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ŞUBE GENEL KURULU 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TRABZON ŞUBESİ IV. DÖNEM YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİ VE ODA GENEL MERKEZ DELEGELERİ 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi‘nin III. olağan genel kurulu, 23.01.2016 
tarihinde, TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi toplantı salonunda yapılmış ve 
24.01.2016 tarihinde Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda Genel Merkez delegelerinin seçimi 
yapılmıştır. 

02.02.2016 tarihinde, şube yönetim kurulu görev dağılımı yapılmıştır. Aşağıda Şube Yönetim 
Kurulu üyelerinin görev dağılımı, yönetim kurulu yedek üyeleri ve Oda Genel Merkezi Genel 
Kurulu asıl delegeleri aşağıda yer almaktadır. 

IV. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI 
1- ŞUBE BAŞKANI - ERCAN ŞEN 
2- ŞUBE II. BAŞKANI - SERHAT DURUKAN  
3- ŞUBE SEKRETERİ - ADEM TANRIVER 
4- ŞUBE SAYMANI - ÜMİT DURSUN 
5- ÜYE - KADİR GÜNAY 
6- ÜYE - BEYDULLAH SULAK  
7- ÜYE - SİBEL ÇOLAK 

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ 
1- İSMAİL HAKKI SANDIKÇI 
2- TİMUR YILDIRIM KARA 
3- UĞUR KASIMOĞLU 
4- NURÇİN SEYMEN 
5- SİBEL KÜÇÜK BİRİNCİ 
6- DUYGU SAĞLAM 
7- ESEN BERBER 

 
ODA GENEL MERKEZİ GENEL KURUL DELEGESİ 
ASIL DELEGELER 
1- ERCAN ŞEN 
2- KADİR GÜNAY 
3- SERHAT DURUKAN 
4- ÜMİT DURSUN 
5- ERSİN GAZİOĞLU 
6- FATİH AYAZ 
7- ADEM TANRIVER 
8- İSMAİL HAKKI SANDIKÇI 
9- NURÇİN SEYMEN 
10- TİMUR YILDIRIM KARA 
11- DUYGU SAĞLAM 
12- BEYDULLAH SULAK 
13- GÖKHAN HÜSEYİN ERKAN 
14- AYGÜN ERDOĞAN 
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ÜYE ETKİNLİKLERİ 

9 Mart 2016 Çarşamba günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde TMMOB Trabzon 
İKK Sekreteryası tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğine Şubemiz üyeleri ile birlikte katılım 
sağlandı. 

ŞUBE BASIN AÇIKLAMALARI 

Tarih: 11.03.2016 

Tarihsel mekânlar farklı dönemler boyunca var olan kimliklerin ve bu kimliklerin 
oluşturduğu kültürel birikimin görselleşmiş halidir. Dolayısıyla bu mekânların korunmasına 
ilişkin projeler sadece fiziksel mekânın korunması anlamında değil, geçmişten geleceğe doğru 
uzanan kültürel sürekliliğin sağlanması açısından da önemlidir. 

Her kentin kendine özgü bir belleği vardır. Bu belleği oluşturan parçalar geçmişten 
geleceğe aktarılan izler, binalar ve bunların içindeki yaşanmışlıklardır. Kentin geçmişinden 
geleceğe taşıdığı bu belleğin sürekliliğini sağlayan parçaların başında şüphesiz yapılar ve 
bulundukları mekânlar gelmektedir. İnsanlar yaşadıkları kent mekânlarında anılarını biriktirir, 
içselleştirir ve gelecek nesillere aktarırlar. Yıllar süren bu birikim, son dönemlerde Trabzon 
kentinde gelişme ve değişme adına yapılan yıkımlar ve yenilemelerle önüne geçilemez bir 
hızla yok olup gitmektedirler. Dahası bunlarla birlikte anıların izleri de silinmektedir. Yani 
kent belleği içindeki bazı parçalar ve bilgiler kaybolmaktadır. Hatta bir adım ötesinde kentteki 
doğal ve korunması öngörülen alanlarda da aynı durumun yaşanacak olmasından endişe 
edilmektedir. 

Geçmişten bugüne birçok dönem yaşamış olan Trabzon, dünyanın da en eski 
kentlerinden biri olup konumu nedeniyle yüzyıllardır önemli bir liman kenti ve ticari merkez 
niteliğindedir. 

