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1- 29. DÖNEM OLAĞAN
GENEL KURUL GÜNDEMİ

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Genel Kurul Toplan9sı
Tarih : 18-19 Mart 2016 – Cuma/Cumartesi
Saat : 09.00 – 17.00
Adres : Atatürk Bulvarı, No: 219/7 Kavaklıdere/Ankara

Seçimler
Tarih : 20 Mart 2016 - Pazar
Saat : 09:00 – 17:00
Adres : Atatürk Bulvarı, No: 219/7 Kavaklıdere/Ankara

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Genel Kurul Toplan9sı
Tarih : 25-26 Mart 2016 – Cuma/Cumartesi
Saat : 09:00 – 17:00
Adres : Çankaya Belediyesi - Çağdaş Sanatlar Merkezi, Kennedy Caddesi No: 4,

Kavaklıdere/Ankara

Seçimler
Tarih : 27 Mart 2016 - Pazar
Saat : 09:00-17:00
Adres : Atatürk Bulvarı, No: 219/7-8 Kavaklıdere/Ankara
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GÜNDEM

1. Açılış ve Saygı Duruşu,

2. Başkanlık Divanı Seçimi,

3. Gündemin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü,

4. Açılış Konuşmaları,

5. Genel Kurul Komisyonlarının Seçimi,

6. Çalışma Raporu, Bütçe ve Denetleme Kurulu Raporlarının Sunulması,
Görüşülmesi ve Oda Yöne=m Kurulunun Aklanması,

7. Genel Kurul Komisyon Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü,

8. Yeni Dönem Bütçesi ve Uygulama Esaslarının Görüşülmesi ve Kabulü,

9. Genel Kurul Bildirgesinin Görüşülmesi ve Kabulü,

10. Yeni Dönem Çalışmaları için Dilek ve Öneriler,

11. Oda Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adayları ile
TMMOB Organları Aday Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması,

12. Seçimler,
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2- 28. DÖNEM GENEL DEĞERLENDİRME

TMMOB Şehir Plancıları Odası 28. Döneminde, örgütlülüğümüzü ileriye taşıyacak
adımları atarken Genel Kurulumuzda kabul ettiğimiz geçiş dönemi mesleki etik il-
keleri doğrultusunda meslek alanımızdaki uygulamaları daha iyiye ve doğruya ta-
şımayı hedefledik.Geçmiş dönemlerden devraldığımız ilkelerimizden taviz
vermeden kentlerimize ve meslek alanımıza yönelen saldırılara ve talan politika-
larına karşı mücadelemizi büyüterek,sürdürdük.

Sorumluluk üstlendiğimiz 28. Dönemde, ülke olarak çok zor bir süreçten geçtik.
Neoliberal iktidarın etkinliğini dolu dizgin sürdürdüğü, her gün 5 işçinin iş cinaye-
tine kurban gittiği koşullarda Manisa Soma'da 301 madencimizi, işverenler gerekli
önlemleri almadı diye kaybettik.Toplu işçi ölümleri özellikle inşaat sektöründe hız
kesmeden sürdü. Birbiri ardına yaşanan genel seçimler, yürütülen kampanyalar ül-
kedeki kutuplaşmayı hiç olmadığı seviyelere taşıdı. İç savaşı aratmayan çatışma or-
tamı, Diyarbakır, Suruç, Ankara, Sultanahmet ve ardından yine Ankara’da artarda
yaşanan bombalı terör olayları, sınırlarımızın hemen yanı başında süren savaş, ya-
şanan mülteci akını, emek piyasasının örgütsüz ve güvencesiz hale getirilmesi, ba-
sının baskı ve tehditle susturulma çabaları, "iç güvenlik" yasaları ile demokrasinin
rafa kaldırılması, otoriterleşme ve tüm muhalif kesimlerin susturulma çabaları mes-
lek odamızı da derinden etkiledi.

Piyasa sisteminin kent ve kır toprakları üzerindeki arzularını gerçekleştirmek üzere
hazırlanan planlamanın evrensel ilke ve esaslarını boşa düşüren ve mevcut yapı-
laşmayı ve rantı planlamanın önüne geçiren, uygulamada eşitlik ve adaleti orta-
dan kaldıran bir anlayışla oluşturulan, 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun,
TMMOB yasasını da değiştirmeyi dayatmıştır. Bu anlayışa teslim olmayacağımızı, eli
torbanın içinde yakalanan AKP'nin yasasını tanımayacağımızı belirttik. Emekten,
halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçlerle beraber 14 Şubat 2015'te
alanlara çıktık ve TMMOB'yi tasfiye etmek isteyen iktidara teslim etmedik.

Bir yandan ülkenin tüm bu olumsuz genel ortamında toplumsal muhalefetin içinde
halktan yana tavrımızı sürdürürken diğer yanda rant politikalarının tavan yaptığı
meslek alanımızda kentlerimizi, kamusal alanları, tarihi, kültürel ve ekolojik de-
ğerlerimizi korumak ve yaşatmak için var gücümüzle çalıştık. En yetkili ağızlardan
bile itiraf edilen sadece Ankara'nın değil tüm ülkenin "parsel parsel satıldığı", her
köşesinde yaygın bir yağma, yıkım ve talan politikaları sürdürüldüğü bir süreçte, ik-
tidarın talan politikalarına karşı toplumsal muhalefetin içinde olduk; bilimi ve tek-
niği egemenlerin değil, halkımızın yararına sunduk.

Dönem boyunca meslek alanımızda ve kentlerimizde yaşanan gelişmeler, Oda gün-
demi açısından belirleyici olurken, yaşanan bütün bu yağma ve talan politikalarını
tartışmak üzere 6-7-8.Kasım.2014'te İstanbul'da, İstanbul Teknik Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleşen 38.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun konusu "Kent-
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lerin Geleceği" oldu. Görev dönemimiz içinde, AKP iktidarının sığ politikalarla
maden ve enerji sektörlerini Karadeniz'in eşsiz güzellikteki ekolojik alanlarına sok-
tuğu, buna karşın yerel halkın kararlılıkla kendi yaşam alanlarını savunduğu bir sü-
reçten geçtik. Enerji ve maden politikalarının bir sonucu olarak hidroelektrik
santraller, ithal kömüre dayalı termik santraller ve nükleer enerji santralleri, ülke-
nin enerji ihtiyacına yönelik bir planlama yapılmadan, enerji kaynakları için bir
denge gözetmeden, gelişigüzel yer seçimi kararlarıyla her türden yaşam alanlarını
tehdit etmiştir. İktidar ve yandaş sermaye Karadeniz'e yıkım ve tahribat için gider-
ken Odamız 39.DŞG Kolokyumunu, 5-8.Kasım.2015 tarihlerinde Karadeniz Teknik
Üniversitesi ev sahipliğinde "Müdahale, Mücadele ve Planlama" konusu ile Trab-
zon'da gerçekleştirdi.Odamız, Karadeniz halkının yanında olduğunu gösterdi. 7
Haziran ve 1 Kasım.2015 genel seçimleri sonrasında ülkemiz, yüzlerce genç insa-
nımızın öldüğü, sivil halkın zarar gördüğü, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verileme-
diği, güvenlik zafiyetinin yaşandığı ve hak ihlallerinin olduğu çatışmalı bir sürece
girmiştir. Bu süreç içinde Diyarbakır kentinin tarihi kent belleği konumunda yer
alan birçok kültürün bir arada yaşadığı, 124 anıtsal, 410 adet tescilli sivil mimari
yapı örneğini de barındıran Suriçi bölgesi tamamen yıkılmıştır. 2015 yılında
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınan "Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçe-
leri Kültürel Peyzajı", Dicle Vadisi ve Suriçi Tampon Bölgeleri, Suriçi bölgesi yaşan-
maz hale gelmiştir. Üstelik tüm bu çatışmaların yarattığı ortamı fırsat bilerek, rant
odaklı dönüşüm senaryolarının devreye sokulduğuna şahit olduk. Yaşanan bu ça-
tışmalı ortamın bitmesi, tarihi ve kültürel yapıların tahribattan korunması, sivil ka-
yıplarının önlenmesi, zorunlu göçlerin durması kısaca yaşamın normal koşullarına
kavuşması için tüm tarafların üzerine düşenleri yapması gerektiğini, çatışmaların
arasında kalanın insanlık değerlerimiz olduğunu savunduk ve yıkımdan rant dev-
şirmenin de fırsatçılık olduğunu belirttik.Yaşanan çatışmalı ortam toplumun tüm
duyarlı kesimlerini harekete geçirmiştir. Akademi camiasından da yüzlerce "barış
için akademisyenler" çatışmaların son bulması için bildiri hazırlayıp imzalamışlar,
sonrasındaki süreçte de iktidarın gazabına uğramışlardır.

Bu dönemde, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere ülkenin
genelinde, halkımızın kamusallıklarını korumayı hedefleyen hukuk mücadelemiz-
deki dava sayısının 1171'e ulaşması; Oda Genel Merkezi, şubeler ve temsilcilik-
lerde görev üstlenen meslektaşlarımızın sahip oldukları mücadele inancının
göstergesidir aynı zamanda. Genel ve yerel İktidarlarca yandaşlara yapılan parsel
parsel planlara karşı mücadelemiz, kısıtlı kadrolarla emek yoğun yürütülmektedir.
Son dönemlerde yıldırma amaçlı oluşturulan yüksek dava maliyetleri ve yasal dü-
zenlemeleri, hukuk mücadelesini bitirmeyi hedefleyen belgelere, esnek ve tutar-
sız formalitelere dönüştürülen iktidar uygulamalarına rağmen yılmadan
sürdürülmektedir. Oda Genel Merkezi ve şubelerimizde görev yapan meslektaşla-
rımızın yoğun çabaları ile görev dönemleri içinde geçmişte açılmış dava sayısını %
20 arttırarak 447 yeni dava açılmıştır. 28. Dönemi oluşturan 2014-2016 yılları ara-
sında odamızın taraf olduğu davalardan yalnızca 92'sinin tüm hukuksal süreçleri
sona ermiş, 591 davada karar verilmiş, 514 davada ise temyiz veya karar düzeltme
aşamaları devam etmektedir.

Geçen bir önceki dönemde alınan kararla hakemli yayına dönüştürülen Planlama
Dergisi düzenli olarak üyelerimize ulaştırılmıştır. Odamızın süreli yayınlarından bir
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diğeri olan Haber Bülteni e-bülten formatında hazırlanırken kadın üyelerimizin ça-
lışmalarının belgelenmesi ve teşvik edilmesi yönündeki yaklaşım sonucunda, Kadın
Komisyonu tarafından hazırlanan Kadın Bülteni, dönem içinde Haber Bülteni eki
olarak üç sayı halinde çıkarılmış ve üyelerimizin adreslerine postalanmıştır.

28. dönem dahilinde Odamıza kayıtlı serbest şehircilik bürolarının sayıları ince-
lendiğinde, 2014 yılında odamıza kayıtlı serbest şehircilik bürosu sayısının 571,
2015 yılı sonu itibariyle ise 607 olduğu görülmüştür. Ülke genelindeki büro sayıla-
rındaki artışın temel sebebinin, Planlama eğitimi veren okulların sayısındaki artışla
ve dolayısıyla mezun sayısındaki artışla ilgili olduğu söylenebilir. İstihdam sorunla-
rının çözülmediği, kamu personeli seçme sınavları ile çok kısıtlı sayıda şehir plan-
cısı alımının yapılması, meslektaşlarımızı özel sektöre itmektedir. Bu durum, hem
mesleğimizin nitelikli olarak icra edilmesini engellemekte, hem de planlama hiz-
metleri karşılığında alınan ücretlerin düşmesine sebep olmaktadır.

Piyasa mekanizmasının mesleğimizin çalışma koşullarına git gide daha çok egemen
olduğu günümüzde, sistemin doğal gereği olan rekabet ortamı sürekli ve daha da
eşitsiz koşulları dayatmaktadır. Bu nedenle, meslektaşların bütününün yararına yö-
nelik yapılan en az ücret denetimi ve mesleki denetim uygulamaları Odamızın, mes-
leğimizin icra edilmesi sürecinde meslektaşlar arası haksız rekabeti önleme görevi
doğrultusunda yapılmıştır. Bu doğrultuda, gerek onay kurumları ile yapılan yazışma-
lar yardımıyla, gerekse Odamıza sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incele-
meler sonucunda, aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen meslektaşlarımız
hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu dönem içerisinde yaşanan davalar nedeniyle,
mesleki denetim uygulaması ile ilgili işlemlerin süreçlerinde dönemsel sıkıntılar ya-
şansa da; zamanında alınan tedbir ve uygulama kararları ile sürecin devamı sağlan-
maya çalışılmıştır. Bu çerçevede, 14.08.2015 tarihinde mesleki denetimin yanı sıra,
plan müelliflerinin denetlendiği "Sicil Durum Belgesi" uygulamasına geçilmiştir.

Meslek odalarının varlıklarını sürdürmesi, hizmetlerini gereği gibi yapabilmesi,
meslek alanında sürdürülen mücadelenin geliştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması,
mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim ve etkinliklerin arttırıla-
bilmesi için ihtiyaç duyulan gelirlerin asli kaynakları arasında üye ödentileri ile mes-
leki denetim uygulamasından elde edilen gelirler gelmektedir. 28. Dönem Yönetim
Kurulu, Oda Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş olan bütçeyi gerçekleştirmek
amacıyla, bir yandan üye ödentilerinin ödenme oranlarının arttırılmasına yönelik
çalışmalar yürütürken, bir yandan da birikmiş ödenti borçlarının tahsilatına yöne-
lik çalışmalar başlatılmıştır. Diğer yandan, iktidarın ve bazı kurumların ve kişilerin
tüm engelleme girişimlerine rağmen mesleki denetim uygulamasının sürdürülmesi
ve bu alandan Oda bütçesine sağlanan katkının sürekliliğini korumak amacıyla ça-
lışmalar yürütülmüştür.

Odamız 27. Genel Kurulunda verilen yapılandırma kararı ve sonrasındaki üyelere
yapılan ödeme kolaylıkları sonrasında, 28. Genel Kurul yönetim kuruluna aidatla-
rın ödenmesi konusunda somut görevler vermiştir. Bu doğrultuda çalışmalar yü-
rüten yönetim kurulumuz belirli aralıklarla üyelere bilgilendirmede bulunmuş,
daha sonrasında aidat borcu olan tüm üyelere gruplar halinde önce Odamız tara-
fından, ardından Hukuk Müşavirliğimiz tarafından yazılı ihtarda bulunulması süre-
cini yürütmüştür. Söz konusu yazılı ihtarlar neticesinde, üyelerimizden önemli bir
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oranda geri dönüş olmuş, geçmiş yıllara ait üye ödentilerinin tahsil edilmesi hız-
landırılmıştır.

Önceki dönemlerde, toplam gelir içindeki payı %15'i geçmeyen üye ödentileri,
2016 yılı itibari ile % 45 seviyesine ulaşmıştır. Bu ise, yönetim kurulumuzun üye
ödentilerini tahsil etme kararlılığının bir göstergesidir.

Odamızın üye sayısında artış, şehir planlama eğitimi veren bölüm sayısındaki artış
ve mezun sayısındaki artışla birlikte bu dönemde de sürmüştür. Dönem içinde ül-
kemizde şehir planlama eğitimi verilen bölüm sayısı 21’e yükselirken, 2014-2016
ders yılında şehir ve bölge planlama bölümlerinde eğitime başlayan öğrenci sayısı
ise 950'yi bulmuştur. Ne yazık ki verilen eğitimin niteliği öğrenci sayısındaki yük-
selmeye koşut olarak yükselmemiştir.

Artan planlama bölümü sayısı, eğitimde yaşanan sorunlar Odanın eğitim alanında
da sorumluluğunu arttırmıştır. Gençlerin geleceğimiz olduğu bilinci ile nitelikli eği-
time katkı ve Oda örgütlülüğünün yaygınlaştırılması amacıyla geçen dönem olduğu
gibi, bu dönem içinde de iki kez “Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı” düzen-
lenmiştir. 2014 ve 2015 yılları Temmuz ayı içinde, İzmir Seferihisar ve Muğla Akyaka
orman kampında düzenlenen kamplar öğrenci üyeliğin yaygınlaştırılması açısın-
dan önemli katkılar sunmuştur.

Açılan ve eğitime başlayan bölüm, eğitime başlayan öğrenci ve mezun olan öğ-
renci sayılarındaki artışa koşut olarak Odamızın üye sayısı 5513'e ulaşmıştır. Yeni
mezun şehir plancısı sayısındaki artış, iş olanakları açısından var olan koşulları
olumsuz yönde etkilemektedir. Meslek alanımızda yaşanan istihdam sorunu, ser-
best çalışan şehir plancısı sayısında da hızlı artış yaşanmasına neden olmaktadır.

28.Genel Kurulumuzun kararı gereği bu dönem içinde odamızın organlarında yer
alan ve çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği semineri (TCES) alması zorunlu hale
gelmiş, bu amaçla Ankara, İstanbul,İzmir, Diyarbakır ve Bursa şubelerimizde ve öğ-
renci kamplarında TCES verilmiş ve katılım belgelendirilmiştir.

Odamız yürüttüğü kadın çalışmaları ile TMMOB içinde de öncü bir role bürünmüş-
tür. Üyelerinin yarıdan fazlası kadın olan ve giderek kadın üye oranı artan odamız,
kadınları dışlayan ve baskılayan anlayışla toplum içinde ve birliğimizde yaşanan
demokrasi sorununa duyarsız kalmamış TMMOB 4.kadın kurultayında mevcut yö-
netim anlayışının sınırlarını aşan kadın iradesine sahip çıkmıştır.

Şehir Plancıları Odası’nın 28. Dönemi de, Odamızın kırk yılı aşkın mücadele gele-
neğine bağlı olarak geçmiştir. Mesleki, demokratik kitle örgütü olmanın bilinci ve so-
rumluluğuyla, Oda organlarında görev üstlenmiş olan tüm arkadaşlarımız,
üstlendikleri görevleri başı dik ve onurlu biçimde tamamlamış olmanın haklı guru-
runu taşıyacaklardır.

Dönem boyunca Oda Genel Merkezi, şubeler ve temsilciliklerde görev alan, yürü-
tülen TMMOB ve Oda mücadelesinin bir parçası olarak üstlendikleri görevi özveriyle
yerine getiren örgütümüzün tüm birimlerindeki meslektaşlarımıza; yöneticilerimize,
çalışanlarımıza ve yürütülen mücadeleye omuz vererek destekleyen tüm üyeleri-
mize teşekkür ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası 28. Dönem Yönetim Kurulu



3- 28. DÖNEM ODA ORGANLARI

12-13 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 28. Oda Genel Kurulu’nda;Oda Yö-
netim Kurulu üyeleri, Oda Onur Kurulu üyeleri, Oda Denetleme Kurulu üyeleri ile
TMMOB Birlik Yönetim Kurulu üye adayları, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üye adayı
ve TMMOB Yüksek Denetleme Kurulu üye adayı seçimi gerçekleştirilmiş, göreve
seçilen meslektaşlarımız 2 yıl boyunca görev yapmışlardır.

3.1 28. DÖNEM ODA ORGANLARI

28. DÖNEM GENEL KURULU SONUCU YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl Üyeler
SERDAR MALKOÇ ALPASLAN NİZAMOĞLU
GÜRKAN AKGÜN
NEHİR YÜKSEL
ORHAN SARIALTUN
R. ESRA OĞUZ
AYŞE IŞIK EZER
HÜSEYİN G. ÇANKAYA

Yedek Üyeler
CEREN GAMZE YAŞAR
ÇİĞDEM ÜNAL
ENGİN BOZKURT
BURÇİN AYDINSOY
FAHRİYE GÜL TÜZÜN
SELÇUK ŞAHİN
BİLGE NUR BEKTAŞ

Oda Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerimiz, tam katılımla gerçekleşen ilk Yönetim
Kurulu toplantısında kendi içinde görev dağılımı yapmıştır.

ODA YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Genel Başkan : ORHAN SARIALTUN
II Başkan : R. ESRA OĞUZ (20.11.2015 tarihinden itibaren)

AYŞE IŞIK EZER (20.11.2015 tarihine kadar)
Genel Sekreter : HÜSEYİN G. ÇANKAYA
Genel Sayman : GÜRKAN AKGÜN
Üye : SERDAR MALKOÇ ALPASLAN NİZAMOĞLU
Üye : AYŞE IŞIK EZER (20.11.2015 tarihinden itibaren)

R. ESRA OĞUZ (20.11.2015 tarihine kadar)
Üye : NEHİR YÜKSEL(31.12.2015 tarihine kadar)

ENGİN BOZKURT (22.01.2016 tarihinden itibaren)
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ODA ONUR KURULU

ASIL ÜYELER
Melih Ersoy
H. Oğuz Aldan
Ceyhan Yücel
Emine Ferhan Gezici Korten
Ümit Özcan

YEDEK ÜYELER
Nilgün Görer Tamer
Yalçın Demirtaş
Zeki Yıldırım
Hüseyin Yeldiren
Mustafa Teoman Tekkökoğlu

ODA DENETLEME KURULU

ASIL ÜYELER
Bülent Uçele
Meltem Yağan
Ali Rıza Nurhan
Menşure Işık
B. Aytuğ Aydoğdu

YEDEK ÜYELER
Güliz Zerrin Erben
Filiz Oğuz
Fuat Eraslan
Veysel Esatoğlu
Sedat Yılmaz

TMMOB YÖNETİM KURULU
Necati Uyar (09.02.2015 tarihine kadar)
R. Esra Oğuz((09.02.2015 tarihinden itibaren)
Nehir Yüksel

TMMOB DENETLEME KURULU
Cüneyt Kamil Erginkaya

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Ümit Nevzat Uğurel
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3.2 28. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : Gülcan Keskin
Şube II. Başkanı : Cüneyt Kamil Erginkaya
Şube Sekreteri : Yakup Tatlı
Şube Saymanı : Baykal Bayır
Üye : Osman Koray Tetik
Üye : Kaan Bozdoğan
Üye : Onur Kafalı(01.09.2015 tarihinden itibaren)

Berna Umut Özbek(18.08.2015 tarihine kadar)

YEDEK ÜYELER
Üzeyir Çulha
Ergin Yöntem
Fikret Ünlüer
Ayşe Atar
Halil Uzun
Duygu Yılmazlar

ANTALYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : Haşim Dikencik
Şube II. Başkanı : Burak Günaydın
Şube Sekreteri : Funda Yörük
Şube Saymanı : Merve Pınar Kınkıt (14.12.2015 tarihinden itibaren)

Levent Hansu (02.12.2015 tarihine kadar)
Üye : Ebru Manavoğlu
Üye : Süleyman Kocabaş
Üye : Serdar Pallavuş

YEDEK ÜYELER
Okan Atak
Ayşe Özlem Çelik
Nuri Efe
Berrak Çiçekliyurt
Berna Güser
Pervin Şenol

28. DÖNEM ODA ORGANLARI



ANKARA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : Emre Sevim (16.04.2014 tarihinden itibaren)

Orhan Sarıaltun (16.04.2014 tarihine kadar),
Şube II Başkanı : Duygu Cihanger
Şube Sekreteri : Deniz Kimyon
Şube Saymanı : Gencay Serter
Üye : Filiz Hekimoğlu
Üye : Hakan Ünlü
Üye : Serhat Celep (30.10.2014 tarihinden itibaren)

Orhan Sarıaltun (30.10.2014 tarihine kadar)
Emre Sevim (16.04.2014 tarihine kadar)

YEDEK ÜYELER
Zeynep Eliş Demircan
Esra Alkım Karaağaç
Sercan Kara
Ender İplikci
Nihan Oya Memluk
Halil Serhan Saner

BURSA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : Hakan Karademir
Şube II. Başkanı : Sevilay Çetinkaya (13.05.2015 tarihinden itibaren)

Alev Çetinkaya(15.04.2015 tarihine kadar)
Şube Sekreteri : Cemil Kuzukıran (31.07.2014 tarihinden itibaren)

Ramazan Gülten (31.07.2014 tarihine kadar)
Şube Saymanı : Ramazan Gülten (31.07.2014 tarihinden itibaren

Cemil Kuzukıran (31.07.2014 tarihine kadar)
Üye : Umut Ünsal Göktaş
Üye : Çağrı Demirel Arabacı
Üye : Necat Akın (13.05.2015 tarihinden itibaren)

Sevilay Çetinkaya (13.05.2015 tarihine kadar)

YEDEK ÜYELER
Beyazıd Özkurt
Tahir Yılmazeli
Cemil Çelik
Aslı Yeğenoğlu
Gülçin Tunç
Cenk Köklü
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DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : Mustafa Oğuz Sinemillioğlu
Şube II. Başkanı : Yıldız Tahtacı
Şube Sekreteri : Fatma Büşra Cizrelioğulları
Şube Saymanı : Güllü Yücedağ
Üye : Abdullah Sevinç
Üye : Şerafettin Müjdeci
Üye : Mehmet Emin Şahin
Üye : Reşit Coşkun
Üye : Uğur Dündar
Üye : Gönül Bakırcı
Üye : İskender Demir
Üye : Umut Kork
Üye : Zeynelabidin Kırşan
Üye : Mezra Öner

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı :Tayfun Kahraman
Şube II. Başkanı : Semin Çağdaş Tuba İnal Çekiç
Şube Sekreteri : Akif Burak Atlar
Şube Saymanı : Kumru Çılgın
Üye : Gürkan Akgün
Üye : Süleyman Balyemez
Üye : Kıvanç Kutluca

YEDEK ÜYELER
Çare Olgun Çalışkan
Aysun Koca Sarı
Erhan Kurtarır
Ceyda Sungur
Oktay Kargül
Nuray Çolak
Ayşe Yıkıcı
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İZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : Özlem Şenyol Kocaer
Şube II. Başkanı : Uğur Bayrak
Şube Sekreteri : Deniz Avşar (06.01.2016 tarihinden itibaren)

Gülnur Çevikayak (28.12.2015 tarihine kadar)
Şube Saymanı : Ezgi Yekbun Cengiz
Üye : Nursun Akıncı
Üye : Emel Karakaya
Üye : Süleyman Siyah (06.01.2016 tarihinden itibaren)

