
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 
        

STRATEJİK HEDEF AMAÇ Hedefler EYLEMLER 

ŞUBE İÇİ 
KURUMSALLAŞMAYA 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Şubemizin Kurumsal  
Kimliğini Ve İşleyişini 

Güçlendirmek 

Şube Evrak Arşiv Sistemini Güçlendirmek. 

Evrak kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulan arşivleme sistemiyle  ilişkisini kurarak, düzenli olarak 
tutmak. 
MDU kayıtlarını düzenli olarak tutmak. 
Şubemiz kütüphanesinde bulunan eğitim arşivi ve basılı materyalleri düzenli olarak güncellemek ve 
meslektaşlarla paylaşmak. 

Şube Yönetiminin Yıl İçinde Gerçekleştireceği 
Faaliyetlerin Planlı, Programlı İlerlemesini 

Sağlamak. 
Yıllık etkinlik takvimini düzenli olarak hazırlamak ve üyelerimizle paylaşmak. 

Mesleki Denetim Uygulamalarının (MDU) 
Devamınlılığını Sağlamak. 

Şubemiz yetki alanında bulunan planlama faaliyetlerinin MDU yapılmasına yönelik denetimin arttırılması. 

Şubemiz yetki alanında bulunan kurumlarda MDU denetlemelerinin yapılması için  görüşmelerde bulunmak 
ve yazılı bilgi vermek. 

Şubede Yıl İçinde En Az Bir Stajyer 
Çalışmasını Sağlamak. 

Şubemiz yetki alanında bulunan üniversitelerin staj komisyonları ile düzenli iletişim kurarark iş birliği 
sağlamak. 

Şube İşleyişinin Verimliliğini Arttırmak. Şube çalışanlarının görev tanımları altında iş tanımlarının belirlenmesi. 

Yönetim Kurulu'nun Haftalık Belirlediği 
Yönetim Kurulu Gündem Konularına İlişkin 

Kararlarını Aksatmamak. 

Yönetim kurulunun haftada en az bir kez toplanmasını sağlamak. 
Alınan kararlara yönelik faaliyetlerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak. 
Gündeme ilişkin oluşturulan komisyonların sonuç odaklı çalışmasını sağlamak. 

MESLEKİ EĞİTİME 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Meslektaşlarımızın Mesleki 
Bilgi, Beceri Ve 

Yeteneklerini Geliştirmek 

Meslek Alanımızda İhtiyaç Duyulan Bilgisayar 
Programları Konusunda Eğitimler 

Düzenlemek. 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimleri-kursları için ücret indirimleri sağlamak. 

Mesleğimizin Doğrudan İletişim İçerisinde 
Olduğu Meslek Gruplarıyla Ve İlgili Odalarla 

Ortak Eğitici Etkinlikler Düzenlemek. 

Meslekiçi seminer, panel, ulusal ve uluslararası kongreler, çalıştay, sempozyum, teknik gezi, söyleşi vb. 
etkinlikler düzenlemek. 

Meslek Alanımızı İlgilendiren Ve Değişen 
Kanunlar Konusunda Meslektaşlarımızı 

Bilgilendirmek. 
Değişikliğe uğrayan kanun ve yönetmeliklere yönelik duyuruların yapılması ve komisyonların oluşturulması. 

Mesleğimiz İçin Önemli Bir Uygulama Ayağı 
Olan Teknolojik Gelişmelere Yönelik 

Etkinlikler Düzenlemek. 

Günümüz koşullarında Planlamanın önemli bir aracı olan Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin planlama süreçlerinde 
kurum ve kuruluşlarca kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalıştay, panel ve seminerler düzenlemek. 

 ŞEHİRCİLİK 
HİZMETLERİNE YÖNELİK 

ÇALIŞMALAR 

Serbest Şehir Plancılarının 
Sorunlarını Araştırmak 

İlgili Mevzuatların Eksikliklerini Ve 
Sorunlarını Saptamak 

Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkındaki Yönetmelik'e yönelik bir rapor hazırlamak. 

En Az Ücret Yönetmeliği'ne ve yönetmeliğin ilgili sorunlarını kapsamaya yönelik bir rapor hazırlamak. 