Trabzon`un iktisadi zenginliği tarihseldir. Kentin 500-600 yıldır yaşayan önemli 
pazarları vardır. Pazarkapı ve Kemeraltı Bölgeleri tarihi ticaret bölgesidir ve ticari işlevleri 
eskimeye uğrasa da devam etmektedir. Bu bölge içinde "kent pazarı" niteliğinde ayrıcalıklı bir 
mekânda bilinen adı ile Kadınlar Pazarı`dır. Günümüzde kadınlar pazarının bu alanda oluşu 
mekânın hala canlılığını korumasına ve kültürel değerlerin devam etmesine yardımcı 
olmaktadır. Kadınlar Pazarı özelinde kentin tarihi doku ve mekân düzeni ile günümüz 
kentinin ilişkisini yeniden kurmak gerekir. Yeni gelişmelerin tarihsel öğelerin üzerinde 
kütlesel anlamda ortadan kaldırıcı şekilde baskı kurmalarına izin verilmemelidir. Yaşanabilir 
bir kent, ancak kentin kamusal yaşamına nitelik kazandırarak yaratılabilir. Kent merkezinde 
gürültü, görsel kirlilik sorunlarının üzerine gidilerek, Kadınlar Pazarı gibi tarihsel değerler ve 
kent belleği öne çıkarılarak, yürünebilir bir kent planlayarak Trabzon`u yeniden 
güzelleştirmek olanaklıdır. 

Kadınlar Pazarı ve yakın çevresi ile ilgili yürürlükte olan planlama kararlarının kent 
bütününde özellikle ulaşım açısından değerlendirilerek, planlama kararları yeniden gözden 
geçirilerek düzeltilmeli ve bu hassasiyet kentsel dönüşüm alanlarında da gösterilmelidir. 
Kadınlar Pazarı gibi kentsel alanlarda ulaşım planlaması olmadan yapılan bu tür çözümler 
sorun çözmekten çok sorun üretmektedir. Bu çerçevede, Kadınlar Pazarının tarihsel kimliği 
dikkate alınarak Kadınlar Pazarı ve yakın çevresi korunmalı ve bu bölge yaya ağırlıklı 
ulaşımla desteklenecek şekilde düzenlenmelidir. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 
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  Tarih: 14.03.2016 

 
BASIN AÇIKLAMASI 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi olarak basında yer alan Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun odamızla ilgili açıklamalarını 
üzüntü verici olarak karşılıyoruz.  

Anayasal bir kuruluş olan TMMOB Şehir Plancıları Odası çalışmalarını emekten, insandan, 
doğadan ve kamu yararından yana yapmaktadır. Bu özelliği ile bilimi ve tekniği halkın 
hizmetine sunan, kamu görevi yapan bir meslek odasıdır. Anayasal bir görev olarak da 
hükümetler ve yerel yönetimlerin uygulamalarına yönelik  kamusal denetim  görevine 
sürdürmektedir. Odamız, Şehir ve bölge planlama mesleği ile ilgili bütün konularda ve ülke 
genelinde tüm resmi ve kamusal nitelikli özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ülke, kamu yararı 
ve kentli yararı doğrultusunda çalışmayı kendine prensip edinmiş bir meslek grubudur. Bu 
çizgimizden hiçbir zaman şaşmadığımızı ve doğru bildiğimiz gerçekleri savunmaktan asla 
vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.  

İlgili yasa ve mevzuatlarda açık bir şekilde ifade edildiği gibi her tür ve ölçekteki mekânsal 
planları yapma yetkisi şehir plancılarının, ancak bu planların onama ve uygulama yetkisi 
planların kapsam ve içeriğine göre merkezi idare, yerel yönetimler ve kanunlarla yetki 
verilmiş kurum ve kuruluşlardadır. Yerel yönetimlerin çalışma alanları ile ilgili planlama 
konularının onama işlemleri belediye meclislerince, uygulama işlemleri ise belediye ilgili 
birimleri tarafından yapılmaktadır. 

Dolayısıyla uygulamalar belediyelerce yapılmaktadır. Sayın başkan, her seferinde çeşitli 
ortamlarda kentteki konut yoğunluğunun artmasında sessiz kalındığını, 2014 yılında yasadışı 
bir şekilde otuz sekiz bin konuta ruhsat verilmesinde şehir plancılarının imzası olduğunu ifade 
etmektedir. 

Odamız yetki ve sorumluluklarını bilen, bu çerçevede hareket yapan bir meslek odasıdır. 
Odamız kurumlar ve kişileri hiçbir şekilde hedef almadan anayasal denetleme görevini 
yapmaya çalışmaktadır. Bu denetleme belediyelere olduğu kadar kendi meslektaşlarına 
yönelik de olmaktadır. Odamız bu konuda objektif davranmaktadır. Kendi meslektaşına, 
yaptığı planlamalar nedeniyle disiplin cezası veren bir başka oda yoktur. Eğer verilen 
ruhsatlarda yasal bir problem varsa bu konuda sayın büyükşehir başkanının elinde yasal 
yetkiler vardır. Bu yetkileri kullanması kamuoyu olarak ondan beklemek şehir plancıları odası 
olarak bizim de hakkımızdır.  