Deniz Avşar (06.01.2016 tarihine kadar)

YEDEK ÜYELER
Serdar Simsar
Müberra Cansu İşven(28.12.2015 tarihine kadar)
Ulaş Şansal Kılıçkaya
Serkan Ekinci
Adil Tokay
Özgür Hamdi Bal

KAYSERİ ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : Ömer Yasin Arık
Şube II. Başkanı : Zarife Hilal Şağban
Şube Sekreteri : Ethem Burak Pırtıcı
Şube Saymanı : Enver Şamil Taşçı
Üye : Erman Ağmaz
Üye : Harun Bülbül
Üye : Muhammed Zeki Soyak

YEDEK ÜYELER
Songül İlhan
Şükrü Balaban
Ayşe Erkara
Çetin Maraşlıoğlu
Oğuz Kaya
Taner Karakaya
Mehmet Kuru

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

18



KONYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : Münir Günay
Şube II. Başkanı : Ömer Özuysal
Şube Sekreteri : Mustafa Kaynak
Şube Saymanı : Hilal Avcı Acar
Üye : Veli Sinan Yılmaz
Üye : Ali Uçar
Üye : Ali Yayla

YEDEK ÜYELER
Metin Ateş
Kemal Tokay
Neslihan Elbi
Zahir Nazlı
Murat Ferit Altun
Büşra Alper Öztoklu
Fatih Kahraman

MUĞLA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : İsmet Şahin
Şube II. Başkanı : Ali Özden Gürbüz
Şube Sekreteri : Defne Tanyeli Özenbaş (03.11.2015 tarihinden itibaren)

Vildan Tekin (22.10.2015 tarihine kadar)
Şube Saymanı : Gizem Muslu Karakaş
Üye : Defne Tanyeli Özenbaş (03.11.2015 tarihine kadar)
Üye : İsmail Hodoğlugil (22.10.2015 tarihine kadar)
Üye : Derya Kesik (16.03.2015 tarihine kadar)
Üye : Güzide Özkaya
Üye : Başak Erbil Çahan
Üye : Banu Özberk (22.10.2015 tarihine kadar)
Üye : Doruk Çağrı Çifteler (04.08.2015 tarihine kadar)
Üye : Ezgi Orhan Nalbantoğlu
Üye : Ömer Girgin
Üye : Cemil Karataş
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SAMSUN ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER
Şube Başkanı : Serdar Sağlam (27.05.2014 tarihinden itibaren)

Hüseyin Kahraman (27.05.2014 tarihine kadar)
Şube II. Başkanı : Neziha Açan
Şube Sekreteri : Hüseyin Kahraman (27.05.2014 tarihinden itibaren)

Serdar Sağlam (27.05.2014 tarihine kadar)
Şube Saymanı : Levent Uçarlı
Üye : Abdullah Kavşak
Üye : İbrahim Öner
Üye : Pınar Çakır

YEDEK ÜYELER
Mustafa Aybastı
Erkan Uçkun
Yılmaz Açan
Zennube Albayrak
Birol Yılmaz
Bilal Tansel Erdem
Elvan Uçarlı

TRABZON ŞUBE YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER

Şube Başkanı : Kadir Günay
Şube II. Başkanı : AdemTanrıver
Şube Sekreteri : Ercan Şen
Şube Saymanı : Fatih Ayaz
Üye : İsmail Hakkı Sandıkçı
Üye : Serhat Durukan
Üye : Mehmet Öztürk (09.04.2015 tarihinden itibaren)

Hacı Salih Hacısalihoğlu (23.03.2015 tarihine kadar)

YEDEK ÜYELER
Alper Özcelep
Ayşegül Özyavuz
Ümit Dursun
Ferda Yazıcıoğlu
Ersin Gazioğlu
Muhammed Hüseyin Atilla

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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3.3 İL TEMSİLCİLİKLERİ

Adıyaman : Uğur DÜNDAR
Aydın : Melis GÜLCÜOĞLU
Balıkesir : Cemil ÇELİK
Batman : Şerafettin MÜJDECİ
Çanakkale : M. Kemal ALBAYRAK
Denizli : Ömer GİRGİN/Ezgi ORHAN NALBANTOĞLU
Erzurum : Nevzat Utkan ILICALI
Eskişehir : Evrim KOÇ
Gaziantep : M. Mert YETKİNŞEKERCİ
Giresun : Eyüp Güray GÖKÇİN
Hatay : Kenan KADIOĞLU
Isparta : M. Ilgar KIRZIOĞLU
Kahramanmaraş : Muzaffer AKYOL
Kocaeli : Duygu ÖZTEKİN
Manisa : Görkem YAZICI
Mardin : Reşit COŞKUN
Mersin : İsmet GÜLLÜ
Ordu : Birol YILMAZ
Rize : Ümit DURSUN
Sakarya : Bahar DURMUŞ
Şanlıurfa : Mehmet Selim AÇAR
Tekirdağ : İbrahim ÖZBAY
Tokat : Necdet COŞ
Van : Mahmut GEYİK
Zonguldak : Mahmut Yesari SEZGİN

3.4 MESLEKİ DENETİM GÖREVLİLERİ

Adıyaman : Gülbanu ÇELEBİ TURAN
Balıkesir : Nevin SAYMAN
Eskişehir : Gülin Sultan AVCI
Gaziantep : Bülent ÇEKİLMEZ
Giresun : M. Hüseyin ATİLLA
Hatay : Bülent BÜYÜKAŞIK
Kahramanmaraş : Cengiz ŞİRİKÇİ
Kocaeli : Sümeyye SÜMBÜL
Malatya : Zühal ÖZER
Manisa : Mustafa HOŞAFÇI
Mardin : Veysel AKBIYIK
Ordu : Elif GENÇYÜREK
Rize : Gözde ENİSOĞLU
Sakarya : Macide ULUKÖYLÜ
Şanlıurfa : Tuncay ALP
Tekirdağ : İbrahim ÖZBAY
Van : Cihan Vahap ELMAS
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3.5 ODA ÇALIŞANLARIMIZ

GENEL MERKEZ
Sultan Karasüleymanoğlu - Genel Sekreter Yardımcısı
Ayhan Erdoğan -Mesleki Denetim Koordinatörü (05.08.2014 tarihinden itibaren)
Cansu Demir –Teknik Personel (05.08.2014 tarihinden itibaren)
Şelale Balambar- Teknik Personel (08.07.2014 tarihinden itibaren)
Demir Demircioğlu – Mesleki Denetim Görevlisi (27.09.2014 tarihine kadar)
Veysel Erdem - Muhasebe Görevlisi
İrfan Erdemir - Muhasebe Görevlisi
Esma Şahinöz - Büro Görevlisi
Hatice Tekdemir - Teknik Personel (03.03.2014-03.06.2014 tarihleri arası)
Mehmet Volkan Uludağ – Mesleki Denetim Görevlisi (27.09.2014 tarihine kadar)
Serap Lemlioğlu - Büro Görevlisi (03.03.2014 tarihinden itibaren)
Erdal Dönmez -Büro Görevlisi (22.06.2015 -01.12.2015 tarihleri arası)

ADANA ŞUBE
Berna Er (12.01.2015 tarihinden itibaren)
Yakup TATLI - Şube Sekreteri (17.11.2014 tarihine kadar)

ANKARA ŞUBE
Gözde Güldal- Şube Sekreter Yardımcısı
Ayhan Erdoğan -Teknik Personel (03.04.2014 tarihine kadar)
Berçem Kaya -Teknik Personel (13.07.2015 tarihinden itibaren)
Betül DEMİR -Büro ve Ön Muhasebe Görevlisi
Elif Simay Dağ - Teknik Personel (21.01.2016 tarihinden itibaren)
Ender İplikci- Mesleki Denetim Görevlisi (28.10.2015 tarihinden itibaren)
Servet Fulya Önay -Şube Sekreter Yardımcısı (31.07.2015 tarihine kadar)
Volkan Er -Mesleki Denetim Görevlisi (31.08.2015 tarihine kadar)
Erdal Dönmez -Büro Görevlisi(22.06.2015 tarihine kadar)

ANTALYA ŞUBE
Elif Can BESTELCİ - Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi
(27.02.2015 tarihine kadar)
Esra Bodur-Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi (12.03.2015 ta-
rihinden itibaren)

BURSA ŞUBE
Zeynep Ece Güler -Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi
(14.09.2015 tarihinden itibaren)
Öznur Kublay - Büro Görevlisi
Cemil Kuzukıran – Şube Sekreteri (13.08.2014-01.08.2015 tarihleri arasında)
Ramazan Harmancı - Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi
(31.07.2014 tarihine kadar)
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DİYARBAKIR ŞUBE
Ali Gelmez- Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi (24.04.2015 ta-
rihinden itibaren)

İSTANBUL ŞUBE
Akif Burak ATLAR - Şube Sekreteri
Sabiha Sezi Toprakçı - Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi
Bilge Martan- Şube Sekreter Yardımcısı (06.04.2015 tarihinden itibaren)
Murat Ölmez- Şube Sekreter Yardımcısı (01.10.2014 tarihinden itibaren)
Ece Özden PAK - Şube Sekreter Yardımcısı (16.01.2015 tarihine kadar)
Hatice AŞKIN - Büro ve Ön Muhasebe Görevlisi

İZMİR ŞUBE
Nurhilal Ergün Ateş - Şube Sekreter Yardımcısı
Ural Dede- Mesleki Denetim Görevlisi (06.07.2015 tarihinden itibaren)
Funda Özcan Demircioğlu- Mesleki Denetim Görevlisi (01.08.2015 tarihine kadar)
Hüdane Şahin : Büro ve Muhasebe Görevlisi (08.05.1992 tarihinden itibaren)

KAYSERI ŞUBE
Hülya Çetinkaya - Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi
(05.03.2014 tarihinden itibaren)
Ayşe Erkara- Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi(18.02.2014
tarihine kadar)

KONYA ŞUBE
Büşra ALPER - Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi

MUĞLA ŞUBE
Sultan Kırıkoğlu- Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi
(15.01.2015 tarihinden itibaren)

SAMSUN ŞUBE
Yağmur Reis Gül – Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi

TRABZON ŞUBE
Aynur Turan Pervan - Şube Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Denetim Görevlisi
Esen Berber- Teknik Personel (07.05.2015- 07.12.2015 tarihleri arası)

HUKUK DANIŞMANI
AV. Koray CENGİZ
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TMMOB Şehir Plancıları Odası, Genel Merkezi’nin yanı sıra şubeleri, temsilcilikleri
ve mesleki denetim görevliliklerinden oluşan birimleriyle bir bütündür. Kurumsal
yapılanmanın asli unsurları olan bu birimler örgütlülüğün gelişmesi, mesleki alanda
sürdürülen çalışmaların ve üyelere yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması, üyelerin
aktif katılımının geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde şehir ve bölge planlama eğitimi veren bölüm, öğrenci ve mezun sayıla-
rındaki artış Oda üye sayısındaki artışın da hızlanması anlamına gelmektedir. Üye
sayısındaki artışın yanı sıra meslek alanımızda artan sorunlar Odamızın sorumlu-
luklarını da arttırmaktadır. Yaşanan gelişmeler karşısında TMMOB Şehir Plancıları
Odası’nın başarılı olabilmesinin yolu kurumsal yapının güçlendirilmesinden geç-
mektedir.

Oda örgütlülüğünün her düzeyinde üye katılımının düşük olması, kurumsal yapının
güçlendirilmesinin önünde önemli ve yapısal bir sorun olarak varlığını sürdür-
mektedir. 28. Dönem çalışmaları arasında bir yandan Oda örgütlülüğünün yaygın-
laştırılmasına yönelik, diğer yandan üyelerimizle Oda birimleri arasındaki ilişkilerin
güçlendirilmesi yönünde çaba harcanmıştır. Bu kapsamda, üyelerimizin Oda çalış-
malarına katkısını artıracak stratejilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmış,
daha çok üyenin aktif üye haline getirilmesi temel ilke olarak benimsenmiştir.

4.1 ÜYE YAPISI VE ÜYE DAĞILIMI

4.1.1 ÜYE SAYISI VE DEĞİŞİMİ

28. Dönem başında, 2014 yılı Nisan ayında faal üye sayısının 5417 ve kayıtlı üye
sayısının 5802 olduğu görülmüştür. İki yıllık çalışma dönemi içerisinde 438 yeni
üye kaydının yapıldığı, vefat eden ve istifa ederek ayrılmış olan üyelerimizin olması
nedeniyle 2016 yılı Mart ayı itibariyle faal üye sayısı 5513 ve kayıtlı üye sayısının
6240’a ulaşmıştır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne geçilmesinin ardından gerek üyelere ulaşıl-
ması gerekse birikmiş ödenti borçlarına dair yürütülen çalışmalar sonrasında; üye-
lerimizin bir kısmının planlama mesleğini icra etmediği, bir kısmının ise kamu
kurum ve kuruluşlarında asli memur olarak planlama faaliyetinde bulunuyor ol-
maları nedeniyle üyelikten ayrılma taleplerinde bulundukları, bu nedenle 28.
Dönem içerisinde 329 kişinin üyelikten ayrılmış olduğu tespiti yapılmıştır.Bununla
birlikte bir önceki dönem 464 olan yeni üye kaydının bu dönem içerisinde 438 ol-
duğu, üyelikten istifa taleplerinin ise faal üye sayısındaki artış oranın düşük olma-
sına sebep olmuştur.

4- KURUMSAL YAPI VE ÖRGÜT İLİŞKİLERİ
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Grafik-1 Yıllara Göre Üyelik Durumu

Trabzon Şube Başkanımız 2121sicil no.lu üyemiz Hacı Salih Hacısalihoğlu, Bursa
Şube II. Başkanımız 2069 sicil no.lu üye Alev Çetinkaya, 108 sicil no.lu üye Mehmet
Süavi Akansel, 157 sicil no.lu üye Ömer Cahit Kalenderoğlu, 272 sicil no.lu üye Uğur
Okman, 298 sicil no.lu üye Güralp Serhat, 483 sicil no.lu üye Şükrü Aşçı, 675 sicil
no.lu üye Fatma Levin Özgen, 931 sicil no.lu üye Ayçe Esra Sınmaz, 1212 sicil
no.lu üye Ülker Baykan, 1298 sicil no.lu üye Berna Baydarlıoğlu, 4045 sicil no.lu üye
Ömer Karabulut, 5375 sicil no.lu üye Betül Maden olmak üzere 28. Dönem içeri-
sinde 13 üyemizin vefat etmiş olduğu öğrenilmiştir.
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4.1.2 ÜYELERİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

Üyelerimizin cinsiyete göre dağılımı irdelendiğinde faal üyeler içerisinde 2014 yı-
lında 2904 olan kadın üye sayısının, 2016 yılına gelindiğinde 2980’e yükseldiği,
%54’lük oranını koruduğu; 2513 olan erkek üye sayısının da 2533’e yükseldiği ve
%46’lık oranını koruduğu görülmektedir. Rakamsal değerlere bakıldığında her ne
kadar üye sayısında artış olduğu gözlensede, iki yıllık dönem içerisinde vefat, is-
tifa gibi durumlardan dolayı faal üye sayısında oluşan değişim sayısı, cinsiyet da-
ğılıma bakıldığında oransal olarak değişkenlik göstermemiştir.

Grafik –2- Kadın-Erkek Sayısı Yıllara Göre

Bu kapsamda, görev dönemimizin başında 2014 yılı Nisan ayından itibaren iki yıl-
lık dönem içerisinde yapılan 438 yeni üye kayıt başvurusunda kadın üye sayısının
283 (% 65), erkek üye sayısının ise 155 (% 35) kişi olduğu görülmektedir. Geçmişte
üyelerimizin cinsiyete göre dağılımında var olan dengenin giderek kadın üyeler le-
hinde değişimini sürdüreceği anlaşılmaktadır.

4.1.3 ÜYELERİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Oda üyelerimizin yaş gruplarına göre dağılımına ilişkin yapılan bir değerlendirme
yapıldığında; yeni mezun sayısındaki artışa koşut olarak, yeni üyelerde 20-30 yaş
grubunda önemli sayıda üye başvurusu gözlenmektedir. Buna rağmen, toplam üye
sayısı içinde 20-30 yaş grubunda toplam sayıda bir azalma ortaya çıkmıştır. Yaş
grupları açısından 5513 faal üyelerimizin çoğunluğunun (% 84) 20-50 yaş arasında
olduğu görülmektedir.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
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2012 2014 2016 2014-2016 Arası Üye Olanlar
KADIN 2724 2904 2980 283
ERKEK 2425 2513 2533 155
TOPLAM 5149 5417 5513 438



Grafik-3-Faal Üye yıllara göre yaş dağılımı

Grafik- 4- Yaş Dağılımı-2016

KURUMSAL YAPI VE ÖRGÜT İLİŞKİLERİ
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FAAL ÜYELERİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

YAŞ ARALIĞI 2012 MART 2014 MART 2016 MART 2014-2016 ARASI ÜYE OLANLAR

20-30 Yaş 1443 1373 1214 415
31-40 Yaş 1922 1970 1997 19
41-50 Yaş 1198 1416 1443 4
51-60 Yaş 391 402 531 0
61 ve üzeri Yaş 195 256 328 0
TOPLAM 5149 5417 5513 438
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4.1.4 ÜYELERİN MEZUN OLDUKLARI OKULLARA GÖRE DAĞILIMI

Şehir planlama eğitimi verilen okul sayısındaki artış, verilen eğitimin niteliğinde
okullar arasında yaşanan derin farklılaşmalar, üyelerin mezun oldukları okullara
göre dağılımının sürekli izlenmesi ve yaşanan değişimin analizi, başta meslek içi
eğitim politikaları olmak üzere gerek TUPOB toplantılarında gerekse Oda politika-
larının belirlenmesinde giderek daha büyük önem taşımaktadır.

Oda üyelerimizin mezun oldukları okullara göre dağılımını izlemek amacıyla
28.Dönem sonunda yapılan analizde, son üç dönemdeki değişim analiz edilmiştir.
2014-2016 yılları arasında en fazla üye kaydının sırasıyla 53 üye ile ODTÜ (Orta
Doğu Teknik Üniversitesi), 49 üye ile YTÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi), 45 üye ile
MSGSÜ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), 42 üye ile DEÜ (Dokuz Eylül Üni-
versitesi), 37 üye ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunlarından oluştuğu gö-
rülmektedir.

Grafik -5 Yıllara Göre Okul Dağılımı

Kayıtlı üyeler içerisinde oran değerlendirildiğinde; 2014 yılında %23 oran ile ilk sı-
rada olan ODTÜ mezunu üyelerin oranının 2016 yılında %23’lik oranını koruyarak
yine ilk sırada yer aldığı, YTÜ’nün %14’lük, İTÜ’nün %13’lük, DEÜ’nün %11’lik,
MSGSÜ’nün %7’lik, SÜ’nün %7’lik, EÜ’nün %5’lik, İYTE’nin %2’lik, SDÜ’nün %1’lik
ve BÜ’nün %1’lik oranını koruduğu; GÜ’nün %14’’den %13’ düştüğü, KTÜ’nün
%1’den %2’ye yükseldiği görülmektedir. Son üç Genel Kurul döneminde kayıtlı üye-
lerin mezun oldukları okullara göre dağılımı ve 28. Dönemde yeni üye olanların
okullara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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BÜ DEÜ EÜ GÜ İTÜ İYTE KTÜ MSGSÜ ODTÜ SDÜ SÜ YTÜ Yurtdışı Diğer Toplam

2012 16 568 243 759 725 97 46 393 1305 19 342 772 17 36 5338
MART

2014 54 624 271 801 767 114 73 423 1351 42 398 831 17 36 5802
MART

2016 76 666 307 835 804 135 107 468 1404 78 426 880 18 36 6240
MART

2014-
2016 Arası
Yeni Üye 22 42 36 34 37 21 34 45 53 36 28 49 1 0 438
Kayıt



Grafik -6- Kayıtlı Üye- Okul Dağılımı-2016

4.1.5 ÜYELERİN ŞUBELERE GÖRE DAĞILIMI VE ŞUBE ETKİ ALANLARI

4.1.5.1. ÜYELERİN ŞUBELERE GÖRE DAĞILIMI

Faal üyelerin şubelere göre dağılımına bakıldığında en fazla üyeye sahip şube ola-
nAnkara Şube’nin bu özelliğini koruduğu, ikinci sırada da İstanbul Şube’nin oldu-
ğugörülmektedir. Odamız 28. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda Diyarbakır ve Muğla
illerinde şube kurulması kararı alınmasının ardından Ankara ve İzmir Şubeye ka-
yıtlı üye sayılarında değişiklik olmuştur. Ancak Diyarbakır ilinde şube kurulmasına
rağmen Ankara Şubeye bağlı il sayısının fazlalığı nedeniyle Ankara Şubeye kayıtlı
üye sayısı ilk sırada yerini korurken; İzmir Şubeye kayıtlı üye sayısında düşüş ol-
duğu görülmektedir. 2012, 2014 ve 2016 yılı Mart aylarındaki faal üye oranları-
karşılaştırıldığında oranların korunduğu, belirgin bir artış veya azalmanın olmadığı
görülmektedir.
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Adana Ankara Antalya Bursa Diyarbakır İstanbul İzmir Kayseri Konya Muğla Samsun Trabzon

2012 176 1855 172 222 0 1725 590 97 145 0 85 82
MART

2014 181 1934 186 245 0 1805 624 103 160 0 90 89
MART

2016 183 1914 184 256 112 1797 533 102 118 145 85 84
MART



Grafik7- Yıllara Göre Faal Şube Dağılımı

Tüm şubelerin üye hareketliliğine bakıldığında değişme olmadığı veya %1’lik bir
azalmaolduğu; söz konusu bu hareketliliğin yeni şube kuruluşları, adres değişikliği
ve istifalar nedeniyle yıl içerisindeki hareketlilikten kaynaklı olduğu görülmekte-
dir. 2014 yılında %36’lık orana sahip Ankara Şube’nin 2016 yılında da %35’lik orana
sahip olduğu; İstanbul Şube’nin %33’lük, Bursa Şube’nin %5’lik, Adana Şube’nin
%3’lük, Antalya Şube’nin %3’lük, Kayseri Şube’nin %2’lik oranlarını koruduğu;
Konya Şube’nin %3’den %2’ye, Samsun Şube’nin %2’den %1’ye, Trabzon Şube’nin
%2’den %1’ye düştüğü görülmektedir.

Grafik- 8- Şube Dağılımı- 2016 Yılı
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GÖREVİ MUĞLA ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE

ŞUBE BAŞKANI İSMET ŞAHİN MUSTAFA OĞUZ SİNEMİLLİOĞLU

ŞUBE II. BAŞKANI ALİ ÖZDEN GÜRBÜZ YILDIZ TAHTACI

ŞUBE SEKRETERİ VİLDAN TEKİN FATMA BÜŞRA CİZRELİOĞULLARI

ŞUBE SAYMANI GİZEM MUSLU GÜLLÜ YÜCEDAĞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSMAİL HODOĞLUGİL ABDULLAH SEVİNÇ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ DEFNE TANYELİ ÖZENBAŞ ŞERAFETTİN MÜJDECİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ DERYA KESİK MEHMET EMİN ŞAHİN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÜZİDE ÖZKAYA REŞİT COŞKUN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞAK ERBİL UĞUR DÜNDAR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANU ÖZBERK GÖNÜL BAKIRCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ DORUK ÇAĞRI ÇİFTELER İSKENDER DEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ EZGİ ORHAN NALBANTOĞLU UMUT KORK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖMER GİRGİN ZEYNELABİDİN KIRŞAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ CEMİL KARATAŞ MEZRA ÖNER

4.1.5.2. YENİ ŞUBE KURULUŞLARI VE ŞUBE ETKİ ALANLARI

2010 yılında gerçekleştirilen Odamız 26. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda Kayseri
ve Trabzon illerinde şube kurulması kararı alınmış olup 8 tane olan şube sayımız
10’a ulaşmıştır. Benzer şekilde 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Oda-
mız 28. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler ve tartışmalar son-
rasında Muğla ve Diyarbakır illerinde Şube kurulması kararı alınmıştır. Oda Genel
Kurulu sonrasında il temsilcilik seçimleri tamamlanmış olup, gerçekleştirilen top-
lantılarda üyelerle bir araya gelinerek, temsilcilikten şubeye geçişte ortaya çıkacak
durumlar ele alınarak bilgilendirmeler yapılmıştır. Yapılan toplantılar ve görüşme-
ler sonrasında Oda Yönetim Kurulu`nun 18.10.2014 tarihli toplantısında Diyarba-
kır ve Muğla Şube Yönetim Kurulu Kurucu Asıl Üyeleri atamaları yapılmış ve Şube
yetki alanları belirlenmiştir.