Serbest Şehircilik Komisyonunun ilgili konularda çalışmasını sağlamak. 

Özel Büro Çalışanlarının Sorunlarını 
Saptamak 

Serbest Şehircilik Bürolarında çalışan Şehir Plancıları ile toplantılar düzenlemek. 

Serbest Şehircilik Bürolarında çalışan Şehir Plancıları'nın "Şehir Plancısı" ünvanı ve kadrosu ile çalıştırılmasını 
sağlamak yönünde çalışmalar yürütmek. 

Şehircilik Hizmetlerinin 
Düzenlenmesini Sağlamak 

Serbest Şehircilik Bürolarının Denetimini 
Sağlamak Ve Uygulama Alanlarını 

Belirlemek. 

Serbest Şehircilik Büroları tarafından hazırlanan İmar Planlarının MDU işlemine ilişkin tespitlerde bulunmak. 

Planlama hizmetlerine yönelik imar planı ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin Serbest Şehircilik Büroları ile 
toplantılar düzenlemek. 

Üretilen Planların Kamu Yararı Çerçevesinde 
Üretilmesini Sağlamak 

Plan inceleme komisyonunun düzenli olarak toplanmasını sağlamak. 

Plan yapan kamu kurumları ile planların bilimsel ve etik değerleri hakkında söyleşiler düzenlemek. 
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MESLEKİ 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜN 

GÜÇLENDİRİLMESİNE 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Mesleğimizin Ve Meslek 
Örgütlülüğümüzün 

Kurumsallaşmasına Yönelik 
Çalışmaları Yürütmek 

Meslektaşlarımızın Özlük Ve Mesleki 
Haklarını Korumak 

Meslektaş sorunlarını tartışmak üzere Meslektaş Forumları düzenlemek ve sorunlara ilişkin bir rapor 
oluşturmak. 
Çalıştığı kurum veya kuruluşta sorun yaşayan üyelerin taleplerinin değerlendirilip gerekli işlemleri yapmak. 
Meslektaşlarımızın "şehir plancısı" ünvanı ve kadrosuyla çalıştırılmasına yönelik girişimlerde bulunmak. 

Oda personelinin çalışma ve özlük haklarıyla ilgili çalışma yapmak. 
Üyeler İle İletişimin Güçlendirilmesini 

Sağlamak. 
İşyeri Temsilcilik Sistemi'ni hayata geçirmek. 
Sosyal medya iletişim kanallarını etkin kullanmak. 

Meslek Örgütümüzün Temsiliyetini 
Sağlamak, Meslek Alanımıza Uygulama 

Alanlarında Sahip Çıkmak. 

Meslek alanımıza ilişkin konularda düzenlenen panel, sempozyum, kolokyum vs. gibi etkinliklere katılmak. 

Kente dair, kurumlar tarafından yapılan ve kamuya yönelik yatırımlarda bilgilenmek amaçlı ilgili kurumun ve 
meslektaşların katılımının sağlandığı seminerler düzenlemek. 

Şehir planlama disiplini içersindeki konulara ilişkin, kente dair, kurumlar tarafından yapılan kamuya yönelik 
yatırımlara yönelik komisyonlar veya konuya özel çalışma grupları kurmak ve konuyla ilgili üyelerle 
paylaşmak üzere rapor oluşturmak. 

Dönem başı yönetim kurulu tarafından üniversite ve kurumlara ziyaretlerde bulunmak. 
Şubemize Bağlı Çalışmakta Olan 

Temsilciliklerle İlişkileri Güçlendirmek 
Temsilcilikleri ziyaret etmek, sorun ve taleplerine yönelik çalışmalar yapmak. 
Şubenin gerçekleştirdiği tüm etkinliklere temsilciliklerin katılımlarını sağlamak. 

Odamızın Üye Sayısını Arttırmaya Yönelik 
Çalışmalar Yapmak 

Şubemiz etkinlik alanı sınırları içerisinde Şehir Planlama lisans eğitimi vermekte olan üniversiteler ile 
iletişimi geliştirerek aday plancıların oda ile ilişkilerini güçlendirmek. 

Meslek odamıza üye olmayan meslektaşlarımıza yönelik yapılan kampanya ve çalışmaların duyurulmasını 
sağlamak. 

