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TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI MUĞLA ŞUBESİ III.DÖNEM 
(2018-2020) ÇALIŞMA PROGRAMI 

1. YÖNETİM YAKLAŞIMI 

➢ Şeffaflık ve Katılımcılık: TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu 
olarak; karar alma mekanizmasında sadece Yönetim Kurulu üyelerinin değil, tüm 
üyelerimizin söz sahibi olduğu bir yönetim biçimi oluşturma gerekliliğine inanıyoruz. 
Alınan kararların aleni ve ulaşılabilir olması yönetimimiz için önem arz etmektedir. 

➢ Objektiflik: Yönetimimiz; tüm siyasi görüş ve yaklaşımlara eşit mesafede; ranta karşı 
kamu yararını savunan; baskılara karşı direnmesini bilen objektif bir yönetim anlayışı 
oluşturma gayesindedir. 

➢ Birlik ve Beraberlik: Şube yönetimimiz; her üyemiz için eşit koşulları sağlamak; 

sorunları ile ilgilenmek, söz hakkı tanımak ve çalışmalara katılım sağlanmasını teşvik etmek 
için gerekli çalışmaları yerine getirme hususuna önem vermektedir. 

➢ Çözüm Odaklılık: Oda olarak, yapılan planlara sonradan müdahale ederek eleştirmek 
yerine, plan yapan kurumlarla irtibat kurularak öneriler sunmak, kent gündemini dışardan 

takip etmek yerine kent gündemi oluşturacak şekilde plan ve projeler üretmek, konulara 
genel yaklaşımımız olacaktır. Böylelikle Odamız yetki alanındaki kentlerde, tartışmalarla 
zaman kaybetmek yerine, uzman Oda olarak yapılacak çalışmaların hızlı, sağlıklı ve 
sonuca yönelik olması sağlanacaktır. Bu katkıyı koyarken Odamız genel anlayışından ve 

planlama ilkelerinden kesinlikle vazgeçmeyecek, gerekirse yanlış uygulamalar yargıya 
taşınarak iptal edilmesi sağlanacaktır. 

➢ Kamu Yararı Öncelikli Yönetim Yaklaşımı: Şube yönetimimiz; kamu çıkarlarını, meslek 
ve meslektaş çıkarlarını savunarak, bilim ve tekniğin ışığında hukuk ve adaletten ödün 

vermeden meslek alanımız ile ilgili konularda kamuoyu yaratacak girişimlerde bulunacak; 
tarafsızlık ilkesi ile tüm kişi ve kurumlara eşit mesafede olup yetki ve sorumluluk 
alanımızda kamu yararını önceliğimiz olarak görmekteyiz. 

2. TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASININ AMACI 

• Ülke ve kamu yararları çerçevesinde şehir ve bölge planlaması mesleği ile ilgili bütün 
konularda mesleğin ve meslektaşların görev ve yetkilerini düzenlemek, 

!  1



• Oda üyelerinin birbirleri ile ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim 
kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, meslek haklarına sahip çıkmak, kent 

planlama ve bilimini geliştirmek, 

• Ülke içinde ve dışında tüm resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulama ve 
kuram alanında mesleğin gelişmesini sağlamak üzere her türlü etkinlikte bulunmak, 

• Ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması doğrultusunda meslek alanına giren 

konularda doğal kaynakların ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi, ülkenin 
sanatsal ve teknik gelişmesi için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde 
bulunmak, 

• Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin ve öğrenciliğin sorunlarını incelemek, diğer 

ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen 
modellerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda oluşturulacak 
öğretim elemanı ve öğrenci komisyonları(ya da kolları) ile etkinliklerde bulunmak 
(TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği, md.6) 

3. MESLEK ODAMIZIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

• Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımına açık olup, şeffaf yönetim 
anlayışımızın gereği olarak üyelerimizin toplantılarda yer almaları ve önceden 

bildirmeleri halinde gündeme getirmek istedikleri konularda görüş alışverişinde 
bulunmak ve karar geliştirmek olanağı sağlanacaktır. 