Kurucu Muğla Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 26.10.2014 tarihinde; Diyarbakır Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri 15.11.2014 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirerek görev
dağılımını tamamlamıştır. Görev dağılımının tamamlanmasının ardından şube me-
kanı için hazırlıklara başlanmış olup, büro hizmetleri için kullanılacak mobilya ve
teknik donanımların temin edilmesinin ardından; şube sekreter yardımcısı ve mes-
leki denetim görevlisi olarak görev yapmak üzere birer meslektaşımız şubeleri-
mizde istihdam edilmiş, şubelerimize hizmete başlamıştır.
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İZMİR ŞUBE (6 İL)

AYDIN İZMİR MANİSA UŞAK

KAYSERİ ŞUBE (5 İL)

KAYSERİ NEVŞEHİR NİĞDE SİVAS YOZGAT

KONYA ŞUBE (4 İL)

AFYONKARAHİSAR AKSARAY KARAMAN KONYA

MUĞLA ŞUBE (2 İL)

DENİZLİ MUĞLA

SAMSUN ŞUBE (5 İL)

AMASYA SAMSUN SİNOP ORDU TOKAT

TRABZON ŞUBE( 6 İL)

ARTVİN BAYBURT GİRESUN GÜMÜŞHANE RİZE TRABZON

ADANA ŞUBE (4 İL)

ADANA HATAY MERSİN OSMANİYE

ANKARA ŞUBE (26 İL)

AĞRI ANKARA ARDAHAN BARTIN BİNGÖL
BİTLİS BOLU ÇANKIRI ÇORUM ERZİNCAN
ERZURUM GAZİANTEP HAKKÂRİ IĞDIR KARABÜK
KARS KASTAMONU KIRIKKALE KIRŞEHİR KİLİS
MALATYA MUŞ ŞANLIURFA VAN ZONGULDAK
KAHRAMANMARAŞ

ANTALYA ŞUBE (3 İL)

ANTALYA BURDUR ISPARTA

BURSA ŞUBE (7 İL)

BALIKESİR BİLECİK BURSA ÇANAKKALE ESKİŞEHİR
KÜTAHYA YALOVA

DİYARBAKIR ŞUBE (8 İL)

ADIYAMAN BATMAN DİYARBAKIR ELAZIĞ MARDİN
SİİRT ŞIRNAK TUNCELİ

İSTANBUL (7 İL)

DÜZCE EDİRNE İSTANBUL KIRKLARELİ KOCAELİ
SAKARYA TEKİRDAĞ

ŞUBELERİN YETKİ ALANINDA KALAN İLLER:
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4.1.6 SERBEST ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ, BÜROLAR VE MDU

Serbest Şehircilik Büroları:

Tablo 1- Büro Sayısının Şubelere Göre Dağılımı

28. dönem dahilinde Odamıza kayıtlı serbest şehircilik bürolarının sayıları ince-
lendiğinde, 2014 yılında odamıza kayıtlı serbest şehircilik bürosu sayısının 571,
2015 yılı sonu itibariyle ise 607 olduğu görülmüştür.

Tabloda, şubelere göre büro sayısı dağılımının üye sayısı dağılımı ile paralellik gös-
terdiği ve genel olarak bir artışın söz konusu olduğu görülmüştür.

Ülke genelindeki büro sayılarındaki artışın temel sebebinin, Planlama eğitimi veren
okulların sayısındaki artışla ve dolayısıyla mezun sayısındaki artışla ilgili olduğu
söylenebilir. İstihdam sorunlarının çözülmediği, kamu personeli seçme sınavları ile
çok kısıtlı sayıda şehir plancısı alımının yapılması, meslektaşlarımızı özel sektöre
itmektedir. Bu durum, hem mesleğimizin nitelikli olarak icra edilmesini engelle-
mekte, hem de planlama hizmetleri karşılığında alınan ücretlerin düşmesine sebep
olmaktadır. Bu noktada mesleki denetim uygulaması aracılığıyla yapılan en az ücret
denetiminin yapılması önem arz etmektedir.

Mesleki Denetim Uygulaması

Piyasa mekanizmasının mesleğimizin çalışma koşullarına git gide daha çok egemen
olduğu günümüzde, sistemin doğal gereği olan rekabet ortamı sürekli daha da eşit-
siz koşulları dayatmaktadır. Bu nedenle, meslektaşların bütününün yararına yöne-
lik yapılan en az ücret denetimi ve mesleki denetim uygulamaları Odamızın,
mesleğimizin icra edilmesi sürecinde meslektaşlar arası haksız rekabeti önleme
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görevi doğrultusunda yapılmıştır. Bu doğrultuda, gerek onay kurumları ile yapılan
yazışmalar yardımıyla, gerekse Odamıza sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapı-
lan incelemeler sonucunda, aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen meslektaş-
larımız hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Meslek alanımıza ilişkin yapılan denetim ve uygulamalar sonucunda, 2014 ve 2015
yıllarında Odamızca yapılan MDU sayılarının şubelere göre dağılımı aşağıdaki tab-
loda özetlenmiştir.

Tablo 2 28. Dönem Şubelere Göre MDU Sayısı

Mesleki Denetim Uygulaması Konusunda Yaşanan Gelişmeler

28. Dönem Öncesinde Yaşanan Gelişmeler;

Siyasi iktidarın meslek odalarını güçsüzleştirme, talan projelerini denetimden ka-
çırma girişimlerinde ilk adım 3 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Ba-
kanlıklar,Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik“
kapsamında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile başlatılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle projelerle birlikte istenen “sicil durum belgesi”
istenilmesinden vazgeçilmiştir. Bu durum, özellikle yaptıkları mesleki denetim uy-
gulamalarınısicil durum belgesi istenmesine bağlamış durumda olan meslek oda-
ları üzerinde önemli oranda olumsuz etki yaratmıştır. Doğrudan planlama
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çalışmalarını ilgilendiren bir uygulama olmasa da bu değişikliğin yanlış algılanması
ve bu amaçla mesleki denetimden kaçış amacıyla kullanılması nedeniyle 2012 yı-
lında mesleki denetim uygulamasısayısında bir önceki yıla göre olması gereken ar-
tışlar gerçekleşmese de, mesleki denetim uygulamasındaki düşüş sınırlı oranda
kalmıştır.

2013 yılında yaşanan Gezi Parkı Direnişi sonrasında bir kez daha meslek TMMOB
ve bağlı odalarını hedef alan iktidar 2013 yılı Temmuz ayı içinde çıkarılan Torba
Yasa düzenlemeleri içinde 3194 sayılı İmar Yasası’nın 8. Maddesinde değişiklik yap-
mıştır.

Torba Yasada yapılan düzenleme ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine;
“Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili ku-
ruluşlardışında meslek odaları dahil başka bir kurumveya kuruluşun vize veya
onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve-
benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edi-
lemezveya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü
ortadankaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez” hükmü eklenmiştir.

Yapılan düzenlemede planların ve projelerin meslek odaları tarafından “vize ve
onay”uygulamasına tabi tutulamayacağı, kurumlar tarafından da böylesi bir uygu-
lama istenemeyeceği belirtilmiştir. Bu düzenleme sonrasında TMMOB ve bağlı oda-
ları tarafından TMMOB Yasası uyarınca çıkarılan yönetmelikler uyarınca
sürdürülmekte olan “Mesleki Denetim Uygulaması”nın vize ya da onay niteliğinde
olmadığı Odamız ve diğer meslek odaları tarafından sıkça dile getirilmiştir.

Ancak, bu düzenlemenin mesleki denetimin kaldırılması olarak algılanmasına yö-
nelik bir algı kampanyası yürütülmüştür. Bu aşamada Bakanlığın ilgili birimleri ta-
rafından yanıltıcı görüş verilmesi ile Bakanlık da bu algı yönetiminin bir parçası
haline getirilmiştir. Oluşturulan algı sonucunda özellikle ilk aylarda 2013 Ağustos,
Eylül, Ekim aylarında mesleki denetim sayılarında önemli oranda düşüş yaşanmış-
tır. Söz konusu düzenlemenin yapılması sonrasında tüm üyelerimize duyurarak
açıkladığımız gibi, Odamız tarafından sürdürülmekte olan “Mesleki Denetim Uy-
gulaması”yasada yapılan değişiklikle yapılamayacağı yasa hükmü haline getirilen
“vize” ya da “onay” niteliği taşımadığı gibi, dayanağını İmar Yasası’ndan değil, 6235
sayılı TMMOB Yasası ve ilgili yönetmeliklerden aldığı Çevre Şehircilik Bakanlığı’yla
yapılan yazışmalarda da bildirilmiştir.

Mesleki Denetim Uygulaması’nın yasada yer alan “vize ve onay” anlamına gelip
gelmediği, geçtiğimiz aylar içinde farklı meslek odalarının uygulamalarında dava
konusu olmuş ve alınan 3 ayrı yargı kararı ile Odamız tarafından savunulan görüş
yargı tarafından da doğrulanmıştır.

28. Dönemde Yaşanan Gelişmeler;

Bu dönemde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan yazışmalar ve farklı meslek
odalarının dava konusu ederek lehlerine sonuçlanan yargı kararlarına rağmen, çe-
şitli çevrelerce yürütülen dezenformasyon süreci etkili olmuş ve yapılan MDU sa-
yısında çok ciddi bir düşüş gözlenmiştir.
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Mesleki Denetim Uygulamasının kaldırıldığı yönündeki algının temelsiz bir yoruma
dayandığını belirtmek ve söz konusu düşüşü önlemek için hemen harekete geçil-
miştir. Öncelikle, 28. dönemde, Türkiye’de plan onama yetkisi olan tüm kurumlara,
İmar Kanunun 8. maddesine eklenen “Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili ka-
nunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlardışında meslek odaları dahil başka bir
kurumveya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize
veya onay yaptırılmaması vebenzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluş-
ların büro tescilleri iptal edilemezveya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Mü-
elliflerden bu hükmü ortadankaldıracak şekilde taahhütname talep
edilemez”hükmüne eklenen “vize veya onay” ibarelerinin Odamız tarafından yapı-
lan Mesleki Denetim Uygulaması ile bağdaşmadığını, Odamızca yapılan MDU’nın
vize veya onay anlamı taşımadığını, yapılan mesleki denetim işleminde; planları ha-
zırlayan kişinin, “Oda üyesi bir şehir plancısı olup olmadığı”, “Oda Onur Kurulu ta-
rafından verilmiş bir yasaklama kararı bulunup bulunmadığı”, “Mesleki denetime
konu olan işin yapılması için zorunlu olan büro tescilinin bulunup bulunmadığı”
ve “planı hazırlamak için öngörülen yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı” gibi
konularda denetimler gerçekleştirildiğini belirtilen yazılar yazılmıştır.

Ayrıca, ülkedeki tüm onay merciilerine, Odamız tarafından yürütülmekte olan Mes-
leki Denetim Uygulamasının, yasal yetkisini ve her türlü hukuki dayanağını Anaya-
sa’nın 135. Maddesi kapsamında düzenlenen 6235 sayılı TMMOB kanundan aldığı;
Birliğin kuruluş amacını tanımlayan 2. Maddesinin c) bendinde açıkça tariflendiği
belirtilerek, bu maddenin içeriğinde yer alan,

“Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşıla-
mak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun ola-
rak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını
korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” ifadeleri
iletilmiştir.

Bu doğrultuda, meslek alanımızda 29.05.2002 tarih ve 24769 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hiz-
metleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği’nin 4.
Maddesinde tanımlandığı haliyle; “Mesleki Denetim Uygulaması (MDU):Meslek
ve meslektaş hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek, serbest şehircilik hizmet-
lerinin yetkili meslek adamlarınca yapılmasını sağlamak, eşit rekabet koşulla-
rını oluşturmak, nitelikli, güvenilir ve yüksek teknik özelliklere sahip, Serbest
Şehircilik Bürosu tarafından yapılan, tüm Serbest Şehircilik Hizmetinin Yönet-
melik ve ekleri çerçevesinde, Oda tarafından incelenmesi, denetlenmesi ve bun-
ların kayıtlarının tutulması işlemini” ifade ettiği; gerek bakanlık ile olan
yazışmalarda, gerekse ilgili tüm onay kurumlarına iletilmiş ve sonuç olarak, İmar
Kanununun 8. Maddesinde yapılan değişikliğin, Odamız tarafından yapılan Mesleki
Denetim Uygulamasının içeriğini etkilemediğini, Odamız tarafından yürütülen de-
netim işlemlerinin Anayasa’dan alınan yetki ile yerine getirildiği açıkça belirtilmiş-
tir.

Bu nedenlerle, plan onama işlemi yapılırken, bahsedilen gerekçelerden ötürü, her
türlü imar planı ve değişikliklerinde mesleki denetimin yapılmış olmasının aran-
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masının, ehliyetsiz ve yetkisiz kişiler ile sahte müellifler tarafından sunulması olası
planların engellenmesi için son derece önemli olduğu, hukuken herhangi bir so-
rumluluğun ortaya çıkmasının önüne geçilmesi ve onanan planların meşruiyetinin
sağlanması açısından, uygulamanın belirtilen şekilde yapılması gerekliliğinin açık ol-
duğu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.

Sonrasında, Serbest Şehircilik Hizmeti veren tüm bürolarımıza, benzer şekilde, İmar
Kanununun 8. maddesinde yapılan değişikliğin, MDU sürecinde yapılan iş ve iş-
lemleri kapsamadığını ve üstlendikleri serbest şehircilik hizmetlerini onay kuru-
muna sunmadan önce Oda denetimine sunma zorunluluklarının devam ettiğini,
Odamız tarafından 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılmış
yönetmelikler çerçevesinde sürdürülmekte olan ve 3194 sayılı Kanun kapsamında
sözü edilen “vize” ya da “onay” anlamı taşımayan, Mesleki Denetim Uygulaması
(MDU); önceden olduğu gibi devam etmekte olup, Odamız ve üyelerimiz açısın-
dan uygulamada herhangi bir değişiklik olmadığını; aksi tutum ve davranış içeri-
sinde olanların tespiti halinde, Oda mevzuatı uyarınca işlem başlatılacağını belirten
bilgilendirme yazıları gönderilmiştir.

Bilgilendirme süreci sonrasında, Odamıza mevzuat gereği mesleğini icra edebil-
mek ve imar planı hazırlayabilmek açısından zorunlu olduğu halde, Şehir Plancıları
Odası’na büro tescil kaydı yaptırılmadan imar planı işleri hazırlandığı, bazı beledi-
yeler ve il özel idareleri tarafından şehir plancısı unvanını kullanamayacak kişiler ya
da yetkili olmayan kişiler tarafından hazırlanan bu planların onaylandığına ilişkin
bilgiler ulaşmıştır.

Bu doğrultuda, tüm onay kurumlarına ilgili yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği
2013 yılından sonra, onayladıkları tüm serbest şehircilik hizmetlerine ve müellif-
lerine ait bilgiler resmi yazılar ile istenerek, Odamızın ilgili birimleri tarafından gerek
mesleki denetim gerekse Oda mevzuatı kapsamında diğer incelemeler yapılarak,
MDU yapılmadan onay kurumuna plan veya plan değişikliği sunduğu tespit edilen
üyelerimiz uyarılarak, mevzuat kapsamında gerekleri yerine getirilmiştir.

Odamızca, serbest şehirci olarak faaliyet yürüten üyelerimizin üstlendiği planlama
işlerinin denetlenmesi ve onay kurumları ile yapılan yazışmalar sonucunda, 2014
yılı içerisinde yapılan MDU sayısındaki düşüş eğiliminin önüne geçilmiş, 2015 yı-
lında ise tekrardan sayısal artış eğiliminin başladığı bir döneme girilmiştir.

Bununla birlikte; bir üyemiz tarafından Danıştay 8. Dairesine açılan bir dava kararı,
31 Temmuz 2015 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş ve Odamız Serbest Şehircilik
Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En az Ücret Yönetmeliği’nin 14.mad-
desi, 15.maddenin ilk fıkrası, 16., 17. ve 18. maddelerinin yürütmesinin durdurul-
masına karar verilmiştir.

İlgili yönetmeliğin, Mesleki Denetim Uygulamasının zorunluluğunu belirten 14.
Maddesi, MDU’nun uygulama ilkelerinin belirlendiği, 15. Maddesinin ilk fıkrası,
MDU’nun yapılma aşamasının tariflendiği 16. Maddesi, MDU işleminin şeklinin be-
lirlendiği 17. Maddesi ve son olarak ücretin belirlenmesini konu alan 18. Madde-
sine yönelik olarak yürütmeyi durdurma kararı tarafımıza iletilir iletilmez, yasal
süre içerisinde (7 gün) itirazlarımız Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna ile-
tilmiştir. Sonrasında, YD kararı verilen yönetmelik maddelerini görüşmek ve dava-



nın esas kararı açıklanıncaya kadar uygulanacak yöntemi belirlemek amacıyla Ser-
best Meslek Komisyonumuz toplantıya çağrılmış ve toplantıda görüş birliğine va-
rılan konular 14.08.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

14.08.2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararında, Danıştay 8. Dairesi tara-
fından alınan YD kararına uygun olarak, söz konusu davanın esas kararı açıklanın-
caya kadar, Mesleki Denetim Uygulaması’ndan ücret alınmasına, “GÖRÜLMÜŞTÜR”
kaşesinin ilgili paftalara basılmamasına; bununla birlikte, Oda Ana Yönetmeliğinin,
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkilerinin belirlendiği Beşinci Bölüm başlığı altında,
33. Maddenin z) bendinde belirlenen yetkisi kapsamında, belge ücretleri yeniden
düzenlenmesine karar verilmiştir. Aynı şekilde, Odamız Serbest Şehircilik Hizmet-
leri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin,
dava konusu edilmeyen ve yürürlükte olan 4. fıkrası gereği, Sicil Durum Belgeleri-
nin, onay kurumuna iş ile birlikte sunulması gerekliliğinin dikkatle denetlenmesine
başlanmıştır.

Bu kapsamda, plan onama yetkisi bulunan tüm kamu kurumlarına ve Odamıza ka-
yıtlı tüm tescilli bürolara ilgili yönetim kurulu kararı gereği yürürlüğe giren yeni dü-
zenleme hakkında bilgilendirme yazısı yazılarak, plan onama merciine sunulan her
türden planlama hizmetinde, hazırlanan iş ile birlikte, plan müellifinin herhangi
bir mesleki kısıtlılığının bulunmadığını, Odamız disiplin organlarından güncel her-
hangi bir ceza durumunun bulunmadığını, Odamıza kayıtlı ve tescilli olduğunu be-
lirtir, o iş için düzenlenmiş Sicil Durum Belgesinin istenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Son olarak, 31.07.2015 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen, Danıştay 8. Dairesince
alınan YD kararına yapılan itirazlarımız ise Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Ku-
rulu tarafından kabul edilerek; mesleki denetim uygulamasına ilişkin yönetmeli-
ğin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması kararı kaldırılmış; Odamız
tarafından yürütülen iş ve işlemlerin hukuki olduğu belirlenmiştir. Söz konusu esas
karar henüz Odamıza tebliğ edilmediğinden, tarafımıza tebliğ edilince ilgili Oda
organlarında duyurulacak ve mesleki denetime ilişkin uygulama eskiden olduğu
şekliyle devam ettirilecektir.

Serbest Şehirciler

Odamıza tescilli serbest şehircilik bürolarında; büro sahibi, şirket ortağı ya da büro
çalışanı olarak yetkili serbest şehirci olarak görev alan yetkili serbest şehircilerin sa-
yısı 2015 yılı sonunda 607 kişiye ulaşmıştır. Yetkili serbest şehirci olarak görev üst-
lenenlerin yanı sıra büro çalışanı olan ancak yetkili serbest şehirci olmayan yaklaşık
400 kişiyle birlikte serbest şehircilik hizmeti veren plancıların sayısı 1000 kişiye
ulaşmıştır.

Odamıza tescilli serbest şehircilik bürolarının sahibi, ortağı ya da çalışanı olan yet-
kili serbest şehircilerin 2015 yılı sonu itibariyle “imar planı yapımı yeterlilik bel-
gesi” gruplarına göre baktığımızda; imar planı yapımı yeterlilik belgesi sahibi olan
ve Odaya bildirilen yetkili serbest şehircilerin önemli bir bölümü F grubu yeterlilik
belgesine sahiptir. Bu durum, serbest çalışanlar arasında yeni mezunların sayısal
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olarak artıyor olmasının yanı sıra mevcut Müellif Yönetmeliği koşullarında serbest
çalışanların ve bu bürolarda çalışanların grup yükselmesinde yaşanan sorunlardan
da kaynaklanmaktadır.

4.1.7. ŞUBELER PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

28. Dönem içerisinde, yeni kurulan Diyarbakır ve Muğla Şube ile birlikte, toplam 12
şube kapsamında yürütülen tüm mesleki etkinlikler,davalar, gelir ve gider faali-
yetleri ile özellikle mesleki denetim uygulamasına yönelik iş ve işlemler ve üye
ödenti tahsilatı karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmektedir. Bu performans tablo-
larından, 28. Dönem süresince, tüm şubelerin faaliyet ve mali konulardaki değer-
lendirmesi de yapılmaktadır.
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4.2 HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖRGÜT TOPLANTILARI

Odamız kurumsal yapısı içerisinde görev yapan örgüt birimleri arasında koordi-
nasyonun sağlanması, dayanışmanın arttırılması, çalışma sürecinde ortak bir dil
oluşturulması, hizmet birimlerindeki işleyişin düzenlenmesi ve hızlanmasının sağ-
lanması, meslek alanımızda yaşanan sorunların tartışılması ve ortak çözümlerin
geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen her dönem gerçekleştirilen Hizmet İçi Eği-
tim ve Örgüt Toplantısı, bu dönem 11-12 Nisan 2015 tarihlerinde Şehir Plancıları
Odası Ankara Şubesi Kemal Sarp Toplantı Salonu`nda gerçekleştirildi. 11 Nisan 2015
Cumartesi günü saat 10.00`da başlayan toplantı Pazar günü saat 16.00`da sona
erdi.

Odamıza bağlı 12 Şube`nin yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının katıldığı 2 gün-
lük yoğunlaştırılmış etkinliğin açılışı Odamız Genel Başkanı Orhan Sarıaltun tara-
fından yapıldı, açılış sonrasında KEYGEN İnternet yetkilileri tarafından Oda
çalışanlarına KEYNET İşletim Sistemi sunumu gerçekleştirildi.

Sunumun ardından Odamız Genel Başkanı ve Şube başkanları ile basın mensupla-
rının katılımında Basın Toplantısı gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç`ın “Parsel Parsel Ankara’yı sattılar” söyleminin, yağmanın sadece Ankara için
değil, Türkiye`nin dört bir yanında yaşandığını dile getiren Orhan Sarıaltun`un ar-
dından; Şube Başkanları da söz alarak şubelerinin bulunduğu illerde gerçekleşen
talan ve yağmanın ne boyutlara vardığını bildirdiler.

Basın Toplantısından sonra verilen yemek molasının ardından Av. Koray Cengiz ta-
rafından davalar ve hukuki süreç, Mali Müşavir Özgür Koç tarafından Oda Mali İş-
leyişi ve Muhasebe konularına değinildi.

Sunumların ardından Örgüt Toplantısı üzerine genel değerlendirme yapıldı. Etkin-
liğin 2. Gününde, öğleden önce Mesleki Denetim Uygulamaları hakkında konuşu-
lurken öğleden sonra ise MDU ve Tescil sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm
önerileri üzerine tartışıldı.
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4.3 ODA DANIŞMA KURULLARI

Odamız 28. Dönem çalışma süresi içerisinde Oda Genel Merkezi tarafından 2’si An-
kara’da olmak üzere toplam 4 Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Oda
Genel Kurulu sonrasında üye katılımının en geniş biçimde gerçekleştiği ve tüm üye-
lerimizin katılımına açık bir biçimde düzenlenen Danışma Kurulu toplantılarına şu-
belerimizden ve temsilciliklerimizden de katılım sağlandı. Ankara’da
gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantılarının dışında, Oda Yönetim Kurulu ile
Şube Yönetim Kurullarımız arasında yapılan ortak toplantıların devamında, top-
lantının yapıldığı illerde Danışma Kurulu toplantıları şubelerimizin mekânlarında
gerçekleştirilmiştir. 28. Dönem içinde, Oda Genel Merkezi tarafından düzenlenen
Danışma Kurulu toplantılarının yanı sıra şube yönetim kurullarımız tarafından da
şube sınırları içindeki üyelerimizle Şube Danışma Kurulu toplantıları gerçekleştiril-
miştir.

I. Danışma Kurulu; 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 13:00`da Odamız Ankara
Şubesi Kemal Sarp toplantı salonunda düzenlendi. Serbest çalışan üyelerimi-
zin, Büyükşehir Belediyeleri hakkında 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile bir-
likte artan problemlerinin tartışıldığı ve son dönemde yapılan ihalelerin
değerlendirildiği, Müellif Yeterliliği Yönetmeliğine ilişkin uygulamaların ve üyele-
rimizin önümüzdeki dönem Oda faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerinin konu-
şulduğu 1. Danışma Kurulu toplantısına çok sayıda üyemiz ve serbest çalışan büro
sahiplerimiz katıldılar.

II. Danışma Kurulu; 14 Haziran 2014 Cumartesi günü, saat 13.00‘da; İzmir`de ger-
çekleştirildi. Toplantıda üyelerimizin önümüzdeki dönem Oda faaliyetlerine iliş-
kin görüş ve önerileri alınarak, meslek alanımızda yaşanan güncel sorunlar da
tartışıldı.

III. Danışma Kurulu; 28 şubat 2015 cumartesi günü Diyarbakır`da gerçekleştirildi.
Oda Genel Merkezi ve yeni kurulan Diyarbakır Şube yönetimi ile ortaklaşa ger-
çekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası; Oda faaliyetlerine ilişkin görüş ve
önerilerin alındığı, meslek alanımızda ve bölgede yaşanan güncel sorunlar da tar-
tışıldığı Danışma Kurulu gerçekleştirildi.
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IV. Danışma Kurulu;25 Ağustos 2015 tarihinde Genel Merkez mekanında gerçek-
leştirildi. Mesleki Denetim Uygulamasına ilişkin açılan dava sonucu alınan yürüt-
meyi durdurma kararına istinaden tüm şehircilik bürolarına ve Odanın ilgili
organlarına, söz konusu dava esastan görüşülüp karara bağlanıncaya kadar ortaya
çıkan uygulama boşluğunu gidermek üzere düzenlenen geçici uygulama hakkında
görüşmek, farklı çözüm önerileri geliştirmek ve ortak akıl çerçevesinde fikir alış-
verişinde bulunmak amacıyla bir araya gelinen toplantı Odamıza tescilli şirket sa-
hipleri ve çalışanlarının katılımında sürdürüldü.

4.3.1 ŞUBELERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DANIŞMA KURULLARI

Oda Genel Merkezimizin yanı sıra, şubelerimiz tarafından da üyelerimizin karar sü-
reçlerine katılımını sağlamak amacıyla, bir bölümü Oda Genel Merkezi tarafından
gerçekleştirilecek Danışma Kurulu toplantısı öncesinde, bu toplantıya hazırlık ama-
cıyla Oda Genel Merkezi’nin isteği doğrultusunda Danışma Kurulu toplantıları dü-
zenlenmiştir. Şubelerimizin iki yıllık çalışma dönemi içerisinde gerçekleştirilen
Danışma Kurulu toplantılarında; oda-üye ilişkileri, kent gündeminde yer alan ko-
nular, torba yasa ve serbest şehircilik hizmetlerine ilişkin konular değerlendiril-
miştir.