Odamızın gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin kısa sürede paylaşımını sosyal medya kanallarıyla 
gerçekleştirmek. 

Meslek Alanımızın Yetkilerinin Korunması Ve 
Geliştirilmesi 

Yasa ve yönetmeliklerde uzmanlık alanına göre farklı konulardaki yetkinlik tanımlarının ve düzenlemelerin 
eksikliklerini tespit etmek ve gerekli mercilerden bu eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların 
yapılmasını sağlamak. 
Yasa ve yönetmeliklerde uzmanlık alanına göre farklı konulardaki yetkinlik tanımlarında yapılan 
değişikliklerin meslektaşlara duyurulmasını ve bu konuda  görüşlerinin alınıp konunun tartışılmasını 
sağlamak. 
Kurum veya kuruluşlarca yasalarla belirlenmiş yetkilere yönelik aksi uygulamalarda ilgili kurum ve kuruluşa 
konu hakkında bilgilendirme yapmak ve yasa ve yönetmeliklerin gereğini uygulamasını talep etmek. 

Tmmob'a Bağlı Diğer Meslek Odaları İle 
Koordinasyonu Geliştirmek 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantılarına düzenli olarak katılmak, kent gündemine dair ilgili 
konularda diğer meslek odalarına üye olan uzmanlardan destek almak, ilgili konularda oluşturulan 
komisyonlarda yer almak. 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından düzenlenen etkinlikleri duyurmak ve katılım sağlamak. 

Şehir Plancılarının İstihdamına İlişkin Bilgi 
Sistemi Geliştirmek 

Şehir Plancıları İstihdam İstatistiklerinin analiz raporunu oluşturmak. 
Hiç şehir plancısı çalıştırlmayan, az nüfusa hizmet eden belediyelerde en az 1 Şehir Plancısı diğer 
belediyelerde ise nüfusa göre istihdamın arttırılmasına yönelik girişimlerde bulunmak. 

Meslektaşlarımızın Moral Motivasyonlarını 
Sağlamaya, Paylaşıma Ve Dayanışmaya 

Yönelik Beklentilerine Yanıt Vermek 
Meslektaşlarla bir araya gelmek, paylaşımda bulunmak adına sosyal etkinlikler organize etmek. 

Meslek 
Alanımızı/Meslektaşlarımızı 

Cinsiyete Dayalı 
Ayrımcılıktan Korumaya 

Yönelik Politikalar Üretmek 

Meslek Alanına İlişkin Karar Mekanizmaların 
Ve Oda Yönetim Organlarında Kadın 

Temsiliyetinin Artması 

Kadın çalışmalarına ilişkin komisyon kurulması ve komisyon aracılığıyla gündemi takip etmek. 
Yılda 2 kez çıkartılması amaçlanan "Haber Bülteni Kadın Özel Eki" çalışmasına katkıda bulunmak. 
Kadın Belediye Başkanlarını yerinde ziyaret etmek. 
Yönetim kurulu üyelerini, oda çalışanlarını ve meslektaşları kapsayan bir toplumsal cinsiyet eğitim semineri 
düzenlemek. 
İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubunun çalışmalarını takip etmek, etkinliklerini duyurmak, 
toplantılarına katılım sağlamak. 
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ŞEHİR PLANLAMA 
MESLEĞİNİN TOPLUM 

NEZDİNDE  
SAYGINLIĞININ 

ARTTIRILMASINA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR 

Kente Dair Planlama 
Konularında Toplumsal 
Farkındalığı Sağlamak 

Kır, Kent Ve Bölge Gündemine İlişkin 
Konularda Aktif Rol Almak, Gündemde 

Tutmak 

Meslek alanımızı ilgilendiren konulara ilişkin, kurum - kuruluş ve üniversiteler tarafından düzenlenen 
toplantılara aktif olarak katılmak. 

Şubemiz tarafından yapılan Danışma Kurulu toplantı sonuçlarını raporlaştırarak kamuoyu ile paylaşmak. 

Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin kent gündemine dair konularda farkındalığını 
geliştirmeye yönelik atölye ve etkinlikler düzenlemek. 

