yok etme amacındaki planları 

deşifre ederek AOÇ alanını korumak ve savunmak yönündeki mücadeleyi genişletmek, 

Şubemizin öncelikli konuları arasındadır. 

v. EKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU  

Kenti ve kentleşmeyi sadece yapılı çevre olarak ele almanın yıkıcı sonuçlarını giderek daha 

fazla hissedilmektedir. Doğayı, sadece “korunması gereken alanlar” içerisinde bir alt başlık 

olarak değerlendiren yasal ve politik konjonktürün terminolojisinden kurtararak, yaşam 

alanlarımızın ve geleceğinin en temel unsuru olarak ele almak zorundadır. Bu bilinçle 

planlama disiplininin asli amacı, farklı girdiler, değerler ve eşiklerin sağlıklı bir şekilde 

ilişkilendirilerek bütüncül bir yaşam fikrinin geleceğini mümkün kılmaktır. 

Meslek alanımızın bize yüklediği bu toplumsal görev, doğayı kentler için yönetilmesi gereken 

bir kaynak olmaktan kurtarıp, kentleri onun bir parçası haline dönüştürmektir. Bu yaklaşımla 

kentler ve planlama iklim, su, hava ve gıda gibi sorunsalların hem sebebi hem de çözümüdür.  

Şubemizin Ekoloji Çalışma Grubu, bu sorun alanlarına yönelik gündemi takip etmek, ilgili sivil 

toplum örgütleriyle dayanışmak ve bir taraftan bu yaklaşımı planlama disipliniyle geliştirirken 

diğer taraftan ekoloji mücadelesini sürdürmek adına faaliyetler yürütecektir. 

vi. KENT MERKEZLERİ ÇALIŞMA GRUBU  

Temel olarak “kent merkezi” ve “kamusal mekân” sorunsalı tanımlanarak, Kızılay ve Ulus kent 

merkezlerinin özgün yapısı ve sorunları tarif edilecek, tarihsel olarak gelişimi, değişimi ve 

dönüşümü ele alınacak, kent yaşamına katkısı ortaya konacaktır. Ankara kent bütünü 

içerisinde merkez kavramının karşılık bulduğu yeni ve geleneksel kent merkezleri ve bu 

mekânların kentle ilişkisi irdelenecektir. Bu kapsamda Kızılay Kent merkezi ile Saraçoğlu 

Mahallesi, Güvenpark ve Hükümet Kartiyesi gibi önemli değerlerin kamusal niteliğini 

vurgulayan çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tarihi kent merkezinin mekânsal 

örgütlenmesine yönelik, eski ve yeni kent merkezleri ilişkisinin ele alınıp, Ulus Tarihi Kent 

Merkezinin tarihi ve kültürel ögeleri, mekânsal dokusunun özellikleri, özgün değerleri ile 

alanla ilgili plan kararları, politikaları ve projeler incelenecektir. Kent merkezlerinin özgün 

değerlerine ve kamusal yaşama katkısına vurgu yapan etkinlik, atölye, video ve yayın 

çalışmaları yürütülecektir. 

vii. KENT VE GÖÇ ÇALIŞMA GRUBU  

Günümüzde yaşanan uluslararası savaşların, doğal tahribatların, yönetimlerin baskısı ve 

yoksulluğun sebep olduğu zorunlu göçler, kentlerimiz üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. 

Bu bakımdan özellikle son zamanlarda Orta Doğu'nun içinde bulunduğu savaşlar sonucunda 
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Ankara büyük oranda mülteci göçü almıştır. Bizler Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak; 

kentimize zorunlu göç sebebiyle gelenlerin, kentlerde sosyal ve mekânsal ayrışmalara maruz 

kalmaları, mekânsal ayrışmanın getirdiği getto alanlarda yaşamaya zorlanmaları ve 

dışlanmaları, çalışma alanlarında ucuz ücret karşılığı emeklerinin sömürülmesi gibi fiziksel, 

toplumsal ve ekonomik sorunlar yaşamaları planlama meslek alanımızın önemli bir konusu 

olmaktadır. Bu çalışma grubu şubemizin yeni döneminde bu konularla ilgili atölye, etkinlik, 

söyleşi yaparak göç ve meslek alanımız ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi ve sorunlara 

çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedir. 