ANKARA ŞUBE DANIŞMA KURULLARI:

8. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı, 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat
13:00’de gerçekleştirildi. Ankara Şube başkanı Emre Sevim ve Şube Sekreteri Deniz
Kimyon‘un sunumu ile başlayan kurulda toplantı gündemi olarak belirlenen 8.
Dönem Ankara Şube Çalışma Programı‘na ilişkin öneri ve değerlendirmelerin yanı
sıra Danışma Kurulu‘na katılan üyelerin sunduğu konular da ele alındı. 8. Dönem
Şube Çalışma programın ilke ve amacı, yönetim anlayışı, örgütlenme modeli, ko-
misyonların ve çalışma gruplarının neler olabileceği hep birlikte tartışıldı.

30 Haziran 2014 tarihinde düzenle-
nen 2. Danışma Kurulu toplantısında
üyeler ile beraber 14 Haziran 2014
tarihinde yürürlüğe giren Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği değerlen-
dirildi. Üyelerin katkıları ile “Ankara
Şube Yönetmelik Değerlendirme Ra-
poru” hazırlandı.

Ankara Şube 3. Danışma Kurulu Top-
lantısı, 11 Ekim 2014 Cumartesi
günü saat 14.00 ‘de “Oda Benim İçin
Ne Yaptı, Ben Oda İçin Ne Yaptım”
başlığı ile yapılarak, meslek alanı-
mıza ve oda gündemine ilişkin geliş-
meler, sorunlar ve öneriler tartışıldı.
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3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı tartışmak, bu süreçte yapılabilecekleri
konuşmak amacıyla 6 Aralık 2014 tarihinde 4. Danışma Kurulu toplantısını ger-
çekleştirdi.

Odamız Ankara Şubesi 5. Danışma Kurulu toplantısı, 17 Ekim 2015 Cumartesi günü
Şubemizde yapıldı. Toplantı Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarının ve üyele-
rin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda 8. Donem Şube çalışmaları değerlendiri-
lerek, Danışma Kurulu‘na katılan üyelerin sunduğu konularda tartışıldı.

Ankara Şube, 8. Dönem 6. Danışma Kurulu Toplantısını 23 Ocak 2016 Cumartesi
günü şube mekânında gerçekleştirdi. Toplantı Genel Merkez ve Şube Yönetim Ku-
rullarının ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. 8. Donem şube çalışmalarının de-
ğerlendirilmesinin yapıldığı ve 5-6 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan
9. Olağan Genel Kurul gündem maddesinin yanı sıra Danışma Kurulu‘na katılan
üyelerin sunduğu konularda ele alındı.

BURSA ŞUBE DANIŞMA KURULLARI:

VIII. Dönem yönetim kurulunun yapacağı çalışmaların Bursa Şube’ye bağlı üyelerle
paylaşılması, üyelerin kente ve mesleğimize ilişkin görüş ve önerilerinin alınması
amacıyla 01 Mart 2014 cumartesi günü şube mekânında Danışma Kurulu Toplan-
tısı yapıldı.

II. Danışma Kurulu toplantısı ise 09.01.2016 tarihinde Alev Çetinkaya Toplantı Sa-
lonu’nda üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantı gündeminde Bursa Büyükşehir Bele-
diye Meclisi’nin 29.05.2015 gün, 1122 sayılı kararı ile onaylanan “Riskli Bina tespit
edilerek Kentsel Dönüşüm yapılması halinde 0.50’ye kadar emsal artışı yapılabi-
lir.” plan notu ilavesi şeklindeki plan değişikliği ve “yürütmeyi durdurma” kararı
hakkında, doğru, bilimsel ve teknik uygulamanın nasıl olabileceği konusu üzerine
tartışıldı.

İSTANBUL ŞUBE DANIŞMA KURULLAR:

13. Çalışma Dönemi I. Danışma Kurulu Toplantısı, 30 Haziran Pazartesi akşamı ger-
çekleştirilmiş, 14 Haziran 2014 Tarihli ve 29030 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlana-
rak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ilişkin üyelerimizden
gelen öneriler görüşülmüş, tartışılmıştır. 16 Aralık 2014 tarihinde yapılan 2. Da-
nışma Kurulu’nda ise Torba Yasa Tasarısı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı-
nın Odamızı ve meslek alanımızı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen kısımları üye-
ler ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla tartışmaya açıldı. İstanbul Şube 3.
Danışma Kurulu Toplantısı “Mesleki Denetim Uygulaması” Ana Gündemi İle ger-
çekleştirildi. Odamız Genel Başkanı Orhan Sarıaltun’un da katılımıyla gerçekleşen
toplantıda, Tescilli Büroları yakından ilgilendiren Mesleki Denetim Uygulaması’na
ait geçici düzenleme süreci, Genel Başkan Orhan Sarıaltun ve İstanbul Şube Başkanı
Tayfun Kahraman tarafından üyelerle paylaşıldı. Toplantıya katılan meslektaşları-
mızın, Mesleki Denetim Uygulaması’nın iş alanında güvencelerini sağladığı konu-
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sunda hemfikir olduklarını belirttikleri toplantıda; Odamızın yönetmelik kararla-
rını uygulaması, kurumsal yapısı ve hizmet kalitesini sürdürebilmesi adına alınan
karar konusunda görüşler değerlendirildi. Şubenin 4. Danışma Kurulu 22 Aralık
Salı akşamı şube mekanında gerçekleştirildi. Genel kurulu sürecine ilişkin etkinlik
takvimini, kapsamını ve içeriğini kararlaştırmak üzere gerçekleştirilen ve Şube Se-
kreteri Akif Burak Atlar’ın, geride bırakmakta olduğumuz çalışma dönemini de-
ğerlendirdiği sunumu ile başlayan toplantı forum biçiminde sürdürüldü.

İZMİR ŞUBE DANIŞMA KURULU

14 Haziran 2014 Cumartesi günü İzmir Şube mekânında yapılan 13.Dönem 1.Da-
nısma Kurulu toplantısına İzmir Şube Yönetim Kurulu Baskanı Özlem Senyol Ko-
caer, II. Baskan Uğur Bayrak, Şube Sekreteri Gülnur Çevikayak, Sube Saymanı Ezgi
Yekbun Cengiz ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıya Odamız Genel
Baskanı Orhan Sarıaltun, Oda Genel Sekreteri Hüseyin G. Çankaya ve Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu Üyesi Ayse Işık Ezer katıldı. Toplantıda öncelikle İzmir Şube 13.
Dönem Çalışma Programı üzerine konuşuldu ve 13.Dönem Yönetim Kurulu Faali-
yetleri, Odamız Genel Merkezi 28. Olağan Genel Kurulu ve TMMOB 43. Genel Ku-
rulu değerlendirmesi yapıldı. 10 Mayıs 2015 Pazar günü Ziraat Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi Lokali ‘nde yapılan 13.Dönem 2. Danışma Kurulu’na ise İzmir Şube
Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, II. Başkan Uğur Bayrak, Şube Sekreteri Gülnur Çe-
vikayak, Sube Saymanı Ezgi Yekbun Cengiz ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Gündem maddesi olarak İzmir Tarih Projesi, Rüzgâr Enerji Santralleri, proje bazlı
kentsel dönüşüm uygulamaları ve Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği’nin getirdiği kat
yüksekliği artışı konuları belirlendi.23 Ocak 2016 Cumartesi günü gerçekleştirilen
13.Dönem 3. Danışma Kurulu’da ise gündem maddeleri; 13. Dönem içerisinde ger-
çekleştirilen etkinlikler, kent gündemi, isleyiş, dava gündemleri ve Genel Kurul sü-
reci oldu.

ANTALYA ŞUBE DANIŞMA KURULLARI:

17 Haziran 2014 tarihinde Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Yeterlilik Belgesi ile ilgili
görüşmek üzere 1.Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR ŞUBE DANIŞMA KURULLARI:

Şube 1. Danışma Kurulu toplantısı Mardin’de gerçekleştirildi Toplantıda gündem;
Dünya Şehircilik Günü’ne katılım ve etki alanında kalan iller ile ilişkilerin güçlendi-
rilmesi konuları oldu. Toplantı neticesinde üyeler ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve
temsilciliklerin ziyaret edilmesine karar verildi.

KAYSERİ ŞUBE DANIŞMA KURULLARI:

13.12.2014 tarihinde şube mekanında gerçekleştirilen toplantıda üyeler ve Mi-
marlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda VELİBAŞOĞLU ve Sekreter Ayşegül KIDIK
ile; Kayseri İli Sahabiye Mahallesini kapsayan alanda Kayseri Büyükşehir
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Belediyesinin düzenlediği Kentsel Yenileme Yarışması hakkında görüşüldü. Kurul
sonucunda yarışma ve şartname ile ilgili Şube görüşü basın bildirisi olarak yayın-
lanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına
şartname hakkındaki hukuki ve teknik sorunların belirtildiği teknik inceleme ra-
poru iletildi.

2. Danışma Kurulu, 9 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Şube Başkanı Ömer
Yasin ARIK’ın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya Şube yönetim Kurulu Üyeleri
ve üyeler katıldı. Toplantıda; Şube çalışmalarında ve faaliyetlerinde üyeler etkin
katılımının gerektiği, mesleki denetim uygulamasının yapılmasına ve uygulama dışı
işlerin tespitine yönelik ilgili idarelere yazı yazıldığı bilgileri verildi. Mesleki Dene-
tim Uygulamaları, il genelinde askıya çıkan her tür ve ölçekteki plan, plan değişik-
liği, plan revizyonlarının takibi ve incelenmesi konuları konuşuldu ve görüş alındı.

12 Aralık 2015 Tarihinde yapılan toplantıda 3. Dönem çalışmaları ve faaliyetleri
üyelerimize sunuldu. Üyelerinin görüşleri ve değerlendirmeleri alındı. Şube Genel
Kurulu ve seçim süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

MUĞLA ŞUBE DANIŞMA KURULU

14 Mart 2015 Cumartesi günü Denizli ilinde gerçekleştirilen 1. Danışma kuruluna;
Odamız Genel Başkanı Orhan SARIALTUN, Genel Sekreteri Hüseyin G. ÇANKAYA,
Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Yüksel, Şube Başkanı İsmet Şahin, Şube Sekreteri Vil-
dan TEKİN, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ezgi Orhan NALBANTOĞLU, Ömer Girgin,
Banu ÖZBERK, Defne Tanyeli ÖZENBAŞ, İsmail HODOĞLUGİL, Cemil KARATAŞ ile
üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda; mesleki sorunlar, planlar ve mesleki
denetim uygulamaları üzerine tartışıldı.19 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen II.
Danışma Kurulu toplantısında ise mesleki sorunlar, mesleki denetim uygulamaları
ve Muğla Şube yetki alanındaki güncel konular(planlar, kıyılarda yapılan kiralama,
tahsis ve kullanımlar vb.) üzerine konuşuldu.22.10.2015 tarihinde gerçekleştirilen
III. Danışma Kurulu toplantısında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından onayla-
nan ve aslıya çıkarılan “1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı” değerlendirildi.

SAMSUN ŞUBE DANIŞMA KURULLARI:

11 Ocak 2014 gerçekleştirilen 1. Danışma Kurulu toplantısında; Bakanlıkların Oda-
lar Üzerinde Mali ve İdari Yetki Denetimi, Şubenin Mali Durumu, Çalışma Döne-
minin Değerlendirilmesi, Mart 2014 Yerel Seçim Sürecinin Değerlendirilmesi
konuları görüşüldü.

9 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen II. Danışma Kurulu toplantısında; şubenin
mali durumu, yeni çalışma dönemi içerisindeki şube hizmet ve çalışmalarına dair
beklentiler, öneriler ve görüşler üzerine konuşuldu.

TRABZON ŞUBE DANIŞMA KURULLARI:

18 Ekim 2014 tarihinde saat 13.00’de şube mekânında gerçekleştirilen toplantıda;
şube çalışmalarında ve faaliyetleri üyeler ile paylaşıldı.
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3. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantısına; Odamız Genel Başkanı Orhan SARIAL-
TUN, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Rize İl Temsilcisi, üyeler katıldı. Şubede son bir
yılda yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunum içeriğinde; şube et-
kinlikleri, oda ile ilişkiler, öğrenciler ile ilişkiler, kurumlar ile ilişkiler, oda genel mer-
kez ile ilişkiler, temsilcilik ile ilişkiler, Trabzon İKK ile ilişkiler, Trabzon Kent Konseyi
ile ilişkiler, basın açıklamaları, şubedeki üye-büro/şirket sayıları, gelir - gider du-
rumları, konular anlatıldı. Üyelerimizin görüşleri ve düşünceleri alınarak tartışıldı.

4.4 ORTAK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Odamız 28.döneminde Oda Genel Merkezi dışında şubelerimiz ile birlikte ortak
yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki olan 27.05.2014 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda yoğunluklu olarak Odamız 2014 yılı
belge ve hizmet bedellerine ait ücretlerinin güncellenmesi ve geçmiş yıllara ait bi-
rikmiş üye ödenti borçlarının “yapılandırılarak ödenebilmesine” yönelik, 28. Ola-
ğan Genel Kurul’da alınan karar gereğince, üyelerin “yapılandırma” kolaylığından
yararlandırılmalarına ve mahsuplaşma yapılabileceği kararı tartışılmıştır.

14.06.2014 tarihinde İzmir’de düzenlenen toplantıda ise gündem konusu Oda İl
Temsilcilikleri Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen temsilcilik seçimleri so-
nucu konuşuldu. Gerçekleştirilen toplantıya Odamız Başkanı Orhan Sarıaltun,
Genel Sekreterimiz Hüseyin G. Çankaya, Yönetim Kurulu üyesi Serdar M. Alpaslan
Nizamoğlu, Ayşe Işık Ezer, R. Esra Oğuz ve Nehir Yüksel katıldı.

20.08.2014 tarihinde düzenlenen toplantı yine İzmir Şubemizde gerçekleştirildi.

27.09.2014 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Şube yöne-
tim kurulu üyeleri ve Odamız başkanı Orhan Sarıaltun Genel Sekreterimiz Hüseyin
G. Çankaya, Yönetim Kurulu üyesi Nehir Yüksel ve Genel Sayman Gürkan Akgün
katıldı. Toplantıda 2014 yılı Kasım ayında İTÜ ev sahipliğinde düzenlenecek olan
Dünya Şehircilik Günü hakkında konuşuldu.

28.02.2015 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen toplantıya yeni kurulan Diyar-
bakır Şube yönetim kurulu üyeleri ile Odamız başkanı Orhan Sarıaltun Genel Se-
kreterimiz Hüseyin G. Çankaya, Yönetim Kurulu üyesi Serdar M. Alparslan
Nizamoğlu, Ayşe Işık Ezer, Nehir Yüksel ve Genel Sayman Gürkan Akgün katıldı.
Toplantıda Diyarbakır’da düzenlenecek olan 28.dönem 3. “Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği Semineri ve Diyarbakır Şube faaliyetleri hakkında görüşüldü.

10.05.2015 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen toplantıya İzmir Şube yönetim ku-
rulu üyeleri ve Odamız başkanı Orhan Sarıaltun Genel Sekreterimiz Hüseyin G.
Çankaya, Yönetim Kurulu üyesi R.Esra Oğuz, Ayşe Işık Ezer, Nehir Yüksel ve Genel
Sayman Gürkan Akgün katıldı.

4.5 İL-İLÇE TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ

Oda örgütlülüğünün önemli unsurları arasında yer alan il-ilçe temsilcilik seçim-
leri,Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ve ilgili Şube Yönetim Kurulu üyele-
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rimizden de temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Temsilcilik seçimlerine iliş-
kin organizasyonlar, Oda Yönetim Kurulu’nun üyeler ile bir araya gelme, tanışma
olanağı olarak da kabul edilmiş ve bu anlayışla ele alınarak gerçekleştirilmiştir. 28.
Dönemde Adana Şube sınırları içinde 2, Ankara Şube sınırları içinde 6, Antalya Şube
sınırları içinde 1, Bursa Şube sınırları içinde 3, Diyarbakır Şube sınırları içinde 3, İs-
tanbul Şube sınırları içinde 3, İzmir Şube sınırları içinde 2, Muğla Şube sınırları
içinde 1, Samsun Şube sınırları içinde 2 ve Trabzon Şube sınırları içinde 2, olmak
üzere toplamda; 25 il temsilciliği bulunmaktadır. Konya ve Kayseri şubelerimize
bağlı temsilcilik bulunmamaktadır. Ankara Şubeye bağlı Adıyaman, Batman ve Mar-
din İl Temsilcilikleri Diyarbakır Şube’nin açılması nedeniyle Diyarbakır Şube’ye;
İzmir Şube’ye bağlı Denizli İl Temsilciliği ise Muğla Şubenin açılması nedeniyle
Muğla Şube’ye aktarılmıştır.

İl temsilcilik seçimleri gündemiyle gerçekleştirilen üye buluşmalarında meslek ala-
nında yaşanan sorunlara yönelik bir genel görüşme gerçekleştirilmiş, üyelerimizin
yaşadığı sorunların ve meslek alanımızda yaşanan sorunların tartışılmasına ilişkin
bir olanak yaratılmıştır. Seçimlerde, il ya da ilçe temsilcileri ile temsilci yardımcıla-
rına ilişkin seçimler gerçekleştirilirken, seçimlere katılan meslektaşlarımızın mes-
leki denetim görevlisi atanmasına ilişkin önerileri alınmış, eğilimleri belirlenmiştir.

Şubelere Göre İl Temsilcilik Seçimleri, Mesleki Denetim Görevlilikleri

*Mesleki Denetim Görevlisi Bulunan İl Temsilcilikleri
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4.6 TMMOB VE ODALARLA İLİŞKİLER

TMMOB’un 31 Aralık 2015 tarihinde yayınlamış olduğu verilere göre; TMMOB ör-
gütlülüğünün üye sayısı yıllar içinde artan bir ivme göstermiş ve 2015 yılı sonu iti-
bariyle 488.193 kişiye ulaşmıştır. 2014 yılına göre 20.849 kişi daha fazla üye sahibi
olan, aralarında Şehir Plancıları Odası’nın da bulunduğu TMMOB’a bağlı odalar;
temel ilkelerine bağlı kalmış ve özveri ile çalışmışlardır.

6235 sayılı TMMOB Kanununun kabulünün ardından 18-22 Ekim 1954 tarihleri ara-
sında yapılan TMMOB I. Genel Kurul’un sonrasında, Şehir Plancıları Odası 1969 yı-
lında kurulmuştur. Köklü bir geçmişe sahip olan Odamız, bu tarih ve sonrasında
etkinlik alanını genişletmiş, üye sayısını artırmıştır. Odamız üye sayısı 28. Dönem
sonunda 2016 yılı Mart ayı itibariyle 5.513 kişiye ulaşmıştır.

Odamız 28. Döneminde TMMOB çatısı altında birleyen 24 oda ve TMMOB ile bir-
çok etkinliğe imza atmıştır.

4.6.1 KURUMSAL TOPLANTILAR

4.6.1.1 TMMOB 43. OLAĞAN GENEL KURULU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 43. Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs-1 Ha-
ziran 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurulda Soma’da 301
madencinin ölümüne yol açan katliam, Gezi direnişinin yıldönümü ve AKP’nin
baskıcı, faşist politikalarına karşı birlikte mücadele çağrısı öne çıktı.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilen Genel
Kurulda Divan Başkanlığına Nevzat Uğurel (ŞPO), başkan yardımcılıklarına Gülüm-
ser Hızal (İMO), Doğan Albayrak (MMO), yazman üyeliklere Yeşim Bek (ÇMO), Meh-
met Rojbin Bingöl (MADENMO), Leman Ardoğan (MO), Çiğdem Çamkıran
(PEYZAJMO) seçildi.

Saygı duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonunun seçimi sonrası açılış konuşmala-
rına geçildi. TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘dan
sonra konuklar TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Gülriz Erişgen, KESK Başkanı Lami
Özgen, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Yeni-
mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TKP MK Üyesi Erhan Nalçacı, CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Emel Yıldırım birer konuşma yaptılar.

Odamız genel kurulunda yapılan görüşmeler sonucu ; TMMOB Yönetim Kurulu
için Odamız 27.Dönem Başkanı Necati Uyar, TMMOB Yüksek Onur Kurulu için
Uğur Nevzat Uğurel, TMMOB Denetleme Kurulu için ise Cüneyt Kamil Erginkaya
28.Dönem görevlerini üstlendiler.
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TMMOB 43. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

(29 Mayıs - 01 Haziran 2014 ANKARA)

Elbet bir bildiği var bu çocukların,
kolay değil öyle genç ölmek
yeşil bir yaprak gibi yüreği
koparıp ateşe atmak
pek öyle kolay değil ...

Hasan Hüseyin Korkmazgil

24 oda ve 450 bini aşkın mimar, mühendis ve şehir plancısının örgütü Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 43. Olağan Genel Kurulu; Soma‘da ya-
şanan katliam acısının siyahının, Gezi isyanının beyazı ile birlikte yaşandığı “Siyahı
yaşadığımız, Beyazı aradığımız” bir süreçte gerçekleşti.

Örgütümüzün tarihsel bilincinde yer eden ve geleceğe ışık tutan, Teoman ÖZ-
TÜRK`ün; “...Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yön-
temlerinin silip atamayacağının, bilinci içinde bilimi ve tekniği emperyalizmin ve
sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlen-
direrek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız...” sözleri Genel Kurulumuzun ana
fikridir.

Bu doğrultuda TMMOB, Gezi isyanının yaktığı ateşin aydınlığında, mesleğin so-
runlarının, ülke ve dünya sorunlarından ayrı olmadığının bilinci ile mücadele et-
meye devam edecektir. Gezide isyan eden gençliğin sorunu, Soma`da katledilen
işçiden bağımsız değildir. Soma`da katledilen işçinin sorunu, Reyhanlı‘da katledi-
len canlardan, Rojava`da katledilen Kürt halkından bağımsız düşünülemez. Emek-
çilerin örgütlenme hakkı, öğrencinin parasız, anadilde ve eşit eğitim hakkından,
emeklinin parasız ve nitelikli sağlık hakkından ayrı mücadele konusu değildir.

Geçtiğimiz yıl bugünlerde, İstanbul Gezi parkında yanan isyan ateşi, ülkenin dört
bir yanına yayılarak, kitlesel bir isyana dönüşmüştür. Gezi isyanı, siyasal iktidarın
uyguladığı neoliberal politikalara, gerici ve faşist baskı yöntemlerine ve kentleri-
miz üzerinde yarattığı yağma, talan ve ranta karşı, milyonların sokaklarda kar-
deşleştiği bir halk direnişidir.

Gençler kanları ve canları pahasına bu direnişin en ön saflarında; Mehmet, Ethem,
Ahmet, Ali İsmail, Medeni, Abdo Can, Hasan Ferit, Berkin... olarak bayraklaştılar.

Ülkemizde mevcut siyasal iktidarın halk nezdinde meşruluğunu yitirdiği bir dö-
nemi yaşamaktayız. İnsan hayatından, doğaya, eğitime, sağlığa, barınmaya ve
yaşam hakkına dahi yöneltilen saldırılar ve gasplar ülkemizin yönetim şekli ha-
line gelmiş durumdadır.

Halklarımız artık söz, yetki ve karar hakkı istiyor.
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Maden ocağının dibinde ışık yok.

Hava yok maden ocağının dibinde

...

Bir sen varsın maden ocağının dibinde direnen”

Madenler, inşaatlar ve sanayi bölgeleri başta olmak üzere tüm çalışma alanla-
rında, işçiler cinayete kurban gitmekte ve emperyalistler “iş kazası”, uşakları ise
“işin fıtratında var” yalanlarına sarılarak emekçileri, bu durumu kabullenmeye
zorlamaktadır.

Buradan tekrar hatırlatıyoruz, Soma bir iş kazası değildir.

Soma, tek başına bir iş cinayeti de değildir.

5‘i meslektaşımız, 301 işçi arkadaşımızın hayatına mal olan olay, KATLİAMDIR...

Soma katliamı; özelleştirme ve taşeronlaşmanın çalışma hayatımızın geneline uy-
gulandığı bir dönemde gerçekleşti ve katliamın temel sebebi de bunlardır.

İşçi ve emekçiler örgütsüzlüğe veya patron yanlısı sendikalara mahkum edilmiş-
lerdir.

AKP iktidarı, sermayeyi, medyayı, yargıyı, kolluk kuvvetlerini, bilim kurumları ve
üniversiteleri kendi etki alanına almış, darbe dönemlerini aratmayacak oranda
faşist baskı ve uygulamalarıyla toplumsal muhalefeti sindirmeye çalışmaktadır.

AKP iktidarının, toplumsal muhalefeti sindirme çabalarında sendikalardan meslek
odalarına, siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine birçok kurum boy hedefi
haline gelmiştir.

Örgütümüz TMMOB ise bir gece yarısı apar topar Meclis`ten geçirilen yasa ve yö-
netmeliklerle birlikte etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.

TMMOB idari ve mali olarak şeffaf bir yapıya sahiptir. Buna rağmen idari ve mali
olarak bakanlıklara bağlanma çabası iktidarın neyi amaçladığının açık bir ifadesi-
dir.

Kamu adına meslek alanını denetleyen TMMOB`nin bu kamusal görevi, bizzat
devlet eliyle sonlandırılmaya çalışılmaktadır, TMMOB ve bağlı odaların bakanlık-
ların bürokratik kurumları haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Malumun ilamı olan ve 17 Aralık tarihinde gündeme düşen, Başbakanın da içinde
olduğu bir “oluşumun” Sayıştay denetiminden de kaçarak, yaptıkları yolsuzluk ve
hırsızlıklar konuşulurken, kamu denetimini yapan örgütlere karşı girişilen saldırı-
nın nedeni üzerine çok düşünmeye gerek yoktur. Ülkeyi rant ve yağma düzenine
mahkum eden AKP iktidarı, önüne çıkabilecek her türlü engeli aşmak amacıyla
topyekun devlet erki ile saldırmaktadır.