• Şubemiz yetki sınırları içerisinde bulunan TMMOB İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu 
toplantıları, KVKK ile TVK komisyon toplantıları ile Muğla ve Denizli illerinde faaliyet 

gösteren Kent Konseyi toplantılarına düzenli katılım sağlanacak; uzmanlık alanımızla 
ilgili ülke ve bölge sorunlarının İKK toplantılarında etkin bir şekilde dile getirilmesi ve 
çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

• Denizli İl Temsilciliği ile mevcut ilişkiler güçlendirilecek, Denizli’de bulunan 

meslektaşlarımızın Şube yönetim ve çalışmalarına katılım ve katkısı sağlanacak; 
Denizli’de meslek alanımızla ilgili yaşanan sorunlar, üyelerimizin görüş ve önerileri 
Yönetim Kurulu toplantılarında aktif bir şekilde işlenecektir. 

• TMMOB’ne bağlı diğer meslek odalarının düzenlemiş oldukları faaliyetlere ve 

etkinliklere düzenli olarak katılım sağlanacaktır. Diğer meslek odalarınca düzenlenen 
etkinlikler ve faaliyetler Şubemiz üyelerinin de katılımına imkan sağlayacak şekilde 
duyurulacaktır. 
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• Kamu kurum ve kuruluşlarında ‘’İşyeri Temsilcilikleri’’ ile “Çalışma Komisyonları” 
oluşturulacaktır. Komisyon çalışmaları tüm üyelerimizin katılımına açık olup, komisyon 

faaliyetlerine yönelik oluşturulacak raporlar düzenli olarak paylaşılarak Yönetim 
Kurullarında tavsiye kararı niteliğinde sunulacaktır. 

• Yönetim Kurulunca alınan tüm kararlar yetki alanımızdaki tüm üyelerin eşit şekilde 
faydalanması ve bilgi alması için Odamız web sitesinde yayımlanacaktır. 

4. ÜYELERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

• Kurumsallaşmayı artırmak ve meslekle ilgili ortak karar verebilmek için Şubemiz yetki 
sınırları içerisindeki tüm meslektaşlarımızın Odamıza üye olması için çalışmalar 

yapılacaktır. 

• Meslek alanımızla ilgili konularda veya yönetimimizin tartışmaya açacağı gündem 
maddelerine ilişkin Danışma Kurulları düzenlenecek, Danışma Kurullarına katılımın 
sağlanması yönünde etkin haberleşme mekanizması oluşturulacaktır. 

• Kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın, mesleğimizi icra ederken 
karşılaştıkları sorunların tespitine yönelik komisyonlar oluşturulacak; yaşanan 
sorunların raporlanarak Genel Merkez ile paylaşılması sağlanacaktır. 

• Muğla ve Denizli illerinde kamu ve özel sektörde işsiz meslektaşlarımızın istihdamına 

yönelik girişimlerde bulunulacak; yönetim düzeyinde ve Genel Merkezimiz ile 
koordinasyon içerisinde, meslek grubumuzun istihdam olanaklarının geliştirilmesi için 
çalışmalar yapılacaktır. 

• Genel Merkezimiz sekreteryasında gerçekleştirilen mesleki eğitim faaliyetlerinin yetki 

ve sorumluluk alanımızda gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak; mesleki 
gelişim hususunda Şubemiz Yönetim Kurulu ve oluşturulan komisyon çalışmaları 
doğrultusunda adımlar atılacaktır. 

5.MESLEK ALANIMIZA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

• Mesleğimizin kısaca, bilimsel ve teknik veriler ışığında geleceğe yönelik planlama 
yapmak olduğu özetlenirse, Oda anlayışının sadece güncel konuları takip edip 
görüş bildirmek olmadığı açıktır. Bu nedenle; Planlama konusunda uzman olan 

Odamız, bölgede ve kentteki sorunları tespit ederek, bu sorunların çözümüne 
yönelik planlama ve şehircilik ilkellerini en iyi şekilde ortaya koyan plan ve projeler 
üreterek, gündemi yönlendirecek girişimlerde bulunacaktır. 
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• Katılımcı planlama anlayışının gereği olarak; Şube yetki alanı içerisinde her ölçek ve 
türdeki Planlama çalışmalarının; mevzuat ve Şehircilik ilke ve esaslarına göre 

değerlendirilmesi yapılacak, öneriler sunulacak ve plan onama yetkisine sahip kamu 
erkleriyle planlara yönelik tartışma ve işbirliği ortamı oluşturulacak, kamu 
bilgilendirilmesi yapılacak, gerekirse yasal süreçler işletilecektir.  

• Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için belirlenen başlıklar, üyelerimiz ve ilgili uzmanlarca 

tartışılacak; kamu sektörü-özel sektör-akademisyen işbirliği ile ortaya konacak ürün 
ve projeler üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

• Meslektaşlarımızın değişen mevzuatlardan haberdar olması amacıyla, internet 
ortamında tüm üyelerimizin kullanımına ve katkısına açık olacak <veri havuzu> 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

6. MESLEK HUKUKU VE DENETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

• Bölgemizde yapılacak imar planlarının Odamızca denetimi yapılacak, onaylanmış ve 

askıya çıkmış olan imar planları yasal mevzuatla birlikte, planlama tekniği ve şehircilik 
ilkelerine uygunluğu kapsamında incelenecektir. Bu planlardan yasalara ve planlama 
tekniklerine aykırı olanlara askı sürecinde itiraz edilecek, gerekli görülmesi halinde 
iptali için dava açılacaktır.  

• İmar Kanunu ve ilgili mevzuatın incelenerek değerlendirilmesi, İmar Yönetmeliği, 
Mevzuat ve Uygulama Sorunlarının Tespiti ve Öneriler, Mesleki uygulamaların imar 
mevzuatına ve etik değerlere uygunluğunun izlenmesi için çalıştay ve komisyon 
çalışmaları yapılacaktır. 

• Ücretli ve serbest çalışan meslektaşlarımızın, işyerlerinde yaşadıkları sorunlarla ilgili 
olarak, Şubemiz tarafından hukuki destek verilmesi yönünde Oda içi olanaklar 
değerlendirilecektir. Ücretli çalışan üyelerimizin iş sözleşmeleri, geçici sözleşme ile 
çalışan meslektaşlarımızın iş durumu ve serbest çalışan üyelerimizin özlük haklarının 

korunması konuları, bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun ilgi alanlarını oluşturacaktır. 

• Meslektaşlarımızın iş alanlarını sınırlayan yönetmelik ve mevzuatları incelenecek, söz 
konusu mevzuata yönelik Şubemiz görüş ve önerileri, gerekli makamlara iletilecek; 
girişimlerde bulunulacaktır. 

• Gerek TMMOB mevzuatı, gerekse Odamız mevzuatının geliştirilmesine yönelik, 
Şubemiz görüş ve önerileri ile Yönetim Kurulumuz ve Denizli İl Temsilciliğinin 
yapacağı çalışmalar raporlanarak düzenli olarak Odamız Genel Merkezi ile 
paylaşılacak; ayrıca TMMOB düzeyinde girişimlerde bulunulacaktır.  
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7. ODAMIZIN TANINIRLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

• Gündemdeki konuların üyelere aktarılması amacıyla Genel Merkezimizce hazırlanan 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Haber Bülteninde Şubemiz tarafından yapılan 
çalışmaların aktarılması sağlanarak, Ülke genelindeki Şehir Plancılarının Şubemiz 
faaliyetlerinden haberdar olması sağlanacaktır. 

• Şube yeki sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek Odamız 
çalışmaları konusunda bilgilendirme yapılacak; işbirliği ve katılımcı çalışma ortamı 
sağlanması amacıyla girişimlerde bulunulacaktır. 

• Şubemiz çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için web sayfamız ve sosyal 

medya aktif olarak kullanılacaktır. Ayrıca ülke ve bölge gündemine ilişkin gerekli 
görülen durumlarda yerel ve ulusal medyada yayımlanmak üzere basın açıklamaları 
yapılacaktır. 