G. KENT VE ÇOCUK KOMİSYONU  

Kentlerimizin geleceği olan çocukların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, çocuklarla birlikte 

mekâna yönelik çalışmalar yürütmek ve çocuklara kentimizin değerlerini aktarabileceğimiz 

yayınlar üretmek geçtiğimiz dönem Şube çalışmalarımız içerisinde öncelikli olarak ele 

alınmıştır. Şubemizin yeni döneminde de çocukların etkileşim içinde oldukları yapılı ve doğal 

çevreye ilişkin farkındalık oluşturmalarını amaçlayan çalışmalar yanı sıra, kentleri çocuklar 

odağında yeniden değerlendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi, yaşadığımız kenti çocuklarla 

birlikte sorgulamayı ve çocukların gözüyle kentin yeniden üretimi süreçlerine katkıda 

bulunacak etkinlik, video, yayın ve atölye çalışmalarımızın devam etmesi hedeflenmektedir. 

H. PLANLAMA VE PLANLAMA EĞİTİMİNDE İLKE VE YENİ YAKLAŞIMLAR KOMİSYONU  

Son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle ve yeni üretim kollarının oluşmasıyla kentlerdeki 

geleneksel birçok işlev geçerliliğini yitirmeye başlamış, küresel ölçekte yaşanan iklim 

değişikliği, artan afet olayları ve salgınlarla da kentler daha karmaşık sistemlere dönüşmüştür. 

İktisadi, toplumsal ve ekolojik açılardan akılcı, bütüncül ve katılımcı planlamaya duyulan 

ihtiyaç giderek artmasına rağmen; mevcut planlama sistemi teoride hala kapsamlı planlama 

anlayışı doğrultusunda hareket etmekte, kentlerin değişen ihtiyaçlarına ve hızlı değişimine 

cevap verememektedir. Öte yandan siyasi erk ve yapılı çevre üretimine dayalı büyüme modeli 

planlamayı işlevsiz hale getirmiştir. İstisna ve imtiyazların meşrulaştırma aracı haline gelen 

planlama; parçacıl, süreç içerisinde toplumun belirli kesimlerinin beliren ihtiyaçlarına göre 

değiştirilebilen, yasal niteliği kalmayan sıradan dokümanlara dönüştürülmektedir.  

Planlama teorisi ve pratiği arasındaki çelişkilerin yanında, toplumların ve yerleşimlerin 

değişen yapısı planlama paradigmasında önemli bir dönüşümün kıyısında olduğumuzu işaret 

etmektedir. Bu dönüşüme; toplumun tüm kesimlerini paydaş kabul edecek, kent-kır-doğa 

dengesini gözetecek, kentsel hizmetlere adil erişimi sağlayacak, riskleri minimize edecek bir 

anlayış çerçevesinde yön vermek ihtiyacı bulunmaktadır. Planlama disiplini için kaçınılmaz 

görünen bu dönüşüme dair mesleğin en önemli örgütlü yapısı olarak, tartışmaya ve üretime 

dayalı çalışmalar yürütmek önemli sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 

şubemiz, Ankara kentini baz alarak ancak daha kapsayıcı bir perspektif ile planlamanın 

geleceği ve yeniden nasıl düşünülmesi gerektiği üzerine çalışmalar yapılmasını 

hedeflemektedir.  

Planlamada yeni bakış açıları geliştirilirken, planlama eğitiminin de bu yaklaşımlar ekseninde 

yeniden ele alınması ve yorumlanması gerekmektedir. Planlama eğitimi ve mevcut planlama 

pratiği arasındaki uyuşmazlıklar, planlama eğitiminin güncel konuların gerektirdiği ihtiyaçları 

anlama ve cevap vermedeki yetersizlikleri, değişen planlama paradigmasının eğitim 

aşamasında uygulamalı süreçlerde kendisine yer bulamaması önemli problem alanları olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda planlama eğitiminin günümüz ihtiyaçlarını nasıl 

kavraması gerektiği, güncel araçları nasıl sürece entegre edebileceği gibi konularda çalışmalar 

yürütmeyi hedeflemektedir.    

İ. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU  

Kamuda, özel sektörde ve akademide çalışan şehir plancıları, iş arayan şehir plancıları ile Şehir 

ve Bölge Planlama Bölümleri’nde eğitim gören öğrencilere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği 

konusunda çalışmalar yürütülecektir. Öncelikle Şube etki alanı kapsamında çalışma yürütecek 

olan komisyon, Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu ile iletişim halinde olacaktır. Bu 

kapsamda, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının mesleki ilkelere ve oda yönetmeliklerine 

entegre edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık artırmaya ilişkin eğitim ve 

yayın çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir. 