Ülke darbe-demokrasi karşıtlığı üzerinden oluşan siyasal görünüm ile kamplaştı-
rılmış, ancak ülkenin bu hale gelmesinde en büyük etken olan 12 Eylül faşist cun-
tası ile henüz hesaplaşılmamıştır. 12 Eylül cuntasının ürünü olan devlet kurumları
halen faaliyettedir. Yine bu darbenin bir ürünü olan AKP`den demokrasi bekle-
mek hayalciliktir.
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Çözüm süreci adı altında, Kürt halkı başka bir oyalama sürecine sokulmuştur. Ro-
boski`de katledilenlerin katilleri henüz bulunup yargılanmamışken, hemen sınırı-
mızda bulunan Rojava`da katliamlar yaşanmaktadır. AKP iktidarı bu katliamlardan
sorumludur.

Barış halkların yakıcı bir talebi olarak ülke gündemindeki yerini korumaktadır. Kürt
halkının talepleri eşit yurttaşlık temelinde hayata geçirilmelidir.

Ülkemizin önemli gündemlerinden ve demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bile-
şenleri olan; etnik, dinsel, cinsel, milliyetçi ayrımlara maruz kalan tüm kesimlerin
emek ve demokrasi güçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle TMMOB, Kürt
sorunundan Alevi yurttaşların inanç özgürlüklerine kadar bütünlüklü ve kapsayıcı
mücadelelerin içerisinde yer almaya devam edecektir.

Cemevlerini ibadethane olarak kabul etmeyen siyasal iktidar, silahıyla saldırarak
Uğur KURT`u cemevi bahçesinde katletmiştir. Tam da camilere ayakkabıları ile gi-
riyorlar yalanlarına sarılmışken, iktidar cemevlerine silahları ile girmiştir.

Parklarımız, meydanlarımız, derelerimiz, ormanlarımız siyasi iktidar tarafından
rant alanına dönüştürülmüştür. Siyasetin rant tarafından beslendiği ülkemizde,
rantın görülmemiş boyutlarda yaşandığı, yandaşların zenginlik, halkın yoksulluk
halinin kalıcılaştırıldığı bir süreç adım adım örülmüştür.

Sanata ve sanatçıya hiçbir dönemde uygulanmayan baskılar uygulanmış, tiyatro-
lar, sinemalar, tarihi merkezler; AVM, rezidans ve otopark gibi projelerin önün-
deki en büyük engeller olarak görülmüştür.

AKP iktidarının hayatın her alanında dayattığı dinci gericilik, kadınları bedenleri-
nin, cinselliklerinin, doğurganlıklarının ve emek etkinliklerinin denetlenmesiyle
tahakküm altına almakta ve kadınlar yaşamın her aşamasında, bu düzen tarafın-
dan katmerli olarak baskı ve sömürüyle karşı karşıya kalmaktadır. Genç, işsiz ve
kadın meslektaşlarımız toplumsal baskının yanı sıra meslek ayrımcılığına da uğ-
ramaktadırlar.

Unutulmamalıdır ki; işsizlik, niteliksizleşme, itibarsızlaşma ve güvencesizlik bir-
çok meslek alanı için ortak sorunlardır. Ve bu sorunlar ancak her bir meslek da-
lında yapılacak iyileştirmelerle çözülebilir. Bu sorunları yaşayan kitleyi daha da
büyüterek sorunlar giderilemez. Eğitim sistemini sermayenin ihtiyaçlarına göre
düzenleyen AKP iktidarı, plansız bir şekilde çok sayıda donanımsız üniversite, fa-
külte açılmasına, çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirilmesine ticarileşen eği-
tim sistemi ile olanak sağlamaktadır. Böylesi bir zihniyette, ortaya koyulan eğitim
politikalarının sonu yoktur. Hiç birimiz deneme yanılma tahtası değiliz.

AKP iktidarı, popülist politikalarının sonucu olarak mühendislik eğitimi almamış
kesimlere mühendis unvanı vermek adına, diploma dağıtmak sevdasına girmiştir.
Bu doğrultuda teknik öğretmenlere vb mühendis unvanı verilmesine yönelik uy-
gulamalardan vazgeçilmeli, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı öğretiminin
planlamasında TMMOB ve bağlı odaları mutlaka yer almalıdır.

Yaşadığımız bu süre zarfında TMMOB örgütlülüğü mesleğin çıkarlarının toplum-
sal çıkarlardan bağımsız düşünülemeyeceği anlayışıyla bütün anti-demokratik,
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neoliberal, toplumu ve emeği, insan hayatını, temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan
politikaların karşısında durmuştur ve durmaya da devam edecektir.

TMMOB iş cinayetlerinin sebeplerini doğru yerde okuyan ve önüne geçilmesi
için gereken mücadeleyi sürdüren bir yapı olma özelliğini sürdürecektir.

Yapıcılar türkü söylüyor

Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.

Bu iş biraz zor.

Yapıcıların yüreği

bayram yeri gibi cıvıl cıvıl...

(Nazım Hikmet)

2013 Haziranında yaşadığımız Gezi Parkı eksenli halk direnişi, ülkemiz tarihinde
unutulmaz zenginliklerle anılacak bir kazanım olmuştur. TMMOB ve bağlı odaları
örgütlülükleri kapsamında bu süreçte gereken konumunu üstlenmiş, tüm emek ve
demokrasi güçleri ile birlikte süreçte yer almış ve direnişin sonrasında da bu ko-
numunu sürdürmüştür. Genel kurulumuzun gerçekleştiği, direnişin yıldönümünde
ve bu sürecinde kaybettiklerimiz için TMMOB gereken duyarlılık ve mücadele bi-
linciyle hareket etmeye devam edecektir.

TMMOB neoliberal uygulamaların dayattığı ötekileştirmeden etkilenen engelli
üyelerimize, iktidarlarca toplum içinde yaratılıp dayatılan yaklaşımlara karşı bi-
linç yaratma ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yapar ve bu çalışmaları des-
tekler.

Tüm bir toplumun baskı ve zor araçlarıyla zapturapt altına alınmaya çalışıldığı, iş-
sizliğin ve yoksulluğun emekçi yığınların kaderi haline getirildiği, sağlıktan eğitime
kadar en temel insan ihtiyaçlarının sömürü aracı haline getirildiği, savaşların kat-
liamların yaşandığı topraklarda mesleğin ve meslektaşın mücadelesinin toplumun
tüm ezilen kesimlerinin mücadelesiyle ortaklaştıkça anlamlanacağı bilinciyle
TMMOB;

Taksim‘de iktidar tarafından yapılmak istenen hukuksuz düzenlemeleri durdu-
ran, davalar açan ve Gezi direnişinin meşru organı olan Taksim Dayanışması‘nın
temellerini atan Odalarımızın İstanbul birimlerine; bizleri Taksim Dayanışması
içinde temsil eden arkadaşlarımıza; haklarında dava açılan tüm Oda örgütleri-
mizden arkadaşlarımıza, dayanışma selamları sunarak;

Emperyalizmin ve ülkemizdeki uşaklarının yarattığı savaş, sömürü, yoksulluk
düzenine karşı,

• Ülkemizin tüm varlıklarının özel sermaye istismarından kurtarılarak özelleştir-
melerin durdurulması, Özelleştirme İdaresinin kapatılması, özelleştirilen halka
ait varlıkların (Madenler, telekomünikasyon, enerji santralları, vb.) kamulaştı-
rılması ve kamu kuruluşlarının yeniden güçlendirilmesi gerekmektedir.

• Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji politikaları terk edilmelidir. Yerli ve ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren bir enerji politikası gözetilmelidir.
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• Standart dışı ve enerji yoğun teknolojilerin ithal edilmesi önlenmeli, mevcut te-
sislerde enerji verimliliğini artıracak, çevreyi koruyacak, çevre dostu teknolo-
jiler uygulanmalıdır.

• Nükleer enerji santralleri ile Türkiye‘nin dışa bağımlılığı arttırılmaktadır. Kuru-
lum, işletim ve söküm maliyetleri, çevresel etkileri, atık sorunları ile gelişmiş ül-
kelerin terk ettiği nükleer santral macerasına son verilmelidir.

• Madenlerimizin, jeotermal kaynaklarımızın, topraklarımızın, kıyılarımız, de-
nizlerimiz ve ormanlarımızın yerli ve yabancı sermaye tarafından yağmalan-
ması durdurulmalıdır.

• Üniversitelerde özerk ve katılımcı bir eğitim ortamı sağlanması için 12 Eylül
düzeninin bir ürünü olan YÖK kaldırılmalıdır.

• Eğitimde, öğrencileri müşteri olarak gören girişimler ve eğitim hizmetlerini bü-
tünüyle bir pazar haline getirme çabaları sonlandırılarak; ilköğretimden üni-
versiteye parasız, eşit, bilimsel, demokratik ve fırsat eşitliğine dayalı anadilde
eğitim yaşama geçirilmelidir.

• Mühendislik, mimarlık, şehir planlamacılığı eğitim ve öğretim programları
çağdaş teknolojiye ve bilim politikalarına uygun olarak emekten ve halktan
yana yeniden düzenlenmelidir.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kamusal bir hizmet olarak algılanmalı, bu
alanda çalışma koşulları arasındaki nedensel ilişkileri araştıracak ve bilimsel
araştırma yapacak kurumlar oluşturulmalı, ihtisas ayrımı ve mesleki ilgi alan-
larına göre düzenlemeler yapılmalıdır.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinde ilgili meslek örgütleri yetkilendirilme-
lidir. Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar geliştirilmeli, meslek hastalıkları
hastaneleri işlevine uygun olarak yapılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

• Kamu İhale Yasası‘nda yapılan değişikliklerle ihalelerde kamu denetimi azal-
tılarak yaratılmak istenen rant ve talana karşı çıkılmalıdır.

• Bir deprem ülkesi olan ülkemizde deprem gerçeği siyasi iktidarlarca umursan-
mamakta ve kabul edilmemektedir. Deprem gerçeğini sürekli gündemde tut-
maya yönelik çalışmalar etkin olarak yapılmalı, konunun bütün taraflarının
katıldığı Ulusal Deprem Konseyi yeniden kurulmalıdır.

• Siyasi iktidarın TOKİ öncülüğünde halka konut yapma adı altında sunduğu pro-
jeler, zamanla rant sağlamaya dönüşmüştür. TOKİ, uygulamaları ve harcamaları
çerçevesinde denetime açılmalı; örgütlenmesi ve uygulama politikaları, halkın
barınma ihtiyaçları çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.

• Kentsel dönüşüm adı altında kamusal alanların yok edilmesi, kentlerin hoy-
ratça yıpratılması ile yeni gelişme alanları açmak yerine, öncelikle yerel de-
ğerleri içeren mevcut yaşam alanlarının halkın karar süreçlerine katılımı ile
sağlıklı ve yaşanır duruma getirilmesi sağlanmalıdır.

• Kentsel mekanlar, toplumsal yarar ve kullanım değeri ilkesi etrafında üretil-
meli, paylaşılmalıdır. Ekolojik dengeler gözetilerek, doğal, tarihi ve kültürel var-
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lıkların koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatılmasının yolları bulunmalı-
dır.

• Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, GDO‘lu gıdaların ülkemize so-
kulmasına, çiftçimizi üretimden, tarlasından koparan işsiz, yoksul bırakan po-
litikalara son verilmelidir.

• Topraksızlaştırılan köylülerin, göçe ve sanayide ucuz işçiliğe mahkum edilme-
lerinin önüne geçilmelidir. Tarım politikası, sanayi politikasından ayrı düşünül-
memelidir.

• Küresel sermayenin baskıları ile suyun ticarileştirilmesine karşı çıkılmalı, özel-
likle temiz suya erişimin en temel insan haklarından biri olduğu kabul edilme-
lidir. Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insan esas alınarak suyun mülkiyeti
ve hizmetlerinin kamuda kalması sağlanmalıdır.

• Ülkemizin ırkçı şoven yaklaşımlar temelinde kamplaştırılmasına karşı çıkmak,
Kürt sorununu çözmek için; bir arada kardeşçe yaşamı, barış, demokrasi ve
halkların kardeşliğini savunmak ve demokratik yaklaşımları egemen kılmak için
mücadele etmeye devam edilmelidir.

• Ülkemizin çok kültürlü ve çok kimlikli yapısı dikkate alınmalı; kimliklerin ve kül-
türlerin reddedilmediği; tüm dillerin, kültürlerin, inançların ve renklerin ken-
dilerini özgürce ifade ettiği bir toplumsal düzen oluşturulmalıdır.

• Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına alet olunmamalıdır. Savaşa lojistik
destek olan üsler, limanlar ve nükleer başlıklar ülkemizi ve bölgemizi derhal
terk etmelidir.

• Suriye`de başıboş çetelerin desteklenerek, silahlandırılması başta olmak üzere,
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünyada savaş nedeniyle yapılan katliamlara ortak
olmaktan vazgeçilmeli. Halkların barış içerisinde, kardeşçe yaşaması için ge-
rekli çaba sarf edilmelidir.

• Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal hayatın her noktasında cin-
siyet ayrımcılığı önlenmeli, politik, ekonomik ve kültürel alanda pozitif ayrım-
cılık desteklenmelidir. Tüm emekçi kadınların mücadelelerinin yanında olmak,
ortak mücadele etmekle birlikte, TMMOB örgütlülüğü içinde kadın örgütlen-
mesi geliştirilmelidir.

TMMOB bundan önce olduğu gibi; gücünü, üyesinin çığlığını iktidarlara duyuran
odaların örgütlülüğünden alarak; birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yö-
netme ilkesini güçlendirerek, önümüzdeki dönem zorlaşan koşullarda; emperya-
lizme ve gerici faşist saldırılara karşı mücadeleyi, sorunlarını halkın sorunlarından
farklı görmeden, saldırılara karşı bütün birimleriyle birlikte halkımızın yanında el
ele mücadelesini sürdürecektir.

TMMOB, sokaklarında silah seslerinin değil çocuklarının şarkıları olan, eşit, özgür
ve bağımsız bir ülke mücadelesinin bütün toplumsal unsurlarıyla dayanışarak sa-
vunucusu olmaya devam edecektir.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ !
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4.6.1.2. TMMOB DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

TMMOB 42. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 20 Eylül 2014 tarihinde TMMOB
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin 43. Dönem Çalışma Programı ve
genel kuruldan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiği toplantıya Odamızdan
ise Ayşe Işık Ezer katıldı.

2. Danışma Kurulu toplantısı 14 Mart 2015 Cumartesi günü Teoman Öztürk Öğ-
renci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı’nın TMMOB’nin çalışmaları ve TMMOB Yasası değişikliğine karşı yürütülen
mücadele ile bilgilendirmesi ve TMMOB Seçim Bildirgesi’nin özet bir sunumuyla
başlayan toplantıda söz alanlar TMMOB Yasası kampanyası, ülke gündemi ve genel
seçimler üzerine değerlendirmede bulundu.

TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 12 Eylül 2015 tarihinde İMO Teo-
man Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı’nın TMMOB’nin 6 aylık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

4.6.1.3.TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI

TMMOB Yönetim Kurulu, yeni seçilen oda başkanları ile ilk olarak 13 Mayıs 2014
tarihinde TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi`nde bir araya geldi.43.Dönem 2.top-
lantısını ise 18 Haziran 2014 gerçekleştirdi. Toplantıda TMMOB 43. Dönem Ça-
lışma Programı`na ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 3.toplantı için ise 8 Ağustos
2014 tarihinde bir araya gelindi. 9 Aralık 2014 tarihinde yapılan toplantıda Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası’ndaki değişiklikleri
de içeren torba yasanın ağırlıklı gündem maddesini oluşturduğu toplantıda yürü-
tülecek mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, daha önce belirlenen gündem doğrul-
tusunda; 2015 TMMOB Seçim Bildirgesi, SGK protokolü ve MMŞP asgari ücreti, işçi
sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları, mesleki denetim ve belediye protokol-
leri, TMMOB Mesleki Denetim Raporu, konteyner kent kampanyası, TMMOB ça-
lışma grupları, TMMOB etkinlikleri, TMMOB birlik hissesi ödentileri, TMMOB
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi, TMMOB Yasası değişikliği ve torba yasa
konusunda bilgi verdi.

Yine 23 Aralık 2014 tarihinde yapılan toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından hazırlanan ve TMMOB Yasası’ndaki değişiklikleri de içeren torba yasaya
karşı yürütülecek mücadele gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Odalar, İKK’lar
ve TMMOB olarak yapılması gereken çalışmalar ele alındı.14 Ocak 2015 tarihinde
yapılan toplantıda TMMOB Yasası ve torba yasalar gündemiyle; 5 Mayıs 2015 ta-
rihinde Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TMMOB
Seçim Bildirgesi 2015, TMMOB Yasası değişikliğindeki durum, Soma- İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği etkinlikleri, TMMOB etkinlikleri, kent sempozyumları, yerel kadın ku-
rultayları, asgari ücret çalışmaları, Kobane inşa süreci çalışmaları, yönetmeliklerin
Resmi Gazete’de yayımlanması, nakit aktarım durumu konularında bilgilendirme
amacıyla toplanıldı.



4.6.1.4. TMMOB ODA DENETLEME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI

TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ve Oda Say-
manları Ortak Toplantısı TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde
18 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ba-
hattin Şahin’in açış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Odaların denetlemelerinde
dikkat edilecek konular, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alındı.

4.6.1.5.TMMOB ODA ONUR KURULLARI ORTAK TOPLANTISI

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile Oda Onur Kurulu Üyeleri Ortak Toplantısı
6 Aralık 2014 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde
gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmasıyla başla-
yan toplantıda TMMOB Yüksek Onur Kuruluna gelen dosyalarla ilgili görüş ve de-
ğerlendirmeler yapıldı.

4.6.1.6.TMMOB ODA GENEL SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI

TMMOB’ye bağlı odaların sekreter üyeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve TMMOB Yasası’ndaki değişiklikleri de içeren torba yasa taslağı gün-
demiyle ilk olarak 17 Aralık 2014 tarihinde bir araya geldi. 24 Aralık 2014 tarihinde
gerçekleştirilen 2.toplantıda ise TMMOB yasasında değişiklik öngören torba ya-
saya karşı yapılacak eylem ve etkinliklerin tartışılması amacıyla bir araya geldiler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası’ndaki deği-
şiklikleri de içeren torba yasa taslağına ilişkin yürütülen mücadele gündemiyle ise
28 Ocak 2015 ve 13 Ocak 2015 tarihinde bir araya gelindi. 14 Şubat Ankara Yürü-
yüşü gündemiyle 11 Şubat 2015 tarihinde ;10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mi-
tingi’ne yönelik hazırlıkları değerlendirmek amacıyla 6 Ekim 2015 tarihinde Oda
Genel Sekreterleri toplantı gerçekleştirdi. 43.Dönemin en son toplantısı için 17
Eylül 2015 Perşembe günü TMMOB’de bir araya gelindi.
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4.6.2. ORTAK EYLEM VE ETKİNLİKLER

4.6.2.1.TMMOB ENGELLİ MMŞP SEMPOZYUMU

TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Sempozyumu 21 Kasım 2015
tarihinde “Eşitlik İçin Empati” sloganıyla TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve
Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Sekretaryası Peyzaj Mimarları Odası’nca yürütülen ve toplam 6 oturumdan oluşan
sempozyumda engelli meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenleri anmak için gösterilen kısa film
gösterisi ve saygı duruşu ile başlayan sempozyumun açılışında Düzenleme Kurulu
Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı
birer açılış konuşması yaptı.
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4.6.2.2.TMMOB 4. KADIN KURULTAYI

Mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen TMMOB 4. Kadın Kurul-
tayı’nda bir araya geldiler. Kurultay öncesi birçok ilde yerel kurultaylar düzenlene-
rek 4.düzenlenecek olan kurultayın ön hazırlıkları tamamlandı.

Kurultayın açılışına TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Protokolün TMMOB’un erkek yöneticileri tarafından doldurulması ve açılış konuş-
masının Mehmet Soğancı tarafından yapılıyor olması kadın katılımcılar tarafından
protesto edilmiş ve bu derece yoğun erkek egemen toplantının gerçekleştirileme-
ceği belirtilerek, erkek katılımcıların salonu terk etmeleri istenmiştir. Fakat kadın ka-
tılımcıların taleplerinin aksine Mehmet Soğancı açılış konuşmasını yapmakta
diretmiştir. Bu protestonun ardından Odamız Yönetim Kurulu üyesi Esra Oğuz hak-
kında sosyal medya ve basın açıklamaları ile karalama kampanyası başlatılmış, yö-
netim kurulu üyemiz yalnızlaştırılmaya çalışılmıştır. Fakat Odamız Genel Merkez ve
şubelerimiz basın açıklaması yayınlayarak Esra Oguz ve kurultayda dışlanmaya ça-
lışılan diğer mimar, mühendis, şehir plancısı üyelerin yalnız olmadıkları kanıtlan-
mıştır.
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4.6.2.3. 10 EKİM EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ

TMMOB, KESK,DİSK VE TTB bileşenleri “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi Demek
için10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmek üzere Emek Barış Demokrasi Mitingi
yapılması kararı alındı. Bu büyük mitingin toplanma alanı olarak belirlenen Ankara
Tren Garı, Ankara’nın en merkezi noktalarının biri olmakla birlikte, Ankara dışından
gelecek katılımcıların miting alanına kolayca dahil olması için seçilmiş bir mekandı.
Tren Garında toplanacak kitle, buradan yine Ankara’nın en önemli miting mey-
danlarından olan Sıhhıye Meydanı’na yürümesi kararlaştırıldı.

Fakat miting alanında yer alan iki canlı bomba, miting alanını kana boyadı. Katiller
Ankara’nın göbeğinde yapılacak olan mitinge kadar ulaşıp, 107 kişinin hayatını
kaybetmesine, yaklaşık 500 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Katliamın ardından TMMOB ve Odalar greve giderek 2günlük iş bırakma eylemi
yaparak, henüz katliamın acısı taze iken hizmet vermeyi reddettiler. Tüm bileşeler
bu süreçlerde katliamda yaralananlar hastanelerde ziyaret edildi, Sakarya meyda-
nında oturma eylemi yapıldı ve katliamın gerçekleştiği alana yürüyüş gerçekleşti-
rilerek karanfil bırakıldı.

Odamızın yaptığı basın açıklaması ve kitlesel eylem çağrısı aşağıda yer almaktadır;
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YASTAYIZ!

MEYDANLARDA BİRARADAYIZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin çağrıcı olduğu Emek, Barış, Demokrasi mitingi
öncesi yaşanan katliam nedeniyle 3 günlük yas ilan edilmiş ve 12-13 Ekim`de Bir-
liğimize bağlı tüm odaların da katılımıyla genel grev kararı alınmıştır.

Barış talebiyle meydanlara çıkan canlarımızın katledildiği 10 Ekim Ankara saldırısı
sonrası artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sokaklarda, meydanlarda, kamu-
sal alanlarımızda varlığımızı yok etmek isteyenlere karşı bir aradayız, canımıza
kast edenlerden korkmuyor ve yaşam alanlarımızı terk etmiyoruz.

Barış olmadan, mesleki faaliyetlerin olamayacağı bilinciyle, bizler tüm şehir plan-
cıları olarak 12-13 Ekim`de işe gitmiyoruz, hizmet üretmiyoruz, hayatı durduru-
yoruz. Barış ve demokrasi talebiyle gerçekleştireceğimiz tüm eylemlerde
üyelerimizi birlikte olmaya, omuz omuza durmaya çağırıyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

4.6.2.4. 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

19 Eylül 2014 tarihli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Gününde,
TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyle-
minin yıldönümünde “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma
Günü”nde İKK’ların bulunduğu yerlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.

2015 yılı Mühendis, mimar, şehir plancıları “TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar,
Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” demek
için alanlara çıktı. İKK’ların örgütlü olduğu 30’dan fazla kent merkezinde düzenle-
nen basın açıklamalarında okunan metinde; AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı top-
lumsal muhalefetin önündeki en önemli görevin barış dilinin hakim kılınması,
ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikliğin toplumsal ha-
yatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının sağlanması olduğuna vurgu yapıldı.

4.6.2.5. SOMA ANMALARI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma’da yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak
ve iş cinayetlerine dikkat çekmek için 13 Mayıs’ta kent merkezlerinde kitlesel basın
açıklamaları düzenlendi. Odamızın yaptığı basın açıklaması aşağıda yer almaktadır;

HALKIMIZIN BAŞI SAĞOLSUN

Türkiye bugün kara bir güne uyandı. Manisa Soma`da meydana gelen kahredici
olayda can kayıplarının sayısı giderek artıyor. Emeğin ve yaşamın en yüce değer ol-
duğunu unutan Türkiye bir kez daha özelleştirmenin, taşeronlaşmanın, denetim-
sizliğin, tedbirsizliğin ve izlenen enerji politikalarının faturasını masum canları ile
ödemeye devam ediyor.
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Maden ve enerji alanında yürütülen özelleştirme,
serbestleştirme politikaları ile maliyetleri düşü-
rürken iş güvenliğini hiçe sayan, işçi ölümlerinde
ülkemizi dünyanın ön sırasına taşıyan bu anlayışı
tarihin hiçbir zaman affetmeyeceğine ve halkımı-
zın kayıplarını unutmayacağına inanıyoruz. Bu kat-
liam gibi olayda hayatını kaybeden maden
emekçilerinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz.15
Mayıs 2014 Perşembe günü saat 09:00`da tüm
Türkiye`de tüm işyerlerinde 3 dakikalık saygı du-
ruşu yapılarak iş bırakacak ve illerde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Müdürlükleri önüne yürünecek-
tir.