Şubemiz tarafından yapılan kent gündemine yönelik konuların içeriğine göre, sivil toplum örgütleri ile 
ortaklaşma yöntemlerine gitmek. 

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları'na yönelik Mahalle halkları ile forumlar düzenlemek ve mahalle halkları 
tarafından düzenlenen forumlara katılmak. 

Şube Komisyonlarımız tarafından oluşturulan kent gündemine ilişkin raporları, kamuoyu ile paylaşmak ve 
bu konularda kamuoyunu bilgilendirmek 

Değişikliğe uğrayan kanun ve yönetmeliklere yönelik duyuruların yapılması ve komisyonların oluşturulması. 

Kente dair Bilimsel ve Kültürel Dergilerde, yerel ve ulusal gündelik gazetelerde, üniversiteler tarafından 
oluşturulan almanaklarda; Kamu yararı kavramı temelinde olması gereken planlama yaklaşımının teknik, 
siyasi ve etik değerlerine yönelik yazılar paylaşmak.  

Kent gündemine dair sanatsal etkinliklere katılmak, etkinlikler organize etmek. 

Üniversiteler Ve Stk'lar İle 
İşbirliği Yapmak 

Planlama Disiplinin, Bilimsel Değerlerini Ön 
Planda Tutmak 

Üniversiteler ve STK'lar ile ortak kolokyum, sempozyun, toplantı ve çeşitli etkinlikler yapmak. 
Çevre değerlerinin korunmasına yönelik ilgili sivil toplum örgütlenmeleri ile birlikte ortak eylem planları 
hazırlamak. 

ŞEHİR PLANLAMA 
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE 

YÖNELİK YAPILACAK 
ÇALIŞMALAR 

Kurumsal İlişkileri 
Güçlendirmek 

Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü'nde Lisans 
Eğitimi Vermekte Olan Üniversitelerle 

İlişkileri Güçlendirmek 

DEÜ ve İYTE Şehir Planlama Bölüm Başkanlıklarını ve Fakülte Dekanlıklarını ziyaret etmek, düzenlenmesi 
planlanan etkinliklere ilişkin bilgi vermek, iş birliği yapmak. 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrenci buluşmasına destek vermek. 

Öğrenci Üyelerin Tmmob 
Örgütlülüğü Altında 

Toplumsal Bilinci Aşılamak 
Ve Şube İle İlişkilerini 

Güçlendirmek 

Öğrenci Komisyonu Oluşturarak Öğrenci 
Örgütlülüğünü Güçlendirmek 

Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerini ziyaret ederek öğrenci iletişim listesi oluşturmak, sınıf 
temsilcileri seçerek komisyon toplantılarına düzenli katılımı sağlamak. 

Öğrencilerle eğitim programları üzerine çalışmalar yürüterek bu çalışmaların raporlarını Bölüm 
Başkanlıklarına ve TUPOB'a iletmek. 

Öğrenciler için kente ve planlamaya dair tartışmalar sunan aylık film gösterimleri düzenlemek, film gösterim 
tarihlerini sabit bir gün yaparak sürekliliğini sağlamak 
Öğrenci Komisyonunda çerçeve temalar oluşturmak ve tartışma ortamı sağlamak. 
Öğrenci Komisyonu aracılığı ile aday Şehir Plancıları'na iş ve istihdam olanaklarını anlatmak. 
Öğrencilerin programlarını ve temalarını tanımladıkları seminer, atölye, forum, etkinlik vb. buluşmalara 
destek vermek. 
Kent içi geziler düzenlemeye ilişkin öğrencileri teşvik etmek, gezilere destek vermek. 

Öğrencilere Ve Eğitim Programlarına İlişkin 
Çalışmalar Yürütmek 

Öğrencilere yönelik kurslar ve eğitimler düzenlemek. 
"Öğrenci - Mezun Danışman" sistemi oluşturarak eğitimi devam eden öğrencilere mezun danışman ataması 
yapmak. 

DEÜ'de Mimarlık Haftası etkinliklerinde, İYTE'de Bahar Şenliği haftasında stand açmak, atölye düzenlemek. 

Öğrenciler için staj olanakları sağlamak, üniversitelerin staj komisyonları ile düzenli iletişim kurmak. 
 


