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ODA GENEL MERKEZ İLE İLİŞKİLER - ETKİNLİKLERE 
KATILIM 

11-12 Mart 2017 tarihlerinde Ankara`da, Ankara Barosu Eğitim Binası’nda TMMOB Şehir 
Plancıları Odası Kadın Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekân Sempozyumu”na 
Şube personeli Esen BERBER katılım sağlamıştır.  

ŞUBE BASIN AÇIKLAMALARI 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! 
 
8 Mart 1857, ABD`nin Newyork kentinde tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin, 

işten çıkarılmalarını ve düşük ücret verilmelerini protesto etmek amacıyla, ilk kez direndikleri 
ve greve gittikleri gündür. Birleşmiş Milletler yıllarca süren bir kadın hareketi olan bugünü 8 
Mart 1975 tarihinde, "Dünya Kadınlar Günü" olarak kabul etmiş ve bu önemli gün daha 
yaygın olarak kutlanmaya başlanmıştır.   

  
Dünya Kadınlar Günü ülkemiz içinde de kadın haklarının kazanılması, iyileştirilmesi 

için konunun gündeme gelmesinde de önemli bir gündür. Dünya genelinde kadın haklarında 
son yıllarda meydana gelen artış maalesef bazı olumsuz gerçekleri değiştirebilecek nitelikte 
değildir. Kadın emeğinin sömürüsünün artmaya devam ettiği, büyüyen işsizlik ve 
yoksullaşmayla kadınlar, ev eksenli çalışmaya itilmektedir.  

  
Kadının uğradığı şiddet, sadece fiziksel olarak değil sosyal ve ekonomik olarak da her 

alanda yaygınlaşmaktadır. Eğitimin giderek içeriği boşaltılırken kız çocukları ayrımcılığa tâbi 
tutularak eşitsiz koşullar yaratılmaktadır. İş hayatında kadınlar, kariyerleri ile aileleri arasında 
seçim yapmak zorunda bırakılmaktadır. İşyerlerinde erkek egemenliği dayatılmaya 
çalışılmakta ve kadınlar geri planda bırakılmak istenmektedir. Birçok sektörde kadınlar, aynı 
işi yaptığı halde erkeklerden daha az kazanmakta ve karar verici pozisyonlara gelebilmek için 
erkeklerden iki kat daha fazla çalışmak zorunda kalmaktadır.  

         Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi olarak, kadınlara yönelik artan sömürü ve şiddeti 
kınıyor ve kadınların yanında olduğumuzu kamuoyuna bildirerek, kadınlara yönelik tüm 
koşulların iyileştirilmesi dileğiyle, tüm kadınların DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ 
KUTLUYORUZ! 

  
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 

 TRABZON ŞUBESİ 
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                              ŞEHİR PLANCILARI ODASININ 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 48. kuruluş yılını kutlar, Trabzon Şubesi olarak 
tüm üyelerimiz ile birlikte kamu yararı ve kentli yararı doğrultusunda çalışma 
isteğiyle tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz. 

   

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 
TRABZON ŞUBESİ 

 
 

İKK ETKİNLİKLERİ 

09.03.2017 Perşembe günü saat 18:00’de İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon 
Şubesinde, TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu olağan toplantısına Şube 
Başkanı Ercan Şen katılım sağlamıştır.  

 

 

 

 