Bu çerçevede yerel yönetimlerin ve merkezi idarenin ilgili birimlerinin sorumlulukları altında 
hazırlanan, uygulanan ve denetlenen planlama sonrası ortaya çıkan hatalı planların tümünün 
odamız tarafından yargıya götürülmesi gerektiği gibi bir anlayışın ortaya konulması bir 
gaflettir. Odamız gördüğü ve yetişebildiği yerlerde kamusal alanlardaki kamu yatırımlarını 
yönlendiren büyük projeleri incelemeye çalışmaktadır. Bu konuda da yerel yönetimlerden 
yeterli katkı da alamamaktadır. Zor koşullar altında yapılan bu incelemeler öncelikle ilgili 
idarelerle yazışma yoluyla düzeltilmesi talep edilmekte, bu olmadığı takdirde yargı 
denetimine başvurulmaktadır. 
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İlgili kişiler, büyükşehir belediyesi yetkilileri basında konusu ettikleri bu ruhsatları neden 
yasal olmadığını ve göreve geldikleri 2014 yılından beri odamızı haksız yere suçlamanın 
dışında somut ve yasal yetkilerini kullanarak ne tür iş ve işlem yaptıklarını kamuoyuna 
açıklamak zorundadır. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 

 

Tarih: 16.03.2016 

                              ŞEHİR PLANCILARI ODASI`NIN KURULUŞU 

16 Mart 1969 tarihinde kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir 
Plancıları Odası, Anayasa`nın 135. maddesi ile 6235 ve 3458 sayılı yasalara göre kurulan 
TMMOB`ye bağlı, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir meslek örgütü olup, 
alanına ilişkin tek meslek odasıdır. 

Anayasal bir kuruluş olan TMMOB Şehir Plancıları Odası çalışmalarını emekten, insandan, 
doğadan ve kamu yararından yana yapmaktadır. Bu özelliği ile bilimi ve tekniği halkın 
hizmetine sunan, kamu görevi yapan bir meslek odasıdır. Anayasal bir görev olarak da 
hükümetler ve yerel yönetimlerin uygulamalarına yönelik  kamusal denetim  görevine 
sürdürmektedir. Odamız, Şehir ve bölge planlama mesleği ile ilgili bütün konularda ve ülke 
genelinde tüm resmi ve kamusal nitelikli özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ülke, kamu yararı 
ve kentli yararı doğrultusunda çalışmayı kendine prensip edinmiş bir meslek grubudur. Bu 
çizgimizden hiçbir zaman şaşmadığımızı ve doğru bildiğimiz gerçekleri savunmaktan asla 
vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.  

Ayrıca Anayasa, Kanun ve Oda yönetmeliklerinde belirtildiği gibi Şehir Plancıları Odası, 
mesleğin ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak, bu konudaki eksiklikleri, yanlışlıkları 
ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmakla da yükümlüdür. 
   
Bu vesile ile Şehir Plancıları Odasının 47. kuruluş yılını kutlar, Trabzon Şubesi olarak tüm 
üyelerimiz ile birlikte kamu yararı ve kentli yararı doğrultusunda çalışma isteğiyle tüm 
meslektaşlarımıza başarılar dileriz. 
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BASINDA TRABZON ŞUBE 
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18 MART 1915 ÇANAKKALE ZAFERİ  

     18 Mart 1915, Türkiye tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve 
yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Bizlere emanet edilen bu topraklardaki en 
onur verici ve en parlak zaferdir. Sevinç ve coşkuyla kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 101. 
yıldönümünde, bu güzel vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve 
özlemle anıyoruz. 

Ruhları şad, mekânları cennet olsun... 
 

 

TERÖRÜ LANETLİYORUZ 
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KURUCU BAŞKANIMIZ HACI SALİH 
HACISALİHOĞLUNUN ÖLÜMÜNÜN 1. YILDÖNÜMÜ 

 
 

Kurucu başkanımız Hacı Salih HACISALİHOĞLU’nun ölümünün 1.yılında mesleğe ve 
odaya verdiği katkılarından dolayı saygı ve şükranla anıyoruz. 
Mekanın cennet olsun. 
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İKK ETKİNLİKLERİ 

03.03.2016 Perşembe günü saat 18:00'de TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon 
Şubesi'nde, TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Olağan toplantısına Şube Başkanı 
Ercan ŞEN katıldı. Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirildi.  

GÜNDEM: 
1- Serbest Projeciler ile toplantı konusunun görüşülmesi 
2- Kaşüstü Kavşağı hakkında bilgilendirme 
3- Dortmund Etkinliklerinin değerlendirilmesi 
4- 9 Mart Tiyatro etkinliğinin görüşülmesi 
5- 12 Mart TMMOB Kadın Komisyonu etkinliğinin görüşülmesi 
6- Eklenecek diğer gündem maddeleri 

 

KURUM ETKİNLİKLERİ 

4 Şubat 2016 Perşembe günü, 16:00-19:00 saatleri arasında, Zorlu Grand Otelde düzenlenen 
“İŞKUR destekleri ve üyelere sağlanan faydalar” konulu seminere, Şube Sekreteri Adem 
TANRIVER katıldı. 

23-24-25 Mart 2016 tarihlerinde düzenlenen, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Kurul toplantısına, Şubemizi temsilen Şube Sekreteri Adem TANRIVER 
katıldı.  

 