4.6.2.6. 1 MAYIS ETKİNLİKLERİ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta;
baskı, yasaklama ve sansürlere, tutuklama ve tecride, emeğin kazanılmış hakla-
rına yönelik saldırılara, işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlara, yoksulluğa, iş cinayet-
lerine, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerine, taşeronlaşmaya, sendikal
hak ihlallerine, kadın ve çocuk cinayetlerine ve toplumsal eşitsizliklere, doğal çev-
renin katledilmesine, barınma hakkı ihlallerine, kentlerimizin yağmalanmasına
karşı, emek, barış, özgürlük ve demokrasi için, tüm mimar, mühendis ve şehir plan-
cıları meydanlardaydı. İstanbul’da Taksim 1 Mayıs kutlamalarının kalbi iken, An-
kara’da kalabalık kitleler Sıhhıye Meydanını doldurarak hep bir ağızdan “Yaşasın 1
Mayıs” dediler.
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4.6.2.7. TORBA YASA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısı 2014 yılında hükümetçe TBMM’de görüşülmek üzere gündeme getirilmiştir.
Bu tasarıda TMMOB Yasası‘nda değişiklik öngören hükümler, Anayasa‘nın 135.
maddesinde tanımlanmış kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının işlev-
sizleştirilmesini kent üzerinde yaşamsal önemi bulunan, bilimsel-teknik gereklilik-
lerle belirlenen kamusal denetim fonksiyonlarının ortadan kaldırmasını
amaçlamaktadır.

Bu süreci engellemek ve meslek odalarının kamu kuruluşu niteliğinin yok edilme-
sini, halkımızdan uzaklaştırılmasını engellemek üzere TMMOB ve TMMOB çatısı
altında örgütlenmiş Odalarca bir dizi çalışmalar yapılmış ve Türkiye çapında tasa-
rının halka aktarılması, tehlikenin fark ettirilmesi amacıyla birçok farkındalık et-
kinlikleri düzenlenmiştir.

Oda başkanları, oda genel sekreterleri ve yönetim kurulu üyeleri ile TMMOB Yö-
netim Kurulu üyeleri, eylem programını görüşmek üzere birçok kez bir araya gel-
miştir. Ve Türkiye genelinle, 8 bölgede başlatılacak ve en son Ankara’da sonlanacak
bir yürüyüş planlanarak, halka bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır. Bunun yanı sıra
tüm Odalar ve bağlı şubeler, dış mekânlarına görülecek şekilde “ Kentlerimizin, kı-
yılarımızın, doğal yaşam alanlarımızın yağmalanmasına izin vermeyeceğiz!” yazılı
afişleri asılmıştır.
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4.6.3. KENT SEMPOZYUMLARI

4.6.3.1. BURSA 5.KENT SEMPOZYUMU

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu
(İKK) tarafından bu yıl 5’ncisi düzenlenen
“Kent Sempozyumu” 24-25 Nisan 2015 ta-
rihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği yer-
leşkesinde gerçekleştirildi.

“Kent Suçları ve Kent Mücadelesi” temasıyla
düzenlenen ve iki gün süren sempozyum
kapsamında 5 ayrı oturumda tarım, gıda,
çevre, sanayi, enerji, mimarlık ve peyzaj, gü-
venli kent gibi başlıklarda kentin sorunları
ele alındı.

Tematik sunumlar kapsamında Odamız Baş-
kanı Orhan Sarıaltun Kent Suçları konulu su-
numunu gerçekleştirdi. Sempozyumun
2.günü ise Bursa Şube Başkanı Hakan Kara-
demir ve Bursa Şube II.Başkanı Sevilay Çe-
tinkaya sunum yaptılar.

4.6.3.2. SAMSUN KENT SEMPOZYUMU

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu’nca düzenlenen Samsun Kent Sempoz-
yumu 17-18 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Termik ve doğalgaz santralle-
rinin zararlarının tartışıldığı sempozyum Samsunlulardan geniş ilgi gördü.

Sempozyumun açılışında TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan
Korkmaz ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Şahin birer konuşma yaptılar.

Şahin özetle şunları söyledi:

“Kentler ve yerel yönetimler ülke politikalarının doğrudan uygulama alanıdır. Bu
nedenle kentler ve yerel yönetimler siyasetin ve sermayenin de ilgi odağındadır.

12 yıllık iktidarında üretimden vazgeçerek ülke ekonomisini arazi rantı üzerinden
temellendiren AKP, bugüne dek görülmemiş ölçüde, hiçbir insani, hukuki, ulusal
ya da evrensel değer ve kural tanımaksızın ülkeyi, kentleri yağma ve talana açarak
yeni rant kaynaklarının yaratılmasını sağlamıştır.” Dedi.

Sempozyumun ilk günü çağrılı konuşmacı olarak Odamız Genel Başkanı Orhan Sa-
rıaltun katıldı.
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4.6.4. TMMOB ÇALIŞMA GURUPLARI

4.6.4.1. KADIN ÇALIŞMA GURUBU

TMMOB, Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri 4. Kadın Kurultayı için bir
dizi toplantı gerçekleştirdiler. Bir kısmı Ankara’da gerçekleştirilen toplatıların büyük
kısmı ise Türkiye’nin birçok ilinde İKK Kadın üyeleri, Oda ve şube çalışanları,
TMMOB üyeleri ile sürdürüldü. Bu toplantılara Odamız yönetim kurulu üyelerinden
Esra Oğuz ve Ayşe Işık Ezer ile Oda Genel Merkez çalışanımız Şelale Balambar ka-
tılım gösterdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Dünya Kadın Yürüyüşü Uluslararası Eylemi”ne
TMMOB Kadın Çalışma Grubu üyeleri de katıldı. 6 Mart’ta Nusaybin’den başlayan
yürüyüş dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den kadınların katılımıyla çeşitli
eylem ve etkinliklerle sürdürüldü.

TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar ilk kez düzenlenen TMMOB
1. Kadın Sempozyumu’nda “Toplumsal cinsiyet eşitliği”ni tartıştılar.

Detaylı bilgi: http://www.tmmob.org.tr/calisma-gruplari/kadin-calisma-grubu-1

4.6.4.2. BİLİRKİŞİ ÇALIŞMA GRUBU

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı atölye grupları
toplantısı 25 Temmuz 2015 Cumartesi günü İMO Güney Özcebe Salonu’nda ya-
pıldı. Toplantıda; TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu tarafından çalıştayın amacı,
programı konularında bilgilendirme yapılarak katılımcıların görüşleri alındı. Yapılan
bilgilendirme sonrasında çalıştay programı kapsamında oda temsilcilerinden oluş-
turulan atölyeler kendi içeresinde toplanarak çalışmalara başladı. Toplantıya Oda-
mız adına Kübra Cihangir Çamur ve Odamız avukatı Koray Cengiz katıldı.

Detaylı bilgi: http://www.tmmob.org.tr/calisma-gruplari/bilirkisilik-calisma-grubu

4.6.4.3.ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU

Enerji Çalışma Grubu bünyesinde yapılan ilk toplantı; 21 Ekim 2014 tarihinde ikinci
toplantı ise 13 Kasım 2014 tarihinde yapıldı. İki toplantıya da Odamızı temsilen
Menşure Işık katıldı. Yapılan ikinci toplantıda; Enerji ile ilgili konuların hukuksal bo-
yutu konusunda bir envanter oluşturulması amacı ile; tüm odalardan, son 10 yıl
içinde enerji alanında açılan davaların konuları, muhatapları ve sonuçları ile ilgili
bilgi istenmesine ve Tüm İl Koordinasyon Kurullarından; bu dönem enerji konu-
sunda yapacakları çalışmalar ve bölgelerindeki enerji kaynaklı sorunlar ile ilgili
görüş ve önerilerinin istenmesine karar verildi.

Detaylı bilgi: http://www.tmmob.org.tr/calisma-gruplari/enerji-calisma-grubu-3
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4.6.4.4. TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI ASGARİ ÜCRET
KOMİSYONU

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları as-
gari ücretini çalışma yaşamının gerçek alt sınır ücreti haline getirmek için bir mü-
cadele programı oluşturulması” amacıyla oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını
14 Ekim 2014 tarihinde TMMOB’de yaptı. Odamızı Temsilen Sultan Karasüleyma-
noğlu’nun katıldığı ilk toplantıda Odalardan 2013 ve 2014 yıllarında belirlenen as-
gari ücretle ilgili (oda ve şubelerde) yapılan çalışmalarla birlikte 2015’e yönelik bir
ücret çalışması yapılmışsa bu çalışmanın istenmesi ve Odalara üyelerine ilişkin SGK
takiplerinin titizlikle yapılması konusunda yazı yazılmasına karar verildi. Çalışma
grubu ikinci toplantısını 26 Kasım 2014 tarihinde TMMOB’de yaptı. Toplantıda;
TMMOB’nin 2015 yılı asgari ücretini belirlemesinin ardından 2015 yılı asgari ücre-
tinin basın toplantısıyla duyurulması, TMMOB ile SGK arasındaki protokolde
SGK’nın da aktif olmasını sağlamak, SGK’nın denetim yapması için baskı oluşturmak
üzere SGK ile görüşmeleri başlatılması, 2015 yılı asgari ücreti ve SGK ile yapılan
protokol hakkında Odaların ücretli üyelerine ve ücretli üyelerin istihdam edildiği iş-
yerlerine bilgilendirme yapmasının sağlanması, bu bilgilendirme için TMMOB’nin
örnek yazı oluşturması ve odalara iletmesi kararları alındı.

Detaylı bilgi: http://www.tmmob.org.tr/calisma-gruplari/muhendis-mimar-sehir-
plancilari-asgari-ucret-komisyonu-0

4.6.4.5. ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞMA GRUBU

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “Engelli mühendis, mimar, şehir plancılarının
sorunları ve çözüm yollarına ilişkin TMMOB görüşü oluşturulması.” amacıyla oluş-
turulan çalışma grubu ilk toplantısını 17 Ekim 2014 tarihinde yaptı. İkinci toplantı
19 Kasım 2014 tarihinde, son toplantı ise 16 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi.
Son toplantıda Oda üyelerinin engellilikleri ile ilgili başlatılan anket çalışmasında
hazırlanan taslak çalışma üzerinde komisyon üyelerinin ayrıntılı değerlendirme
yapmasına ve üye kayıtlarında, üyelerin engellilik durumuna göre bir değerlen-
dirme başlatan Odalardan bilgi alınmasına ve ilgili form örneklerinin incelenme-
sine karar verildi. Tüm toplantılara odamızı temsilen Filiz Hekimoğlu katıldı.

Detaylı bilgi :http://www.tmmob.org.tr/calisma-gruplari/engelli-muhendis-
mimar-sehir-plancilari-calisma-grubu

4.6.4.6. MESLEKİ DENETİM ÇALIŞMA GRUBU

23 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıda; Odalardan mesleki denetim
uygulamalarına ilişkin görüş ve önerilerinin istenmesine ve çalışma grubu için mail
grubu oluşturulmasına karar verildi. İlk toplantıya Odamızı temsilen Cansu Demir
katıldı.

Detaylı bilgi: http://www.tmmob.org.tr/belgeler/43-donem-mesleki-denetim-
calisma-grubu-1-nolu-toplanti-kararlari
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4.6.4.7. BÜYÜKŞEHİR YASASI ÇALIŞMA GRUBU

Büyükşehir Yasası Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 20 Ekim 2014 tarihinde ger-
çekleştirildi. Toplantıda, Odamız üyesi Ceren Gamze Yaşar’ın çalışma grubu baş-
kanı olmasına karar verildi. İletişim gurubu oluşturulan çalışma grubunda
belirlenen önemli gündem maddelerine yönelik çalışmalar yapıldı. Toplantılara
Odamızı temsilen Ceren Gamze Yaşar, Serdar M.Alpaslan Nizamoğlu ve Bilge Nur
Bektaş katılım gösterdi.

Detaylı bilgi: http://www.tmmob.org.tr/calisma-gruplari/buyuksehir-yasasi-
calisma-grubu

4.6.4.8. MESLEKİ ETİK SORUNLARI İZLEME ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 13 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi. İkinci top-
lantı tarihi olan 11 Kasım 2014’de, çalışma grubu sekreteryası oluşturularak başkan
vekili görevini Deniz Kimyon üstlendi. Belirlenen gündem maddelerinin tartışıldığı
dört toplantıya da Odamızı temsilen Deniz Kimyon katıldı.

Detaylı bilgi :http://www.tmmob.org.tr/calisma-gruplari/mesleki-etik-sorunlari-
izleme-calisma-grubu

4.6.4.9. DOĞA VE ÇEVRE SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU

17 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıda çalışma grubu sekretaryası
oluşturularak çalışma grubu başkan vekili görevini Ayşe Işık Ezer üstlendi. Gerçek-
leştirilen iki toplantıya da Odamızı temsilen Ayşe Işık Ezer katılım gösterdi.

Detaylı bilgi: http://www.tmmob.org.tr/calisma-gruplari/doga-ve-cevre-
sorunlari-calisma-grubu

4.7 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ECTP-CEU

Odamızın da üyesi olduğu, 8 Mart 1988 de kurulmuş olan ECTP-CEU (Avrupa Şehir
Plancıları Konseyi) 2 Mayıs 2002’de “Özel Amaçlı Uluslararası Kuruluş” statüsü ka-
zanmış olup, kuruluş amacı; planlama meslek alanında eğitim ve uygulama stan-
dartlarının oluşturulması; iyi örnekleri tanımlama ve özendirme amacıyla
yarışmalar düzenlemek, genç plancıların mesleki yeterliliklerini arttıracak diyalog
ortamlarının yaratılması vb. faaliyetler yoluyla yerel, ulusal ve Avrupa Birliği nez-
dinde planlama meslek mensupları arasında diyalog geliştirilmesine katkıda bu-
lunmaktadır. Bilindiği üzere Odamızın uzun yıllar “gözlemci üye” statüsü ile sınırlı
ilişkiler kurduğu ECTP-CEU tam üyeliği işlemleri geçtiğimiz dönemde 15-17 Kasım
2010 tarihinde Brüksel’de yapılan ve Odamız adına Ümit Özcan’ın katıldığı toplan-
tıda yer alan 18 üye ülke örgütünün oy birliğiyle kabul edilmiştir. ECTP-CEU 4 yılda
bir Genel Kurul, yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde ise yönetim ku-
rulu toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Bu toplantıların bir bölümü
Brüksel’deki merkezde, bahar dönemi toplantıları ise üye ülkelerden birinde ger-
çekleştirilerek üye ülkelerin planlama sistemleri konusunda üyeler arasında ileti-
şim ve bilgilendirme kanallarının güçlendirilmesine özen gösterilmektedir.
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Kurulduğu tarih itibariyle uluslararası yarışmalar düzenleyen kuruluş, 2015 sene-
sinde ise 11. Bianelini düzenledi. Ana teması “Planlama Uygulamalarında Tekno-
loji” olarak belirlenen bianelde ,15 Ekim 2015 tarihinde Genç Plancılar Çalıştayı
düzenlenmiştir.ECTP-Genç Plancılar Çalıştayı, Nisan-Kasım ayları arasında online
olarak düzenlenmiş, bu süreç içerisinde gruplarca üretilen proje konuları final su-
numun yapılacağı tarihe kadar zenginleştirilerek ve İrlanda‘nın Dublin şehrinde
final sunumları yapılmıştır. Final sunumları sonunda yayınlanmaya uygun bulunan
projeler Bianel‘in e- kitabında yer alacaktır.

4.8 TUPOB ÇALIŞMALARI

TUPOB temsilcilerinin katılımıyla, 7 Kasım 2012 tarihinde yapılan toplantıda TUPOB
9. Dönem Başkanlığı’nın (2013 yılı) Yıldız Teknik Üniversitesi’ne; TUPOB 10. Dönem
Başkanlığı’nın (2014 yılı) Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne devredilmesi kararı alındı.
06.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ise; KTÜ’nün ardından TUPOB 11.
Dönem Başkanlığı’nın (2015 yılı) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne geç-
mesine karar verildi.

4.8.1. TUPOB 10. DÖNEM BÖLÜM BAŞKANLARI KOORDİNASYON TOPLANTILARI

Odamız Trabzon Şubesi sekretaryasında 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde KTÜ ev sahip-
liğinde Trabzon’da yapılan toplantıda önceki dönem çalışmaları değerlendirildi ve
yeni döneme dair yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alış verişi yapıldı. 8 Kasım
2014 tarihinde Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu programı dahilinde Dr. Nilgün
Kiper’in oturum başkanlığında “Türkiye Planlama Okulları Birliği Eğitim Paneli” baş-
lıklı bir oturum gerçekleştirilmiş olup ayrıca Global Planlama Okulları Birliği
(GPEAN) Eğitim Oturumu’nda ise Türkiye`de Planlama Okullarının Gelişimi ve Gün-
cel Sorunları temalı bildiri sunularak TUPOB çalışmaları ve yaşanan sorunlara de-
ğinildi.

4.8.2. TUPOB 11. DÖNEM BÖLÜM BAŞKANLARI KOORDİNASYON TOPLANTILARI

Odamız İstanbul Şubesi sekretaryasında TUPOB 11. Dönem Temsilcisi MSGSÜ Şehir
ve Bölge Planlama Bölümü’nün ev sahipliğinde, 12 Haziran 2015 tarihinde toplantı
gerçekleştirildi. “Nasıl bir plancı yetiştiriyoruz?” olarak seçilen tema için “Atölyeler,
Projeler, Stüdyolar” olarak belirlenen tartışma konusu çerçevesinde MSGSÜ tara-
fından tematik sunuşlar gerçekleştirildi. 5 Kasım 2015 tarihinde Dünya Şehircilik
Günü 39. Kolokyumu programı dahilinde bir toplantı gerçekleştirildi. Önceki top-
lantı değerlendirmesi ve yeni döneme dair yapılması planlanan çalışmalar üzerine
görüşüldü.

4.9 ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLER

Türkiye’nin çeşitli illerindeki Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde okuyan plan-
lama öğrencileri ile tanışmak, ilişkileri geliştirmek ve birlikte üretmek adına Oda-
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mızın 28. döneminde oldukça önemli adımlar atılmıştır. Planlama öğrencilerinin,
diğer bir deyişle Türkiye’de şehircilik uygulamalarının gelecekteki temsilcileri olan
meslektaş adaylarımızın, çeşitli etkinliklerle meslekte uzun yıllar deneyimi olan
akademisyen, kamu ve özel alanda çalışan plancılarla bir araya gelmeleri sağlan-
mıştır. Yaratılan buluşma olanaklarıyla öğrencilerimiz birbirleriyle tanışarak gele-
cekteki çalışma hayatlarına yönelik bir bağ kurmuş ve de en önemlisi oda
örgütlülüğüyle tanışarak tartışmış, birlikte üretme sürecini deneyimlemişlerdir. Bu
bağlamda atılan en önemli adımlardan biri, odamızın kuruluşundan bu yana ilk-
kez 2012 yılında düzenlenen yaz eğitim kampının 3. ve 4.sünü düzenlemek ol-
muştur. İktidarın saldırıları altında, ciddi maddi zorluklar yaşanmasına rağmen
düzenlenen bu etkinlikler, Odamızın öğrenci örgütlülüğüne verdiği önemin gös-
tergesi olmuştur.

3. Yaz Eğitim Kampı İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Kamp Tesislerinde gerçek-
leştirilmiştir. Kamp süresi boyunca, her gün bir planlama sorunsalına odaklanan
sunumlar, tartışmalar, ilçe ve yakın çevresine düzenlenen alan gezileri, spor etkin-
likleri ve çeşitli atölyeler ile, öğrencilerimiz için oldukça dinamik ve kaynaştırıcı bir
eğitim ortamı deneyimi gerçekleştirilmiştir.

Aynı amaçlarla düzenlenen 4. Yaz Eğititim kapı için mekan olarak, Muğla Akyaka
Kamp Tesisleri seçilmiş, öğrencilerin doğa ile bütünleşmiş bir ortamda, birbirle-
riyle kaynaşması ve Oda örgütlülüğüyle tanışması hedeflenmiştir. Bu kampta, plan-
lama alanına dair önemli konu başlıklarının tümünü aktarmak yerine “koruma”
teması seçilmiş, bu tema çerçevesinde destekleyici oturum ve atölyeler gerçek-
leştirilmiştir.

Dünya Şehircilik Günü Kolokyumları sırasındaki öğrenci buluşmaları ise diğer bir
önemli öğrenci etkinliği olarak gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında İstanbul Teknik Üni-
versitesi ev sahipliğinde “Kentlerin Geleceği” temasıyla gerçekleştirilen 38. Kolok-
yum öncesinde bir araya gelen öğrenci grubu İstanbul’da kentsel dönüşüm
alanlarında teknik geziler yapmış, Kuzey Ormanlarına yönelik alan analizi yapılmış
ve bu alanlara dair alternatif senaryolar oluşturularak tartışmaya açılmıştır.

2015 yılında ise “Müdahale, Mücadele ve Planlama” temasıyla Karadeniz Teknik
Üniversitesi ev sahipliğinde Trabzon’da düzenlenen 39. Kolokyum öncesinde top-
lanan çalıştay grubu Karadeniz yaylalarını ticarileştirmeye yönelik olarak inşaa edil-
meye çalışılan “yeşil yol” güzergahında olan bir kaç yaylayı ziyaret etti. Sonrasında,
Trabzon kent merkezinde dolgu alanları, stadyum gibi önemli kentsel müdahale
alanlarına yönelik gezi düzenledi. Bu geziler sonrasında, gerek izlenimlerin aktarıl-
dığı gerekse elde edilen sonuçların paylaşıldığı sunumlar yapıldı. Öğrenci forumu,
çalıştay grubunun yaptığı video çalışmasının gösterilmesi ile son buldu. Öğrencilere
yönelik bir diğer etkinlik, gerek şubelerimizden ve gerekse Oda Genel Merkezi’nden
Oda yöneticilerimizin katılımı ile üniversitelerde gerçekleştirilen öğrencilerle bu-
luşmalar olmuştur.

Ayrıca, tüm bu etkinliklerin yarattığı örgütlülük bilinci ile, bir çok ilde öğrenci ko-
misyonlarımız aktif çalışma sergilemiş, etkinlikler düzenlemiş ve meslek alanımıza
dair konuların tartışıldığı komisyon toplantılarını periyodik olarak düzenlemişlerdir.



4.9.1 YAZ EĞİTİM KAMPLARI

4.9.1.1 PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ 3. YAZ EĞİTİM KAMPI

Planlama Öğrencileri 3. Yaz Eğitim Kampı, 15-23 Ağustos 2014 tarihlerinde, Bir-
çok Üniversiteden Öğrencilerin Katılımıyla Gerçekleştirildi.

KAMPIN 1. GÜNÜ

Kampın ilk günü olan 15 Ağustos 2014 / Cuma günü; İzmir/ Seferihisar-Doğan-
bey‘de bulunan “Dokuz Eylül Üniversitesi Kamp Tesislerine” gelen yönetici, perso-
nel ve çalışanlar derhal kamp ve eğitim hazırlıklarına başladılar. Kampa katılan
öğrenciler, öncelikle kampta kullanacakları t-shirt, şapka, çanta, defter v.b. eşyaları;
odamız kamp sorumlularından teslim aldılar. Ardından, kamp tanıtım ve bilgilen-
dirme toplantısına katıldılar. Saat 13.00-14.00 arasında verilen öğle yemeği mola-
sının ardından, öğrenciler dalış eğitim seminerine katıldılar.

Oda Genel Başkanımız Orhan Sarıaltun, Oda II. Başkanı Ayşe Işık Ezer ve Odamızın
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Necati Uyar`ın konuşmacı oldukları “TMMOB, Mes-
lek Odaları ve Örgütlenme “ semineri düzenlendi. Seminerde TMMOB yapılan-
ması, Oda kuruluşu ve örgütlenmesi, odanın TMMOB içindeki konumuna değinildi.
Örgütlenmenin bileşenleri ve örgütlülüğün gerekliliği bu seminerle öğrencilere ak-
tarılmış oldu.

Akşam yemeğinin ardından yakılan kamp ateşi ile birlikte kampın ilk günü geride
bırakıldı.
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KAMPIN 2. GÜNÜ

Kampın 2. Gününde sabah saat 07.30 da kalkan öğrenciler, kahvaltının ardından
10.30`a kadar kendilerine ayrılmış olan vakti değerlendirdiler. Saat 10.30`da baş-
layan ve Moderatörlüğü Oda Genel Başkanı Orhan Sarıaltun‘un yaptığı, ODTÜ Şehir
Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Keskinok`un konuşmacı olduğu;
“Mesleki Etik, Uygulama ve Deneyimler” semineri için öğrenciler bir araya geldi.
Seminerde; ilerde planlama mesleğini sürdürecek olan öğrencilerin, hayatları bo-
yunca üstelenecekleri sorumluluklara ilişkin ‘etik, yapıcı, toplum ve hizmet yararı
temelli` kararlar verebilmelerini sağlama ve mesleği bu disiplin ile sürdürebilme-
leri yönünde bir sunum yapan ve Mesleki Etiğin gerekliliğini vurgulayan Çağatay
Keskinok, seminerin devamında da bu kuralların detayları ile uygulama alanları ve
karşılaşılan sorunlardan bahsetti.

Seminerin hemen ardından “Ütopya ve Distopya Atölyesi” düzenlendi. Bu atölyeyi,
Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim yönetti. Burada, öğrenci-
lerden hayallerindeki ütopik ya da distopik kentleri, bu kentlerin organizasyon ve,
işleyişini; bir kağıda üzerinde çizerek veya yazarak anlatmaları istenildi. Öğrenciler,
kamp sonuna kadar her gün bu hayallerini resmettikleri kâğıtları biriktirerek, kamp
sonunda birlikte tartışma ve değerlendirmeler yaptılar.

Atölye çalışmasının ardından öğle yemeğine geçen öğrenciler, yemek sonrası yazı
atölyesine katıldılar. Devamında Halk Oyunları ve Folklor Eğitmeni Sevilay Öz-
kırlı ile halk oyunları çalışmalarına başlayan öğrenciler, akşam yemeği sonrasında
ise, Dans Eğitmeni Cansu Ergin`in verdiği Çağdaş Dans çalışmasıile bolca eğlene-
rek günü bitirdiler.

