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Yaz Kampına Dair

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından bu yıl 7.sinin 
düzenlendiği Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı 
Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin verildiği 22 farklı 
üniversiteden 72 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir.  

7 gün süren yaz kampı kapsamında, ilgili uzman akade-
misyenlerin yürütücülüğünde mesleki konuların tartışıldığı 
oturumların yanı sıra katılımcı mekansal analiz atölyesi, 
toplumsal mücadele ve kent hakkı atölyesi, çağdaş dans 
atölyesi, heykel atölyesi, film gösterimleri, teknik gezi gibi 
çeşitli etkinlikler de düzenlenmiştir.





1. Gün

4 Ağustos Cumartesi günü saat 
10.00`da kampımızın gerçekleştiği 
Gümüldür Tabiat Parkı`nda toplan-
maya başlayan katılımcı öğrencileri-
miz, kayıt işlemlerinin ardından ça-
dırlarına yerleştiler. 

Öğle yemeği sonrasında “Kamp 
Tanıtımı ve Bilgilendirme Toplantısı” 
gerçekleştirildi. Bu toplantıda kamp 
kuralları ve kamp programı hak-
kında öğrenciler bilgilendirildi.



1. Gün

Kısa bir molanın ardından öğrenciler, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyemiz Deniz Kimyon ve Oda-
mız Genel Başkanı Orhan Sarıaltun`un yer al-
dığı “TMMOB, Meslek Odaları ve Örgütlenme” 
başlıklı oturuma katıldılar.

Yoğun yağış sebebiyle sular 
altında kalan kamp alanın-
da, çadırlar boşaltılarak, 
biriken suyun alandan tah-
liyesi için kazma, kürekler-
le kanallar oluşturuldu ve 
çadırlar kurumaya bırakıldı.

Akşam yemeğinin 
ardından Açılış 
Kokteyli gerçek-
leştirilerek, kay-
naşma ve tanışma 
ortamı sağlandı. 
Dolu dolu geçen 
kampın ilk günü 
böylelikle son bul-
du. 



2. Gün

Kampın ikinci gününde, 
kahvaltı ve serbest za-
manın ardından öğren-
ciler, Melda Yaman’ın 
sunduğu “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” başlıklı 
oturuma katıldılar. 

Kısa bir aranın ardın-
dan Avukat Can Ata-
lay’ın sunduğu “İnsan 
Hakları ve Demokrasi” 
oturumu gerçekleştirildi. 



2. Gün

Öğle yemeğinin ardından ise kampımı-
zın ilk atölyesi olan “Katılımcı Mekansal 
Analiz Atölyesi” Barış Göğüş, Caner 
M. Doğançayır ve İdil Akyol Koçhan 
yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Atöl-
ye kapsamında Gümüldür Tabiat Parkı 
kullanıcılarına, alan ile ilgili soruların 
yer aldığı bir pano hazırlandı. Hazırla-
nan pano kamp sakinlerinin uğrak bir 
yerine yerleştirilerek, kullanıcıların ala-
na dair görüşlerini, alanda yaşadıkları 
sorunları analiz etmeyi amaçlamıştır. 

Akşam yemeği ardından “Babamın Kanatla-
rı (2016)” film gösterimi gerçekleştirildi. 



3. Gün

Kampımızın üçüncü  gününde, Ayşegül Altınörs, 
Akın Ersoy ve Şakir Çakmak’ın katılımıyla “Bellek, 
Kimlik ve Koruma Politikaları” oturumu gerçekleşti-
rildi. Kısa bir aranın ardından kampımıza sponsor 
olarak destek sunan Esri Türkiye’nin tanıtım sunu-
mu gerçekleştirildi. 

Öğle yemeğinin ardından Dilek Karabulut ve Öz-
lem Çelik yürütücülüğünde “Toplumsal Mücadele 
ve Kent Hakkı Atölyesi” gerçekleştirildi. Atölye kap-
samında, kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi 
verildi ve kampa katılan öğrencilerin; Bakan, Vali, 
Belediye Başkanı, Mahalle Sakini, Park Kullanıcısı, 
Yıkım Ekibi gibi farklı kimlikleri üstlenmesiyle kamu-
sal alan mücadelesi süreci canlandırmışlardır.



3. Gün

Akşam yemeğinin 
ardından Cansu 
Ergin yürütücülüğünde 
“Çağdaş Dans 
Atölyesi” ile 
üçüncü gün 
tamamlanmıştır.



4. Gün

Kampımızın dördüncü günü programda yer 
alan Teknik Gezi için, İlk durak olarak Efes 
Antik Kenti’ne gidildi. Arkeolog Akın Ersoy 
kolaylaştırıcılığında gerçekleşen gezi sonrası,  
Şirince Köyü ziyaret edildi. 



4. Gün

Alana dönülmesinin ardından, Onur Ko-
caer’in yürütücülüğünde “Heykel Atölyesi” 
gerçekleştirilmiştir. Picasso’nun Guernica 
tablosu, kampa katılan öğrenciler 
tarafından kolektif olarak rölyef çalışması 
yapılmış ve kamp alanına kalıcı bir
 eser olarak bırakılmıştır. 



5. Gün

Kampımızın beşinci gününde kahvaltı ve ser-
best zamanın ardından Erhan Kurtarır, Soner 
Çalış ve Sevgi Halime Özçelik tarafından 
sunulan “Göç” oturumu gerçekleştirilmiştir. 

Öğleden sonra ise, Yener Baş’ın katılımıyla “Kentsel Tasarım İlkeleri” başlıklı 
oturum gerçekleştirildi. Akşam yemeğinin ardından Ovacık Belediye Başkanı 
Fatih Maçoğlu ile söyleşi gerçekleştirilmiştir. 



6. Gün

Kampımızın altıncı gününe Dalya Hazar, 
Ömer Şan, Av. Senih Özay ve Itri Levent Er-
kol’un katılımıyla “Ekoloji ve Mücadele De-
neyimleri” başlıklı oturum gerçekleştirilmiştir. 

Öğle yemeğinin ardından ise 
Doğa Okulu’na gezi düzenlen-
miştir. Gezi sonrasında akşam 
yemeğinin ardından  “Yağmuru 
Bile (2010)” adlı film gösterimi 
gerçekleştirilmiştir. 



7. Gün

Kampımızın son gününde ise kahvaltı ve serbest za-
manın ardından Çağatay Keskinok ve Kübra Cihangir 
Çamur tarafından sunulan “Planlama ve Meslek Etiği” 
oturumu gerçekleştirilmiştir. 

Öğle yemeğinin ardın-
dan kampımızın ikinci 
günü başlayan “Katı-
lımcı Mekansal Analiz 
Atölyesi” nin sonuç 
ürünlerinin 
oluşturulduğu ikinci 
bölümü 
gerçekleştirilmiştir. 
Akşam yemeği ve 
serbest zamanın 
ardından plaket töreni 
ve veda kokteyli 
gerçekleştirilerek 
kampımız son 
bulmuştur. 



Emeği geçen ve katkı sunan tüm 
eğitimcilerimize, Oda çalışanlarımıza ve 

tabii ki kampa renk katan tüm 
öğrencilerimize sonsuz teşekkürler.
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