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ŞUBE ETKİNLİKLERİ  

17-19 Haziran 2016 tarihleri arasında toplam sekiz kişinin katılımıyla Şubemizde 
Netcad Yazılım AŞ. Tarafından GIS tabanlı kent planlama uygulamaları ve kent bilgi 
sistemleri projelendirme sertifika eğitim programı verilmiştir.  

 

 

ŞUBE BASIN AÇIKLAMALARI 

Tarih: 05.06.2016 

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 

1972 yılında düzenlenen BM Stockholm Konferansında "Çevre Hakkı" bir insan 
hakkı olarak kabul edilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 5 
Haziran Dünya Çevre günü olarak kutlanmaktadır. Her geçen gün çığ gibi büyüyen 
rant kaygısı ekolojik çevreye zarar vermekte ve bu zarar her geçen bir ekolojik krize 
doğru hızla ilerlemektedir. Çevre sorunlarının aşılamaz boyutlara geldiği bugünde 
Dünya Çevre Günü’nü kutlama çabamız her geçen gün anlamsızlaşmaktadır. 

Son dönemlerde çevreye duyarlı, koruma-kullanma dengesi gözetilerek, kamu 
yararına plan yapma anlayışı; bu anlayışların aksine meşrulaştırılmaya çalışılan 
parçacıl projeler ve bunları destekleyecek yasalarla ortadan kaldırılmaktadır. Durum 
böyle iken kentleri, çevreyi ve tüm mekânı planlama çabası yerini plansızlık ve 
hukuksuzluğa bırakmakta ve tersine anlayış özellikle kentlerimize dayatılmaktadır. 
Tarım toprakları, ormanlar, kıyılar, meralar, su kaynakları, kültürel varlıklar 
planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırı yapılaşmaya açılarak, piyasa faaliyeti 
haline getirilerek metalaştırılmaktadır. 

Yaşamakta olduğumuz kentimizde, Trabzon İli genelinde ve bölgemizde son 
dönemlerde sıkça rastlanan ve çevresel değerleri zedeleyici bazı kararlar; 

 Enerji projeleri ile havza alanlarına müdahalelerin devam etmesi, 
 Temiz su sıkıntısının tüm dünyada hissedildiği bu dönemde, yoğun 

yapılaşma sebebiyle, su kaynaklarının kirletilmesi, 
 Kıyıların yapılaşmaya açılması ve bu yapılaşma artışının kıyı alanlarında 

dolgu alanları oluşturulmasını gündeme getirmesi ve kanuna aykırı da olsa 
sanayi kullanım kararları gibi yer seçimler için denizel alanların seçilmesi, 

 Karayolu güzergahları, tünel, viyadük projeleri gibi ulaşıma yönelik altyapı 
tesislerinin getirdiği çevresel tahribatlar, 

 Orman alanları, mera alanları ve özellikle tarımsal alanların kentsel gelişme 
amacıyla imar ve yapılaşmaya konu edilmesi, 

 Yaylalar, doğal ve korunması gereken alanlardaki yoğun ve kontrolsüz 
yapılaşmalar şeklinde sıralanabilir.   
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Bu noktada Şehir Plancıları Odası, tüm çevresel değerlerin korunmasında, 
yaşatılmasında, yönetiminde, toplum ve kamu yararını gözeterek, gelecek nesilleri 
düşünerek hareket etmeye devam edecektir. Havasına, suyuna, toprağına, kısacası 
tüm yaşam alanlarına ve bu yaşam alanlarında hala hayat bulmaya çalışan nesilleri 
koruyan ve koruyacak olanların Dünya Çevre Gününü kutluyoruz.  

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 

TRABZON ŞUBESİ  
 

 

İKK ETKİNLİKLERİ 

Trabzon İl Koordinasyon Kurulu’nca düzenlenen 2 Haziran 2016 tarihli toplantıya 
Şube Başkanı Ercan Şen tarafından katılım sağlanmıştır.  

KURUM ETKİNLİKLERİ 

6 Haziran 2016 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında 
düzenlenen Trabzon İli Çevre Düzeni Planı bilgilendirme toplantısına Şube 
başkanımız Ercan Şen katılım sağlamıştır.  
 

TEMSİLCİLİKLERİMİZ 

Odamız Genel Başkanı Orhan Sarıaltun ve Odamız Genel Sekreteri Hüseyin 
Çankaya’nın katılımıyla Şubemize bağlı bulunan Giresun ve Rize illerinde temsilcilik 
seçimleri gerçekleştirilmiştir. 3 Haziran 2016 Cuma günü Rize’de gerçekleştirilen 
temsilcilik seçiminde Rize il temsilcisi olarak İsmail Hakkı Sandıkçı, temsilci 
yardımcıları olarak da Gözde Enisoğlu ve Handan Usta seçilmiştir. 4 Haziran 2016 
Cumartesi günü Giresun’da gerçekleştirilen temsilcilik seçiminde ise Giresun il 
temsilcisi olarak Timur Yıldırım Kara, temsilci yardımcıları olarak da Gülsüm 
APAYDIN, Muhammed Hüseyin ATİLLA seçilmiştir.  

 

 