KAMPIN 3. GÜNÜ

Kampın 3. Gününe de öğrenciler ilk günlerde olduğu gibi saat 07.00 da kalkıp kahv-
altının ardından 10.30` a kadar vakitlerini değerlendirdiler. Jeofizik Mühendisi Doç.
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Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul Mahalle ve Afet Gönüllüleri Derneğinden Afet Uz-
manı Özden Işık ve Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi, şehir plancısı Kumru
Çılgın`ın “Kentsel Dönüşüm, Afet ve Barınma Hakkı“ seminerine katılan öğrenciler,
Afet üzerine detaylı bilgi veren Oğuz Gündoğdu ve Özden Işık‘ın sunumunun ar-
dından, İstanbul`un Sarıyer ilçesine bağlı Derbent Mahallesi`nin riskli alan ilan edil-
mesinin akabinde gündeme gelen Derbent kentsel dönüşüm projesi, Kumru Çılgın
tarafından öğrencilere sunuldu. Derbent mahallesindeki kentsel dönüşüm proje-
sinin getirdikleri ve bu alanda yaşayan insanları karşılaştığı kentsel, fiziksel, sosyal
ve ekonomik sorunlar ile uygulama pratikleri tartışıldı.

Verilen öğle yemeği molasının ardından, öğrenciler kamp alanına yakın bölge-
deki Seferihisar ve Sığacık gezisine katıldılar. Gezinin ilk durağına, Seferihisar`ın Sı-
ğacık mahallesinde yer alan Teos antik kentinden başlayan öğrenciler, Musa
Kadıoğlu öncülüğünde alanı gezip antik kent hakkında bilgi topladılar.

Antik kent gezisi ardından Seferihisar merkezde yemek molası veren öğrencilerin
sonraki durağı ise tekne turuna başlayacakları Sığacık liman oldu. Limandan Ak-
varyum koyuna açılan öğrenciler burada denizin keyfini çıkardılar.
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Kamp alanına varan öğrenciler akşam yemeğinin ardından halk oyunlarına katıldı-
lar, iki saatlik çalışmanın ardından öğrenci forumunda bir araya gelen öğrenciler;
okullarında planlama eğitimi alırken yaşadıkları sorunları birbirleriyle paylaştılar
ve sorunların çözümüne yönelik fikir alış-verişinde bulundular.

KAMPIN 4. GÜNÜ

18 Ağustos Pazartesi yani kampın 4. Günü, oluşturulan dalış listesinde yer alan
isimlere göre öğrenciler seminer öncesi dalış yapmak üzere kamp alanından ayrıl-
dılar. SEKADER dalış hocaları yardımıyla dalış deneyimini yaşayan öğrenciler, se-
miner saati yaklaştığında tekrar kamp alanına döndüler.

10.30 da seminer için konferans salonunda toplanan öğrenciler, TMMOB yönetim
Kurulu Üyesi Necati Uyar`ın moderatörlüğünü yaptığı “Kentsel ve Tarihi Arkeolojik
Sitlerde Koruma“ oturumuna katıldılar. Oturumda konuşmacı olan, Dokuz Eylül
Üniversitesi öğretim üyesi şehir plancısı Prof. Dr. Emel Göksu ile arkeolog Yrd. Doç.
Dr. Akın Ersoy sit alanlarının korunmasına yönelik stratejilerden bahsederek, İzmir-
Smyrna antik kenti örneği üzerinden, bu sürecin nasıl yürütüldüğünü anlattılar.

Seminer ardından verilen mola sonrası hazırlanan öğrenciler Akın Ersoy rehberli-
ğinde İzmir kent merkezinde bulunan Agora ve Smyrna antik kentleri gezisine çık-
tılar. Gezi boyunca her önemli noktada öğrencileri bilgilendiren Akın Ersoy,
öğrencilerin oldukça verimli bir gezi geçirmelerine vesile oldu.

Gezi sonrası kamp alanına dönem öğrenciler daha önceki günlerde olduğu gibi halk
oyunlarına katılıp ardından öğrenci forumu düzenlediler
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KAMPIN 5. GÜNÜ

Kampın 5. Günü saat 10.30 da, moderatörlüğünü Şehir Plancıları Odası İzmir Şube
Başkanı Özlem Şenyol Kocaer‘in yaptığı; mimar Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar ve İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü
öğretim görevlisi şehir plancısı Mehmet Pembecioğlu`nun konuşmacı olduğu;
“Mega Projeler ve Kentsel Müdahaleler” başlıklı seminer düzenlendi. Düzenlenen
seminerde Mehmet Pembecioğlu ve Akif Burak Atlar son dönemlerde ekonomi-
nin lokomotifi haline gelmiş inşaat sektörünün yarattığı mega projelerin nasıl şe-
hirleri soysuzlaştırdığından bahsetti. Mücella Yapıcı ise birbiri ardına üretilen bu
projelerin kentsel mücadele bilincini yeniden alevlendirdiğini ve en bilinen, güncel
örnek olan Gezi Parkı direnişinden bahsetti.

Öğle yemeği ardından öğrenciler Mask Atölyesine alındı. Burada grup halinde ça-
lışan öğrenciler, grup arkadaşlarının ve kendi yüzlerinin maskelerini oluşturdular.

Akşam yemeğinden sonra düzenlenen bir diğer etkinlik ise öğrencilerin mezun ol-
duktan sonra karşılaşabilecekleri sıkıntıları en aza indirme ve şimdiden gelecekle-
rini şekillendirmelerinde yardımcı olacak, mezun olduktan sonra iş imkânlarının
ve yüksek lisans olanaklarının anlatıldığı seminer oldu. Moderatörlüğünü Şehir
Plancıları Odası İzmir Şube Yön. Kur. Üyesi Emel Karakaya‘nın yaptığı bu seminerin
konuşmacıları ise; Şehir Plancıları Filiz Hekimoğlu ve Gül Tüzün‘dü.

KAMPIN 6. GÜNÜ

Kampın 6. Gününde, “Planlama Mevzuatı ve Büyükşehir Yasası” konulu semineri,
Oda Genel Sekreteri Hüseyin G. Çankaya, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi
şehir plancısı Prof. Dr. Sezai Göksu ve İzmir Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Mü-
dürü şehir plancısı Zeki Yıldırım, öğrencilere verdi. Büyükşehir yasası ile yerinden
yönetim ilkesinin nasıl göz ardı edildiğini, yasanın nasıl merkezi yönetimi ön plana
çıkardığını anlatan konuşmacılar, yasanın yerel yönetimleri kontrolü altına alan ve
kırsal kesimi ise gözden çıkaran bir politika amaçladığını vurguladılar. Ayrıca Plan-
lama mevzuatının günümüzdeki durumu, karşılaşılan sorunlar ve uygulama pra-
tikleri de tartışıldı.

KURUMSAL YAPI VE ÖRGÜT İLİŞKİLERİ

101



102

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Seminerin ardından öğle yemeğinde tekrar bir araya gelen öğrenciler, öğleden
sonra İzmir kent merkezi ve sorunlu planlama alanlarına gerçekleştirilecek geziye
hazırlandılar. Daha sonra boş vakitlerini diledikleri gibi geçiren öğrenciler kendile-
rine ayrılan vaktin sonuna geldiklerinde kamp alanına geri döndüler. Halk oyunla-
rının ardından spor turnuvalarına (voleybol, basketbol, masa tenisi) katılan
öğrenciler eğlenceli vakit geçidirler.

KAMPIN 7. GÜNÜ

Yeni kamp gününe diğer günlerde olduğu gibi sabah sporu ile başlayan öğrenciler
dalış ve diğer aktivitelerinin ardından “Doğa ve Çevre Koruma” seminerine katıl-
dılar. Oda II. Başkanı Ayşe Işık Ezer‘in moderatörlüğünü yaptığı ve Yeşil Gerze Plat-
formu Dönem Sözcüsü Şengül Şahin ile Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme
Kurulu üyelerinden Yaşar Aydın‘ın konuşmacı olarak katıldıkları seminerde; doğal
varlıkların statülerinden ve kapitalizmin kendini yenileme evresinde nasıl gözünü
bu alanlara kaydırdığından, bulunduğu tehlikelerden bahsedildi. Şengül Şahin, Yeşil
Gerze Platrofmunun, Gerze`de kurulması hedeflenen termik santrale karşı yürüt-
tüğü mücadelesinden ve bu santralin kurulmasının nasıl engellendiğini ve müca-
dele başarısından bahsetti. Yaşar Aydın ise konuşmasına, Karadeniz Bölgesi`nde
2007‘den beri artarak süregelen HES projelerine karşı başlattıkları mücadeleden ve
bu konuda örgütlenmenin öneminden bahsetti.

Seminerin ardından öğle yemeği sonrası öğrenci forumuna katılan öğrenciler sonuç
metni oluşturmak için son toplantılarını gerçekleştirdiler. Forum sonrası ütopya-di-
stopya atölyesi için dağıtılmış olan öğrencilerin kafasındaki fikirleri işledikleri kâ-
ğıtlar toplandı. Halk oyunları başlayana kadar olan sürede kendilerince vakitlerini
geçiren öğrenciler, dinlenmiş bir şekilde son gün gösterecekleri halk oyunu göste-
risi performansı için toplandılar.

Akşam yemeği sonrası şehir plancıları Ali Kemal Çınar ve Ömer Selvi ile İzmir Yük-
sek teknoloji Enstitüsü araştırma görevlisi şehir plancısı Emel Karakaya`nın sun-
duğu “Karaburun Bilim Kongresi”sunumuna katılan öğrenciler, Karaburun Bilim
Kongresi`nin oluşturulma amacı, bu doğrultuda yapılan çalışmalar, sunulan bildi-
ler ve yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldılar.

KAMPIN 8. GÜNÜ- SON GÜN

Kampın son etkinlik gününe uyanan öğrenciler, dalışın ardından son seminerleri
olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” seminerine katıldılar. Moderatörlüğünü Oda Yö-
netim Kurulu Üyesi R. Esra Oğuz‘un yaptığı seminerin konuşmacısı ise; Kadın Aday-
ları Destekleme Derneği Ankara Şube Başkanı Hatice Kapusuz oldu. Bu seminerde,
toplum içerisinde yer etmiş ve öğrenilmiş kadın-erkek algısına vurgu yapanHatice
Kapusuz, kadınların bu algıdan dolayı toplum içinde nasıl ikinci plana itildiğini ve
beraberinde gelen “ Kadın Odaklı şiddetlerin” artışlarından, sebeplerinden bah-
setti.

Bu seminerin hemen ardından, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Sel-
çuk Kozağaçlı`nın sunduğu “İnsan Hakları” seminerine katılan öğrenciler; huku-



kun adalet kavramına ulaşmada gerçekten aracı mı yoksa bir engel mi olduğunu
tartıştı. Seminer boyunca “Adalet Nedir?” , “Vicdan Nedir?”sorularına yanıt ara-
yan öğrenciler, seminer sonunda sordukları sorularla, seminerin algıları açma ko-
nusunda çok yardımcı olduğunu gösterdiler.

Seminerlerin ardından yemek sonrası Öğrenci Forumu Sonuç Metnine son şeklini
vermek amacıyla bir araya gelen öğrenciler, akşam gerçekleştirilecek halk oyun-
ları gösterisi için ön çalışma yaptılar.

Akşam saatlerinde halk oyunları final gösteriminin yapılmasının ardından, her öğ-
renci ve diğer katılımcılar için hazırlanan plaketler dağıtıldı.

Sonrasında spor karşılaşmalarının final maçlarını izleyen öğrenciler; maçları kaza-
nan birincilerin belirlenmesinin ardından kapanışın yapılacağı ve kamp ateşinin ya-
kılacağı alan olan sahil kenarında toplandıla

Kamp ateşinin yakılmasının ardından, ateş çevresinde toplanan öğrenciler, gece
boyunca sohbetler edip şarkılara eşlik ettiler. Böylelikle Şehir Plancıları Odası 3.
Yaz Kampının da son anlarını mutlu bir şekilde tamamladılar.

4.9.1.2 PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ 4. YAZ EĞİTİM KAMPI

25 Temmuz- 1 Ağustos 2015 Tarihleri Arasında Yapılşan Planlama Öğrencileri 4.
Yaz Eğitim Kampı Bir çok Üniversiteden Öğrencinin Katılımıyla Gerçekleştirildi.

KAMPIN 1. GÜNÜ

Kampın 1. Gününde, saat 08.00`den itibaren Muğla – Akyaka Orman Kampı
Alanı`nda toplanmaya başlayan öğrenciler, kayıtlarının yapılmasının ardından ça-
dırlarına yerleştiler. Saat 13.00-14.00 ‘de verilen yemek arasının ardından 14.30-
16.00` da kamp hakkında bilgilendirme ve tanışma toplantısı yapıldı. Tanışma
toplantısının sonrasında öğrenciler kampın ilk oturumu olan TMMOB, Meslek Oda-
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ları ve Örgütlenme paneline katıldı. Odamız Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Oğuz`un konuşmacı olduğu panelde, TMMOB çatısı altında toplanan odaların
örgütlenme pratiklerinden ve Odamızın bu örgütlenme şeması içerisindeki kilit rol-
lerinden bahsedildi. Ardından akşam yemeğine katılan öğrenciler ve yönetim ku-
rulu üyeleri; tanışma kokteyli ile ilk günü tamamladı.

KAMPIN 2. GÜNÜ

Kampın 2. Günü, 8.30`da uyanan öğrenciler kahvaltının sonrasında kalan zaman
diliminde denizin keyfini çıkardılar. 10.30`da başlayan, moderatörlüğünü Odamız
Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Esra Oğuz, sunuşunu Ka-Der Ankara Şube
Başkanı Hatice Kapusuz`un yaptığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği semineri gerçekleş-
tirildi. Öğrenciler ile geliştirdiği soru- cevap yöntemiyle kolektif bir çalışma yapan
Hatice Kapusuz, toplumsal cinsiyet algısı üzerine yürüttüğü çalışmada kadın ve
erkek figürlerinin toplum içindeki yerine ve bu yer edinimde etki eden faktörlere
değindi.

Verilen 15 dk`lik aranın ardından, Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu üyesi Serdar Nizamoğlu, Sosyal Dışlanma, Azınlıklar ve Kent başlıklı sunumu
gerçekleştirdi. Bu oturumda kentlere göçle gelen nüfusun kente etkileri, gelen
nüfusun karşılaştığı sosyal ve ekonomik sorunlara değinildi.
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Oturum 3`ün ardından verilen öğle yemeği molası sonrası, ÇHD Genel Başkanı
Avukat Selçuk Kozağaçlı`nın konuşmacı olduğu İnsan Hakları ve Demokrasi otu-
rumuna geçildi. Burada İnsan Hakkı tanımının tarihsel süreçteki evrimi sorgu-
landı ve Selçuk Kozağaçlı`nın da yakından takip ettiği, 301 maden işçisinin
yaşamını yitirdiği Soma Faciası`na değinildi.

Kampın 5. Oturumunda Odamız İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman söz alır-
ken, Kent Hakkı ve Toplumsal Mücadele Deneyimleri`nden bahsetti. Gezi parkında
halkın ırk, cinsiyet veya bağlı olduğu fraksiyon fark etmeksizin dayatılan zorbalığa
inat birleşmelerinin, ilerleyen dönemlerde yeniden mümkün olup olmayacağı ve bu
birleşmenin barındırdığı dinamiklerden bahsedildi. Oturum sonrası öğrenciler ta-
rafından çokça talep edilmiş ve bu seneki kamp programında yerini alabilmiş
olan Tasarım Atölyesi`nin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Tasarım Atölyesi`nin yürü-
tücüleri Yard. Doç. Dr. Olgu Çalışkan (ODTÜ) ile Araştırma Görevlisi Duygu Cihan-
ger (ODTÜ) Tasarımın Temel İlkelerinden bahsettiler. 3 gün sürecek atölye
çalışmaları ile 9 konsept mahallenin tasarlanması ve birlikteliğinin sağlanması, çok-
lukent yani “HETEROTOPYA” oluşturulması amacıyla yola çıkan ekip; mahalle, bir-
liktelik, kamusallık, yaşanırlık sorularının cevaplarını bulacakları bir atölyeye
başlamış oldular.

Atölyenin ardından akşam yemeği molasına çıkan öğrenciler dönüşte mask atö-
lyesine katıldılar ve eğlenceli vakit geçirdiler. Yüz kalıplarını alan öğrenciler bunu
boyalar ile renklendirerek sonuç ürünlerini kamp alanında sergilediler

KAMPIN 3. GÜNÜ

Kampın 3. Günü, kahvaltı ve yüzmenin ardından günün ilk oturumu olan Oturum
6- Doğa ve Çevre Koruma ile başladı. Serdar Nizamoğlu ve şehir plancısı Seçkin
Aral`ın konuşmacı, Odamız II. Başkanı Ayşe Işık Ezer‘in moderatör olduğu otu-
rumda, var olan doğal değerlerin korunması sürecine değinildi.

Öğle yemeğinin ardından Tasarım Atölyesinin 2. Buluşmasında öğrenciler gru-
plar oluşturarak seçtikleri konsept mahallele tasarımlarını oluşturmaya başladılar

Tasarımlarda ilerleme kateden öğrenciler verilen kısa bir aranın ardından 7. Otu-
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rum için bir araya geldiler. ŞPO Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, ŞPO İzmir Şube
Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, ŞPO Diyarbakır Şube Başkanı Mustafa Oğuz Sine-
millioğlu`nun konuşmacı olduğu ve Muğla Şube Başkanı İsmet Şahin`in moder-
atör olarak katıldığı, Kentsel Mücadele başlıklı 7. Oturumda, şubelerimizin
bulundukları illerde yürüttükleri kentsel mücadele pratikleri hakkında bil-
gilendirme yapıldı.

Oturum sonrası verilen akşam yemeği molasının ardından öğrenciler çağdaş dans
atölyesine katıldılar ve keyif dolu anlar yaşadılar.

KAMPIN 4. GÜNÜ

Sabah kahvaltısı sonrasında otobüslere binen öğrenciler tüm gün sürecek teknik
gezi için yola çıktılar. Öncelikli olarak Köyceğiz`e gelen öğrenciler buradan tekne-
lere binerek Köyceğiz Gölü boyunca tura çıktılar. Ardından Dalyan Sahiline varan
tekneler, burada öğle yemeği için mola verdiler. Yemek sonrası tekrar çıkılan kısa
tekne turunun ardından İztuzu sahili`ne varan öğrenciler, sahilin ve denizin keyfini
çıkardılar.

Öğrenciler mola bitiminde İztuzu sahilinden Dalyan`a gelerek buradan araçlarla Or-
taca`ya geçtiler. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik`in sunumunu dinleyen
öğrenciler otobüsler ile kamp alanına dönerek dinlendiler. Yemeğin ardından Öğ-
renci Forumu`na katılan öğrencilere, burada ŞPO Öğrenci Komisyonları hakkında
bilgilendirme yapıldı. Daha sonrasında okullarında yaşadıkları sorunlar ve çözüm
önerilerinden bahsederek ögütlenme üzerine vurgu yaptılar.

KAMPIN 5. GÜNÜ

Kampın 5. Gününde kahvaltı ve deniz molasının ardından kampın 8. Oturumu
olan Kentsel, Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma başlıklı oturum katılan
öğrenciler, Odamız Eski Genel Başkanı, Şehir Plancısı Necati Uyar ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. İpek Özbek Sönmez`i dinlediler. Muğla gene-
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linde kentsel ve arkeolojik sit alanlarını değerlendiren konuşmacılar, söz konusu
alanların sahip olduğu değerlere değindiler.

Oturum sonrası verilen öğle yemeğinin ardından Yüksek Mimar Cengiz Bektaş ve
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Enlil`in konuşmacı olduğu,
Şehir Plancısı Ahmet Müfit Bayram`ın da moderatör olarak katıldığı Kent, Kimlik
ve Bellek Bağlamında Korumanın Politikası oturumu başladı. Koruma politikaları-
nın bileşenlerini tartışan konuşmacılar, geliştirilen yaklaşımları anlattılar.

Oturumun ardından, öğrenciler tasarım atölyesinin son bölümü için bir araya gel-
diler ve geliştirdikleri mahalle maketlerini neticelendirmeye çalıştılar. Biten 9 pro-
jenin bir araya getirilmesiyle hedeflenen heteretopya oluşturulma amacı
gerçekleştirilmiş oldu. Birleşimin ardından her bir proje özelinde ve projelerin bir
araya getirilmesiyle ile oluşturulan “heteretopya” kavramı üzerine tartışmalar yü-
rütüldü. Atölye sonrası akşam yemeğinin ardından öğrenciler forum için bir araya
geldi.

KAMPIN 6. GÜNÜ

10. oturum ile kampın 6. Gününe başlayan öğrenciler; Derelerin Kardeşliği Plat-
formu‘ndan Yaşar Aydın, Bodrum Yarımadası Çevre Koruma Platformu Sözcüsü
Mustafa Tanışık ve Bursa Şube Başkanı Hakan Karademir`in konuşmacı olarak ka-
tıldığı , Odamız Genel Başkanı Orhan Sarıaltun`un ise moderatör olarak yer al-
dığı Ekoloji Mücadelesi ve Deneyimler adlı oturumda bir araya geldiler. Bu
oturumda Karadeniz, Bodrum ve Bursa özelinde yaşanan ekoloji mücadeleleri ve
çevresel sorunlardan bahsedildi.
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Öğle yemeği sonrasında otobüslere binen öğrenciler Akyaka Orman Kampı yakı-
nında bulunan Kemerköy Termik Santralini ziyaret etti. Termik santralin yarattığı
çevresel tehlikenin görülmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan bu gezinin ardından
öğrenciler Muğla kent merkezini gezdiler ve buradaki tarihi ve kültürel değerler
hakkında bilgi sahibi oldular. Saat 18.30`da kamp alanında olan öğrenciler akşam
yemeği ve dinlenme molası sonrasında öğrenci forumu için son kez bir araya gel-
diler ve sonrasında kampın son gününde sonuç ürünü olarak sergileyecekleri ko-
nular hakkında tartıştılar.

KAMPIN 7. VE SON GÜNÜ

Kampın 7 ve son günü kahvaltının ardından, ODTÜ`de öğretim üyesi Prof. Dr. Ça-
ğatay Keskinok`un konuşmacı olarak katıldığı Mesleki Etik başlıklı oturum gerçek-
leştirildi. Meslek hayatımızın birçok noktasında karşımıza çıkan sorunlara karşı
mesleki etik değerlerimizi taşımamız gerektiğini vurgulayan Keskinok, böyle du-
rumlarda şehir plancılarının kamu yararını savunma ve kamusal değerleri koruma
konusunda tavır almaları gerektiğini belirtti.

Oturumun ardından Odamız Genel Sekreteri Hüseyin G. Çankaya moderatörlü-
ğünde, şehir plancısı Ahmet Müfit Bayram, Dalaman Belediyesi çalışanı şehir plan-
cısı Derya Kesik ve ODTÜ Araştırma Görevlisi Deniz Kimyon; Mesleki
Deneyimler söyleşisinde, konuşmacılar meslek hayatında deneyimledikleri sorun-
lar ve çözüm yolları üzerine bilgi aktarımında bulundular. Öğle yemeği sonrasında
öğrenci forumlarında sonuçlanan ürünler hazırlanarak kamp alanında sergilendi.

Sunuş ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün kamp alanını
ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kampa katılan tüm öğrencilere ve yönetim kurulu üyelerine plaketlerin dağıtılma-
sının ardından, akşam yemeği için mola verildi. Kampın 7. Günü veda kokteyli ile
sonuçlandı.

Şehir Plancıları Odası 4. Yaz Eğitim Kampı bu sene de oturumlar, söyleşiler, teknik
geziler, atölyeler ile dolu dolu geçti
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5- ÜYE HAKLARINA VE MESLEKİ ÇALIŞMA
ORTAMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

5.1 MESLEK İÇİNDE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR

Şehir planlama eğitimi veren bölüm sayısında, ülkede izlenen eğitim politikalarına
koşut olarak yaşanan artışlar, bir yandan planlama eğitiminin giderek daha fazla ni-
telik yitirmesine neden olurken, bölüm sayısının fazlalığı ve Anadolu kentlerinde
yaygınlaşması bölümü tercih eden öğrencilerin niteliğini de etkilemektedir. Eği-
timde yaşanan değişim, mezun sayısındaki artış yeni mezunların iş bulmasında ya-
şanmakta olan güçlüğü daha da büyütmektedir.

Kamunun personel alımının mezun olan plancı sayısıyla kıyaslanamayacak oranda
düşük kalması, yeni mezun plancıların bir bölümünü meslek dışına sürüklemekte,
bir bölüm yeni mezun serbest çalışmaya yönelirken, bir bölümü serbest şehircilik
bürolarında çalışmaya yönelmekte, ancak işsizlik oranları ve meslek dışı çalışma
oranları her geçen yıl artmaktadır. Ayrıca, açılan planlama bölümlerinde verilen
eğitime de yeterli sayıda öğretim görevlisi sağlanamaması sorunu, durumu daha
ciddi boyutlara taşımaktadır. Bu konuyla ilgili endişelerimizi iletmek amacıyla, özel-
likle Cumhuriyet Üniversitesi vurgusuyla Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na
Odamız tarafından aşağıdaki yazıyla görüş bildirilmiştir.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere; Şehir Plancıları Odası, Anayasa’nın 135. Maddesi ile 6235 ve 3458
sayılı yasalara göre kurulan, (TMMOB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne
bağlı, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliğe haiz bir meslek odası olup, alanına iliş-
kin yetkili tek meslek örgütüdür.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği’nin 6. maddesi, d fıkrasında;, “Şehir
ve Bölge Planlama eğitiminin ve öğrenciliğin sorunlarını incelemek, diğer ülkelerde
uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen modelle-
rin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda oluşturulacak öğ-
retim elemanı ve öğrenci komisyonları (ya da kolları) ile etkinliklerde bulunmak”
şeklinde Odanın eğitim süreci ile ilgili görevi tanımlanmıştır.