• Şubemiz çalışmaları, Muğla ve Denizli illerindeki planlama çalışmaları ile mesleğimize 

yönelik gündem maddelerini içeren ‘’Şube Bülteni’’ oluşturulması amaçlanmaktadır. 

• Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları, belirlenecek aralıklarla Denizli ve 
Muğla il merkezi ile çeşitli ilçe merkezlerinde gerçekleştirilecek olup; Şubemiz 
çalışmalarına katılımın arttırılması amaçlanmaktadır. 

• Kentlere  ve topluma yönelik, uluslararası kapsamda kutlanan veya anılan günlerde 
ilgili makamlarla koordineli olarak kamu ile bir araya gelinen etkinlikler düzenlenerek 
yetki ve sorumluluk alanımızda kamuoyu yaratmak amaçlanmaktadır. 

8. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

• Pamukkale Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileriyle iletişim 
güçlendirilerek öğrenci üye kazanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

• Öğrenci komisyonu oluşturularak öğrenci üyelerimizin Odamız çalışmalarına katkıda 

bulunması sağlanacaktır. 

• Öğrenci temsilcilerinin düzenli olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılımı 
sağlanacak, öğrenci üyelerimizin talep ve önerileri Yönetim Kurulumuzca 
değerlendirilecektir. 

• Üniversite öğrencilerinin Odamızın düzenlediği ve meslek alanından pek çok 
plancının yer alacağı toplantı, konferans vb. organizasyonlara katılımı teşvik edilecek; 
meslek alanımızla ilgili tecrübe ve bilgi aktarımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
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• Şubemizin organize edeceği sosyal, eğitici ve kültürel faaliyetlere öğrencilerimizin 
katılımı teşvik edilecek; Oda çalışmalarının çekici hale getirilmesi sağlanacaktır. 

• Bölüm öğrencilerimizin mesleki eğitimlerine katkı koymak amaçlı farklı konularda 
uzman Şehir Plancısı meslektaşlarımız ile öğrencilerimiz belirli periyotlarda bir araya 
getirilerek söyleşi ve panel gibi etkinlikler düzenlenecektir. 

• Mezun olacak öğrencilerimizin Odamıza üye yapılması hedeflenmekte olup, 

mesleğe yeni adım atmış olan üyelerimizin Şubemiz faaliyetlerine ve yönetim 
kademesine etkin katkı koyması için çalışmalar yapılacaktır. 

• Üniversiteye giriş sınavları öncesinde, lise öğrencilerine yönelik mesleğimizi tanıtıcı 
faaliyetlerde bulunmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon kurularak 

söyleşi ve etkinlikler düzenlenecektir. 

9. SOSYAL, EĞİTİCİ VE KÜLTÜREL FAALİYETLER 

• Meslek alanımızı ilgilendiren değişen mevzuatla ilgili eğitim toplantıları, panel, söyleşi 

ve sempozyum düzenlenerek, üyelerimizin mevzuat konusunda güncel bilgilere 
sahip kılınması sağlanacaktır. 

• Mesleğimizin icrasında katkıda bulunacak hususlarda TMMOB’a bağlı diğer Meslek 
Odaları ile işbirliği sağlanarak, meslekler arası bilgilendirme ve eğitim çalışmaları ile 

çalıştay ve atölye çalışmalarının organize edilmesi amaçlanmaktadır. 

• Mesleki birlikteliğin ve üye ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenli olarak 
organizasyonlar düzenlenecektir. 

• Muğla ve Denizli illerindeki üyelerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla her 

iki ilimizde Kent Gezileri ve Ören Yeri Gezileri düzenlenecek; katılımın sağlanması 
hususunda hassasiyet gösterilecektir. 

• Düzenli olarak film gösterileri, sohbetler ve sosyal aktiviteler düzenlenecek; 
organizasyonlar hakkında aktif bilgilendirmeler yapılacaktır. 

• Odamız bünyesinde oluşturulan ‘’Şube Kütüphanesi’’nin genişletilmesi ve üyelerimiz 
kullanımına açılması için Genel Merkez ve çeşitli kuruluşlar bünyesinde çalışmalar 
düzenlenecektir.
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