5. ETKİNLİKLER 

A. MESLEKİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

Her yıl düzenlenen ve 2019 yılında 43.’sü düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu’nun 

önümüzdeki yıllarda içeriğinin zenginleştirilmesi doğrultusunda Şube olarak çalışmalar 

yürütülecektir. Ayrıca geçtiğimiz dönemlerde Koruma Sempozyumu ve Konut Paneli gibi geniş 

katılımlı ve nitelikli, mesleki ve bilimsel etkinliklerden edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda 

yeni dönemde de Sempozyum, Panel ve Söyleşi gibi etkinliklere devam edilecektir. Buna ek 

olarak Odamız Toplantı Salonunda çeşitli konularda kurslar açılması konusunda çalışmalar 

yürütülecektir. Planlama okulları için dönem sonu proje sergileri düzenlenecektir. 

B. SOSYAL ETKİNLİKLER 

Üyelerimizin ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla üyelerimiz ile iletişimi güçlendirmek amacıyla 

gelenekselleşmiş piknik, yemek, kahvaltı gibi etkinlikler düzenlenecektir. Geçtiğimiz 

dönemlerde gelenekselleşen ‘Ankara Hafta sonu Gezileri’ ve ‘Yıl sonu Sergileri’ gibi 

etkinliklerin önümüzdeki dönemde de geliştirilerek devam etmesi hedeflenmektedir. Buna ek 

olarak, hocalarımızın ve meslektaşlarımızın kolaylaştırıcılığında geziler düzenlenecektir. Film 

ve belgesel gösterimleri ise meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizi bir araya getirebilecek bir 

etkinlik türü olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir.  

6. YAYIN, DOKÜMANTASYON VE RAPORLAMA 

A. KENTHALİ.ORG ÇALIŞMA VE YAYIN GRUBU  

Şubemizin yeni döneminde öncelikli olarak gördüğü alanlardan biri olan üyelerle ve toplumla 

iletişimi güçlendirme yolunda yeni iletişim kanalları geliştirilmesi ihtiyacı artmıştır. 

Kenthali.org sitesi Şubemizin kullanmakta olduğu internet sitesine ek olarak, meslek ve kent 

gündemini takip etmek; üyelerimiz, öğrencilerimiz ve üyemiz olmayan yurttaşların ürettikleri 

içeriklerle katkı koyabilecekleri çevrimiçi (online) ortamda yeni bir platform çalışmasıdır. 

Odamızın ve Şubemizin resmi internet sitesine ek olarak belirli yayın ilkeleri çerçevesinde 

daha özgür bir iletişim ortamı işlevi gören bu paylaşım platformunun içeriğinin 

zenginleştirilmesi Şubemiz yeni döneminin öncelikli hedefleri arasındadır.  
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B. PROF. DR. GÖNÜL TANKUT KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMA GRUBU 

Kütüphanemizin aktif kullanımının sağlanması, öğrenci arkadaşlarımıza ve çeşitli konularda 

çalışma yürüten araştırmacılarla yeterli fiziksel donanımla hizmet verebilmesi için çeşitli 

çalışmalar yürütülecektir. Meslek alanımıza ilişkin önemli yayınları barındıran 

kütüphanemizde yer alan kitapların kolay erişimini sağlamak için online veri tabanımız daha 

sistematik hale getirilecek, kütüphanemizin kullanımını arttırmak amacıyla çalışmalar 

yürütülecektir. 

C. HUKUKSAL MÜCADELE VERİTABANI ÇALIŞMA GRUBU 

Şubemizin hukuki zeminde sürdürdüğü mesleki mücadele yıllardır kent mücadelesinin öncü 

süreçleri içerisinde yer almaktadır. Bu mücadeleyi daha görünür kılmak amacıyla mekânsal ve 

davalara ilişkin verilerini Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden sayısallaştırmak, saklamak, analiz 

etmek ve kamu ile paylaşmak üzerine çalışmalar yapılacaktır. 2019-2020 yılında açılan 

davalar haricinde 2014 yılından itibaren Ankara ilinde açılan davaların ilişkili olduğu plan 

sınırı ve alanları geçtiğimiz dönem sayısallaştırmış olup, öncelikle eksik olan verilerinin 

üretilmesi amaçlanmaktadır. Verilerin üretilmesinin yanı sıra yıllardır sürdürülen mücadeleye 

dair detaylı verilerin elde edilmesi, şubemizin yürüttüğü mücadelenin detaylı analizlerinin 

gerçekleştirilmesi ve raporlanması amaçlanmaktadır. 


