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ODA GENEL MERKEZ İLE İLİŞKİLER - ETKİNLİKLERE 
KATILIM 

40. Dünya Şehircilik Günü (8. Türkiye Şehircilik Kongresi) 7-8-9 Kasım 2016 tarihlerinde 
Ankara`da, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. "Şehircilik ve 
Eğitimi" ana teması çerçevesinde gerçekleştirilen Dünya Şehircilik Günü 40. Kolokyumuna 
Şube Başkanı Ercan ŞEN, Şube II. Başkanı Serhat DURUKAN, Şube Sekreteri Adem 
TANRIVER, Şube Saymanı Ümit DURSUN, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir GÜNAY,  
Sibel Çolak ve Rize İl Temsilcisi İsmail Hakkı SANDIKÇI ile Giresun İl Temsilcisi Timur 
Yıldırım KARA katılım sağlamıştır. 

 

 
 

BASINDA TRABZON ŞUBE 

 

Tarih: 11 Kasım 2016 
Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kendilerini hedef alarak haksızlık yaptığını 
söyledi. Şen, "Burada Sayın Başkan'ın bizi hedef göstermek gibi bir amacı var. 
Kendisi Şehir Plancıları Odası'nı hedef gösteriyorsa sıkıntı yok bizim hesap 
veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok" dedi. Gümrükçüoğlu'nun yaptığı 
uygulamalara karşı kendilerinin dava açmasından ötürü bu açıklamaların yapıldığını 
ifade eden Şen, "Kendisi fevri konuşmuş. Sayın Başkan, 'Çukurçayır bu hale gelene 
kadar Şehir Plancıları Odası neredeydi?' diyor. Çukurçayır imar planları 4 kez 
mahkemelik olmuştur. 4 kez iptal edilmiştir. Son kez de mahkeme kararına istinaden 
planlar yapılıp mevcut durumu dikkate alınarak düzenleme yapılmıştır. Bu 
düzenleme de eski Trabzon Belediyesi bütünşehir zamanında ilgili belediye ve 
başkanlık tarafından onaylanmıştır. Burada bilinmeyen konularda insanlar bilmiyor 
diye 'Şehir Plancıları Odası dava ediyor bazı belediyeleri kolluyor' şeklinde söylem 
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kabul edilemez. Biz öyle bir şeyi kabul etmeyiz. Şehir Plancıları Odası elinden glediği 
kadar şehrin tamamıyla ilgili konularda müdahil olmaya çalışıyor. Her yaptığımız işi 
de yazılı olarak beyan ederiz. İlgili idareye söyleriz. Yanlışlıklar görülmüştür 
düzeltilmesini talep ederiz. Mahkemeye gitme artık hiçbir şey yapamayacağımız 
noktaya geldiğimizde en son aşamadır" dedi.  
 
BAŞKAN BİZE HAKSIZLIK YAPIYOR  
Gümrükçüoğlu'nun verdiği Yalıncak ve Kaşüstü örneklerini de hatırlatan Şen, 
"Bunlar hep odamız tarafından dava edilmiştir. Sayın Başkanın dile getirdiği bütün 
yerlere biz müdahil olduk. Başkan bize haksızlık yapıyor.  Bunu açıklarken belki 
unutmuştur, belki kendisine bilgi veren personel danışmanları eksik bilgi vermiştir. 
İş sadece mahkemeye taşımak değil biz onlarla ilgili bir sürü yazışmalar da yaptık. 
Şu an gündemde olan yüksek kat olayı Trabzon Belediyesi zamanında 2009 yılında 
bir plan notu eklemesiyle geldi. Yıllar içerisinde yüksek katla gelen bu plan notu 
evrildi. İlçe belediyelerine, belde belediyelerine geçerken daha da farklılaştı. Daha 
esnek hale geldi. Daha yoğunluk verilir hale geldi. 2011 yılında biz yazılı belgeyle 
nokta nokta yazarak bu uygulamanın yanlış olduğunu, mevzuata aykırı olduğunu 
dile getirdik, belediyeye bildirdik. Sene 2016'da bizim söylediğimizi Sayın başkan 
kamuoyu önünde şimdi açıklıyor.  Ne var ki 2011'de de kendisi belediye başkanıydı. 
Bizim bu söylediğimizi 2011 yılında yüksek katlarla ilgili uygulamanın yanlış 
olduğunu, kentin her yönüyle incelendikten sonra değerlendirme yapılması 
gerektiğini söyledik. Yüksek katın lokasyonu, kentle uyumu dikkate alınarak plan 
kararıyla yapılır dedik.  Şehir Plancıları Odası'nın başka ne yapması gerekiyordu onu 
anlamadık. Kanuni Bulvarı'nda gördüğümüz eksiklikleri dava ettik. Hukuk siz 
yanlışsınız diyebilir. Biz hukuktan çıkacak olan karara saygılıyız. Sayın Başkan 
bizimle aynı şeyi söylüyor. Aynı çiizgiye gelmemiz bu anlamda önemli. Kentin her 
bölgesinde yüksek kat olmaması gerektiğini, plan kararı mevcut planda nerelerde 
yüksek nerede alçak kat olacağını plan dahilinde olması gerektiğini biz de 
söylüyoruz" ifadelerine yer verdi. 

 

 

KURUM ETKİNLİKLERİ 

29.11.2016 Salı günü saat 16:00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde CHP 
Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in katılımı ile 
gerçekleşen "Yerel Yönetimler Ve Sistemin Sorunları" konferansına Şube Başkanı Ercan 
ŞEN katıldı.  

 

 