Ana Yönetmeliğimizde tanımlanan bu görev doğrultusunda, Odamız, ülkede Şehir
ve Bölge Planlama bölümüne yönelik olarak verilen eğitimi izlemekte, değerlen-
dirmekte ve ilgili kurum veya kuruluşlarla işbirliği içerisinde, yaşanan sorunlara
çözüm üretmek için faaliyetlerde bulunmaktadır.
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Bilindiği üzere, Şehir ve Bölge Planlama, temel olarak mekansal boyutlu, uzun
erimli, toplumsal yararlara yönelik düzenlemelerden oluşan stratejik bir kamu hiz-
metidir.

Bununla birlikte, şehir ve bölge planlama, yerleşme sistemleri ve yerleşmelerin bü-
tününe ilişkin, tutarlı ve akılcı, bilimsel ve sanatsal temellere dayanan, estetik ve
kamusal yararları sağlayan, toplumsal, ekonomik ve mekansal yapı, korunması ge-
rekli doğal varlıklar ve kültürel miras, altyapı, kullanım, ulaşım, ekolojik denge, ya-
pılaşma, açık alanlar, sosyal ve teknik donatı alanlarına ilişkin düzenlerin
oluştuturulmasını hedefleyen, belirli bir kesiminin değil tüm toplumun esenliğini
ve uzun erimli ve kuşaklar ötesi yararları gözeten, toplumsal gereksinmeleri doğru
ve gerçekçi bir biçimde saptama yönünde faaliyet gösteren interdisipliner bir mes-
lek dalıdır.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde alınan eğitim, şehir ve bölge plancısı adayları-
nın, mesleğin doğasına uygun faliyet göstermesinde son derece önemlidir. Yukarıda
da belirtildiği üzere, kuşaklar ötesi kamusal yararın düzenlenmesinde son derece
öneme sahip mesleğimizin, eğitim süreçlerinin de aynı dikkat ve özenle kurgulan-
ması gerekmektedir.

Ülkemizdeki durum incelendiğinde, bugün gelinen noktada toplam 21 üniversitede
şehir ve bölge planlama eğitimi verildiği görülmektedir. Heryıl yaklaşık 1000 öğ-
renci mezun olmakta, ancak bunların belirli bir kısmı yetersiz eğitim kadrosu ve
diğer olanaksızlıklar nedeniyle; diğer meslektaşlarından farklı olarak gerekli mes-
leki bilgi ve birikime sahip olamadan eksik bir şekilde meslek hayatına atılmakta-
dır. Öğretim kadrosu eksikliğinin yanında, donanım ve fiziki koşulların
sağlanamadığı böyle bir ortamda mezun olan öğrencilerin, planlama mesleğine
ve mesleğin doğası gereği sahip olunması beklenen yeterlilikleri ne derece sağla-
yacağı, mesleğimize ilişkin olarak ülkemizde yaşanan sorunları ne derece çözeceği
düşünülmelidir. Bu noktada, belirtmek gerekir ki, son yıllarda, Şehir ve Bölge Plan-
lama Bölümlerinde ülkenin istihdam olanakları göz önüne alınmadan eğitim ver-
meye başlayan okul sayısı günden güne artmaktayken, yeni açılanlar dahil tüm
bölümlerin çoğunda fiziksel altyapı, donanım gibi eksikliklerin yanında özellikle öğ-
retim kadrosu konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Son olarak, özellikle Cumhuriyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün
bu gerekleri sağlamadığı tespit edilmiş, bu bölümlerde yaşanan sorunlar, bu ko-
nuya dair endişelerimizi arttırmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi’nde, mevcut durumda
henüz mezun verilmemiş olup, toplamda 326 öğrenci öğrenim görmektedir. Fakat,
şu an Üniversite bünyesinde yalnızca bir öğretim görevlisi bulunmakta ve onun da
lisans ve lisansüstü öğrenimi şehircilik uzmanlık alanında değildir. Bölümde görev
yapan öğretim görevlisi de olmadığından, derslerin yürütülmesi için Mimarlık Bö-
lümünden, üniversitedeki diğer bölümlerden ve kamu kurumlarından destek alın-
maktadır. Uzmanlık alanı dışında, şekilsel olarak verilen dersler, mesleğin doğası
gereği sahip olunması gereken yetkinlikleri sağlamaktan uzaktadır.

Bu nedenlerle, asgari gereksinimleri karşılamayan, bünyesinde meslek alanımıza
yönelik uzmanlığı bulunmayan öğretim elemanlarının bulunduğu bölümlerde, bu
eksiklik giderilene kadar yeni öğrenci alımlarının durdurulması bir zorunluluk ola-
rak ortaya çıkmaktadır.
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Sonuç olarak, yukarıda açıklanan gerekçeler ile; 2016 yılından yapılacak Öğrenci
Seçme Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi bünyesin-
deki Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün akademik kadrosundaki yetersizlikler gi-
derilinceye kadar, öncelikle 2016-2017 eğitim yılı için kontenjan ayrılmaması,yeni
öğrenci alımlarının durdurulması hususunun kurumunuzca ivedilikle değerlendiri-
lerek gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte, mevcut durumda eği-
time başlayan ve farklı düzeylerde benzer sorunlar yaşanan bölümlerde de asgari
ölçütlerin sağlanması yönünde adımlar atılması hem uzun erimli, toplumsal ya-
rarlara yönelik olarak faaliyet gösteren meslek alanının, hem de meslektaş aday-
larımızın faydasına olacaktır. Bu konuda Odamızın her türlü teknik ve kurumsal
işbirliğine hazır olduğunun bilinmesini ve gereğini bilgilerinize arz ederiz.

5.2. ÜCRETLİ ÇALIŞAN PLANCILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Odamız yönetmeliklerinde uzun yıllardan bu yana serbest şehircilik bürolarında
çalışan ücretli plancılar için uygulanmak üzere asgari ücret belirlemesi yapılmak-
tadır. Bu ücretlerin uygulanması konusundaki yaptırımlar da uzun yıllardan bu yana
meslek alanımız içinde tartışma konusu olmaktadır. Bu dönem içinde TMMOB ile
SGK arasında 2012 yılında yapılan protokol ile mühendis, mimar ve şehir plancıları
için uygulanacak aylık brüt asgari ücretin TMMOB tarafından belirlenmesi karar-
laştırılmış ve bu kapsamda ilk uygulama 2013 yılı Ocak ayında başlatılmıştır. Buna
göre 2015 yılı için asgari ücret brüt 3000 TL olarak belirlenirken, bu bedel 2016 yılı
için ise brüt 3300 TL olarak belirlenmiştir.

TMMOB ve SGK arasında imzalanan protokol doğrultusunda alınan kararlara uygun
hareket edilmesi konusunda Odamıza tescilli tüm serbest şehircilik büroları uya-
rılmış, bu konudaki uygulamanın ilk yıl sonuçlarının tescil yenileme aşamasında
kontrol edilmesi kararlaştırılmış ve 2014 yılı tescil yenileme işlemleri ile birlikte
kontrollere başlanmış, 2015 ve 2016 yılı tescil yenileme dönemlerinde de devam
etmiştir. Odamıza tescilli serbest şehircilik bürolarının yanı sıra, farklı şirketlerde ve
alanlarda şehir plancısı olarak görev üstlenen meslektaşlarımız için de bu kural-
lara uyulmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Ayrıca, Türkiye genelindeki üyelerimizin genel profilleri hakkında bilgi sahibi olmak,
özellikle çalışma koşulları ve özlük hakları, iş ve işsizlik durumları ile ilgili sorunla-
rını tespit edip, çözüme yönelik çalışmalarda bulunmak, mesleğimizin geleceğine
hep birlikte yön verebilmek adına 11.01.2016 tarihinde bir anket hazırlanmış olup,
süresi bitiminde sonuçlar raporlaştırılacak, özellikle ücretli çalışan ve işsiz üyeleri-
mizin sorunlarına hakça ve adaletli çözümler üretebilmek ve istihdam olanakları-
nın nasıl geliştirebileceğine dair akılcı politikalar geliştirebilmek için kullanılacak
bir döküman hazırlanmış olacaktır.

ÜYE HAKLARINA VE MESLEKİ ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

111



5.3. SERBEST ÇALIŞAN PLANCILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Serbest meslek alanında yaşanan sorunların tartışılması amacıyla ve 28. Dönem
boyunca Danışma Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş, bu toplantılarda başta İmar
Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi’nden kaynaklı sorunlar olmak üzere meslek alanı-
mızda yaşanan sorunlar üyelerimizle tartışılmış, alınan görüşlerin değerlendiril-
mesi sonucundabaşta Büyükşehir Belediyesi sınırlarında A Grubu plan müellifi
aranması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyet ve sorunlar olmak üzere; karne yük-
seltme kriterleri de dahil olarak, Odamız Genel Başkanı Orhan SARIALTUN, Genel
Sekreteri Hüseyin G. ÇANKAYA ve Odamız Serbest Meslek Komisyonu üyesi ve An-
kara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Hekimoğlu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mes-
leki Hizmetler Genel Müdürü Selami MERDİN ile bir görüşme yapmışlardır.

30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı yasayı gerekçe göstererek; Bü-
yükşehir Belediyesi olan 30 ilin idari sınırları içerisinde kalan her yerde, yapılacak
her türlü imar planı, imar planı değişikliği, ilave ve revizyon imar planlarının yapı-
mında; sadece (A) grubu yeterlilik belgesine sahip olan şehir plancılarının plan mü-
ellifi olabileceklerine dair, Büyükşehir Belediyelerine yazılı görüş ileten ve
uygulamanın bu yönde yapılmasını isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na;
02.10.2014 tarihinde Odamız tarafından yazılı bir başvuru yapılarak, haksız reka-
bete yol açan ve üyelerimizin mağduriyetine neden olan bu görüşlerinin düzeltil-
mesi istenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü`ne iletilen bu yazımızda, konuya ilişkin Odamız görüşleri de detaylı bir
şekilde yer almaktadır. Söz konusu yazımız Odamız web sitesinde yer almaktadır.
(http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6000#.VtlJoeYQZVo)

Yapılan görüşmede; 02.10.2014 tarihinde Bakanlığa Odamız tarafından gönderi-
len söz konusu yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözülmesi
ve serbest çalışan üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep eden yazılı baş-
vurumuz ele alınmış olup ilgili rapor, 28. Dönem Çalışma Raporu’nun “Görüş, Öneri
ve Değerlendirme Raporlarımız” kısmında ele alınmıştır. Bu görüşmede meslek
alanımıza ait tüm sorun teşkil eden konular iletilmiş, çözüm önerileri ve talepleri-
miz dile getirilmiştir.

Ayrıca yakın zamanda kamuoyunda Torba Yasa Taslağı olarak da gündeme gelen
ve içerisinde İmar Kanunu ile TMMOB Kanununda bazı değişiklilikleri içeren Tas-
lak‘da görüşülmüş olup, konuya ilişkin Odamız görüş ve önerileri de iletilmiştir.

5.4. KAMUDA ÇALIŞAN PLANCILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından kamuda çalışan mes-
lektaşlarımıza yönelik olarak kurulan komisyon çalışmaları kapsamında “Ka-
muda Çalışan Plancılara Yönelik Anket Çalışması yapılmıştır Anket çalışması
Ankara Şube’nin faaliyet alanında bulunan illerde kamuda görev alan Üyeleri-
mizin çalıştığı kurumlarla ve odamızla olan ilişkilerini araştırmak ve üyelerimi-
zin yararına ilişkin olarak siyasa geliştirmek için hazırlanmıştır. Üç ana bölümden
oluşan anket ile birinci bölümde üyelerimizin mezuniyet yılları, mezun oldukları
üniversite, cinsiyet bilgileri, mesleki deneyimleri; ikinci bölümde şehir plancısı
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olarak çalıştıkları kurumların olanakları ve kurum özelinde mesleki pratiklerine
ilişkin yaşadıkları sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise ka-
muda çalışan üyelerimiz ile odamız arasındaki ilişkinin mevcut durumunu açığa
çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefleyen alan ve stratejileri belirlemeye yöneliktir.
Yaklaşık iki senelik bir çalışmanın ürünü olan bu çalışmanın başta üyelerimiz ve
meslektaşlarımızın kamu kurumlarında yaşadıkları mesleki sorunların çözümünde
etkili olacağını, mesleğimize olumlu ve yapıcı katkılar sunacağını düşünülmekte-
dir.

Kamuda Çalışan Plancılar Komisyonu kapsamında yürütülen bu anket çalışması
esas itibari ile bir çok önemli konuyu hedef edinmiştir. Bunlar; kamuda çalışan mes-
lektaşlarımızın: Mevcut profillerini ortaya çıkarmak, Çalıştıkları kurumları içerisinde
sürdürdükleri çalışma hayatlarındaki çalışma koşullarını öğrenmek, yaşanan so-
runların çözümünde ya da çalışma koşullarının daha iyiye evrilmesine yönelik ça-
lışma ve girişimlerde bulunmak, Odamız ile ilişkili olarak yaşanan sorun ve odamıza
yönelik önerileri değerlendirerek örgütlülüğümüzü ve etkinliğimizi artırmak, ka-
muda çalışan üyelerimizle iletişimimizi güçlendirmek.

Bu anlamda kamuda çalışan plancılar komisyonu olarak yaklaşık iki yıldır uygulanan
anketin değerlendirmesi kamu emekçisi şehir plancılarının çalışma hayatı ve mes-
lek odası örgütlenmesi hakkında durum tespiti, sorun ve taleplere ilişkin olarak iz-
lenecek yol ve yöntemler açısından önem taşımakta olup, öne çıkan öncelikli
konular aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

• İş güvencesi, eşit işe eşit ücret, çalışma hayatında hakkaniyet ve adaletin sağ-
lanması ile, cinsiyet eşitsizliğinin ve mobbingin önlenmesi için mücadele etmesi;

• Şehir planlamanın kamu adına kamu yararı amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyet
olması sebebiyle kamuda çalışan şehir plancılarının mesleki birikimleri ile ilgili
alanda hizmet üretmesinin sağlanması,

• Meslek etiği ve mesleki eğitimler üzerine çalışmalar yapılması;

• Üyelerle daha çok etkileşim sağlayacağı etkinlikler ve örgütlenme faaliyetlerinin
geliştirmesidir.

Değerli meslektaşlarımızın katkılarıyla oluşan ve neticelenen bu çalışmanın önemli
çıktıları Kamu kurumları (Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi de dâhil olmak üzere),
Odamızın tüm birimleri, TMMOB, memur sendikaları, siyasi partiler olmak üzere
tüm ilgili ve sorumlu mercilerle paylaşılacak; anket neticesinde ortaya konan ta-
leplerin gerçekleştirilmesi için çaba gösterilecektir.

5.5. MESLEK İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

5.5.1. KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesine istinaden Kamulaştırma Da-
valarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin
Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince,
kamulaştırma işlemlerinde bilirkişi olarak seçilecek olan üyelerimize; meslek içi
eğitim kursları verilmesi, bilirkişi yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, iptali ve
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sicillerinin tutulmasına ilişkin, usul ve esasların belirlenmesi öngörülmekte olup; bu
konuda düzenleme yapılması için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne görev
verilmektedir. Bu kapsamda da, her oda kendi çalışma alanlarını da dikkate alarak
üyelerine yönelik eğitim ve kurs çalışmaları yürütmekle yükümlüdür. Odamız bu
kapsamda, 2015 yılı ve 2016 yılı kamulaştırma bilirkişiliği listelerinde yer almak is-
teyen üyelerimiz için kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitim konularında eğitim
vermek üzere; 2014 ve 2015 yıllarında eğitimler gerçekleştirmiştir.

Odamız Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamında gerçekleştirilen
2014 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimleri 2 ilde Şube mekanlarında yapıldı. Eği-
timlerin ilki; 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da, ikincisi ise 29-30 Kasım
2014 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır. Ankara’da 27 üye, İstanbul’da 22 üye olmak
üzere toplam 49 üyemiz eğitime katılmış olup iki gün süren eğitim sonucunda ya-
pılan sınavda başarılı olan meslektaşlarımız “Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Bel-
gesi” almaya hak kazanmıştır.

2014 yılında gerçekleştirilen eğitimlerde;

• Oda Genel Sekreterimiz Hüseyin G. Çankaya (Ankara eğitiminde) ve İstanbul
Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar (İstanbul eğitiminde) tarafından, TMMOB ve
Oda Mevzuatı ile, Bilirkişilik İlkeleri hakkında,

• Odamız hukukçusu Av. Koray Cengiz tarafından, Hukuksal Çerçeve (Kamulaş-
tırma Kanunu - Kamulaştırma İlkeleri, Bilirkişilerin Seçimi, Tam ve Kısmi Kamu-
laştırma, İrtifak Kamulaştırması, Acele Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma,
Diğer Yasal Mevzuat ve İlgili Hükümleri, vb.); Bilirkişilik Mevzuatı (Bilirkişilik Ta-
nımı, Kamulaştırma Bilirkişiliği, Mülk Bilirkişiliği, Bilirkişilerin Seçimi, Görevlen-
dirildikleri Mahkemeler, Bilirkişi Yetki ve Sorumlulukları, Bilirkişilikten Çekilme,
Bilirkişiye İtirazları, Bilirkişilik Alanları vb.) hakkında,

• Üyelerimiz Kübra Cihangir Çamur (Ankara eğitiminde) ve Erhan Demirdizen (İs-
tanbul eğitiminde) tarafından, TMMOB Şehir Plancıları Odası’na Özel Eğitim
Programı (İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı kapsamında Şehir Plancıları için
önemli konular, Örnek yargı kararları ile açıklamalar), Bilirkişi raporlarının ha-
zırlanması hakkında,

• Üyemiz Nur Özgül Eruzel tarafından, Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları (Değer
kavramı ve gelişimi, Değerleme Esasları,Finans Matematiği, Keşif ve Değerlen-
dirme, Değerleme Yöntemleri -Gelir Yöntemi, Piyasa Değeri Yöntemi, Maliyet
Yöntemi, Diğer Yöntemler- vb.) hakkında,

eğitim verildi.

MİSEM kapsamında gerçekleştirilen 2015 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimleri
4 ilde Şube mekanlarımızda yapılmıştır. Eğitimlerin ilki 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde
Adana’da, ikincisi ise 17-18 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da, 17-18 Ekim 2015 ta-
rihlerinde İzmir’de, 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. Adana’da
8 üye, Ankara’da 13 üye, İzmir’de 16 üye ve İstanbul’da 16 üye olmak üzere toplam
53 üyemiz eğitime katılmış olup, iki gün süren eğitim sonucunda yapılan sınavda
başarılı olan meslektaşlarımız “Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi” almaya hak
kazanmıştır.
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2015 yılında gerçekleştirilen eğitimlerde;

• Oda Genel Sekreterimiz Hüseyin G. Çankaya (Ankara ve Adana eğitiminde), İs-
tanbul Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar (İstanbul eğitiminde) ve Oda Genel
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Yüksel (İzmir eğitiminde) tarafından,
TMMOB ve Oda Mevzuatı ile, Bilirkişilik İlkeleri hakkında,

• Odamız hukukçusu Av. Koray Cengiz tarafından Hukuksal Çerçeve (Kamulaş-
tırma Kanunu - Kamulaştırma İlkeleri, Bilirkişilerin Seçimi, Tam ve Kısmi Kamu-
laştırma, İrtifak Kamulaştırması, Acele Kamulaştırma, Kamulaştırmasız Elatma-,
Diğer Yasal Mevzuat ve İlgili Hükümleri, vb.), Bilirkişilik Mevzuatı (Bilirkişilik Ta-
nımı, Kamulaştırma Bilirkişiliği, Mülk Bilirkişiliği, Bilirkişilerin Seçimi, Görevlen-
dirildikleri Mahkemeler, Bilirkişi Yetki ve Sorumlulukları, Bilirkişilikten Çekilme,
Bilirkişiye İtirazları, Bilirkişilik Alanları vb) hakkında,

• Üyelerimiz Kübra Cihangir Çamur (Ankara eğitiminde), Erhan Demirdizen (Adana
ve İstanbul eğitiminde) ve Oda Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Yük-
sel (İzmir eğitiminde) tarafından TMMOB Şehir Plancıları Odası’na Özel Eğitim
Programı (İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı kapsamında Şehir Plancıları için
önemli konular, Örnek yargı kararları ile açıklamalar),Bilirkişilik raporlarının ha-
zırlanması hakkında,

• Üyemiz Nur Özgül Eruzel tarafından Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları (Değer
kavramı ve gelişimi, Değerleme Esasları, Finans Matematiği, Keşif ve Değerlen-
dirme, Değerleme Yöntemleri -Gelir Yöntemi, Piyasa Değeri Yöntemi, Maliyet
Yöntemi, Diğer Yöntemler- vb.) hakkında,

eğitim verildi.

5.5.2. CAD VE ARCGIS EĞİTİMLERİ

Dönem içinde üyelerimizden ve planlama öğrencilerinden gelen talepler doğrul-
tusunda Odamızda sürdürülen CAD ve ARCGIS eğitimlerini, ülke genelinde yaygın-
laştırmak amacıyla çalışma başlatılmış bu kapsamda Ulusal CAD ve GIS Çözümleri
A.Ş. (NETCAD) firmasıyla protokol imzalanarak, sertifikalı eğitimler başlatılmıştır. Bu
kapsamda, farklı illerde üyelerimizin talepleri doğrultusunda kurslar düzenlenmiş,
kursu tamamlayan üyelerimize sertifikaları verilmiştir.

Düzenlenen, GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Pro-
jelendirme Sertifika Eğitim Programı, kent planlama sürecinde gerekli olan analiz,
sentez süreçlerini plan aşamalarının İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yö-
netmeliklere uygun olarak oluşturulması, GIS tabanlı yönetimlerinin gerçekleşti-
rilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsayacak biçimde
gerçekleştirilmiştir. Eğitimler işsiz üyelerimize ve planlama öğrencileri için geçmişte
olduğu gibi indirimli ücretlerle sürdürülmüştür.

ARCGIS eğitimleri Ankara Şubemiz bünyesinde ilki 17 Ocak – 8 Mart 2015 tarihleri
arasında; ikincisi 13-14 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. NET-
CAD eğitimlerimiz ise Adana Şubemiz bünyesinde 12-14 Haziran 2015 tarihleri ara-
sında ve 13-15 Kasım 2015 tarihleri arasında, Ankara Şubemiz bünyesinde 25-28

ÜYE HAKLARINA VE MESLEKİ ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
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Eylül 2014 tarihleri arasında ve 4-6 Aralık 2015 tarihleri arasında; Antalya Şube-
miz bünyesinde 16-18 Ekim 2015 tarihleri arasında; 30 Ekim- 2 Kasım 2014 tarih-
leri arasında ve 20 - 22 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul Şubemizde, İzmir
Şubemiz bünyesinde 20-23 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ay-
rıca NETCAD firması tarafından 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen Dünya Şe-
hircilik Günü Kolokyumu tarihlerinde workshoplar yapılarak katılımcılar
bilgilendirilmiştir.



28. Dönem içinde komisyon çalışmalarının bir kısmı Oda Genel Merkezi ile sınırlı tu-
tulurken, genellikle komisyon çalışmalarının şubelerimizde yaygınlaştırılması ilke-
sel olarak benimsenmiş ve desteklenmiştir.

28. Dönemde devam eden komisyon çalışmaları, önceki dönemden bu yana ciddi
katkıları olan meslektaşlarımızın çabaları ve yeni üyelerimizin eklenmesiyle sür-
dürülmüştür. Ancak bazı konularda kurulması planlanan komisyonların oluşu-
munda başarı sağlanamamış ve verim elde edilememiştir. Komisyon çalışması,
yöntem olarak Oda’mızın çalışma hedeflerine erişilmesine doğrudan üye katkısının
sağlanması adına önemli yollardan biridir. 28. Dönem içinde Oda Genel Merkezi
bünyesinde aktif olarak çalışan komisyonlarımız; “Serbest Meslek Komisyonu, Ko-
ruma Komisyonu ve Kadın Komisyonu” olmuştur.

Oda Genel Merkezimizde oluşturulan komisyonların yanı sıra, şubelerimiz bünye-
sinde de komisyonlar oluşturulmuş ve komisyon çalışmalarının ağırlıklı olarak şu-
beler tarafından yürütülmesi desteklenmiştir. Şubelerimizde de oluşturulan
komisyonlar aracılığı ile meslek alanımızda gündemde olan konular tartışılmış de-
ğerlendirme ve öneriler aracılığı ile çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Bu dönem içe-
risinde şube komisyon çalışmaları, şube gündemini yakalamak adına daha aktif bir
süreci ortaya çıkarmıştır.

6.1. ŞUBELER TARAFINDAN KURULAN KOMİSYONLAR

Ankara Şube bünyesinde kurulan komisyon ve çalışma grupları,

• Serbest Çalışan Plancılar Komisyonu

• Öğrenci Komisyonu

• Kamuda Çalışan Plancılar Komisyonu

• İşsiz Plancılar Komisyonu

• Ücretli Çalışanlar Plancılar Komisyonu

• Akademide Çalışan Plancılar Komisyonu

• Eğitim Komisyonu

• Yayın Komisyonu

• Kütüphane Komisyonu

• Engelli Komisyonu

• Kadın Komisyonu

• Atatürk Orman Çiftliği Çalışma Grubu

6- KOMİSYON ÇALIŞMALARI
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• Ankara‘nın Vadileri Çalışma Grubu

• Kentsel Donuşum Çalışma Grubu

• Kent Merkezi Çalışma Grubu

• Ulaşım ve Altyapı Çalışma Grubu

• Yerel Yönetimler Çalışma Grubu

• Üst Ölçekli Planlama Çalışma Grubu

Bursa Şube bünyesinde kurulan komisyonlar,

• Plan İnceleme ve Etik İlkeler Komisyonu

• Kadın Komisyonu

Diyarbakır Şube bünyesinde kurulan komisyonlar,

• Kadın Komisyonu

Kayseri Şube bünyesinde kurulan komisyonlar,

• Kentsel Sorunlar, Politikalar Ve Mevzuat Komisyonu

• Eğitim ve Öğrencilerle İletişim Komisyonu

• Kentsel Dönüşüm Komisyonu

• Engelsiz Kent, Ulaşım ve Altyapı Komisyonu

• Yerel Yönetimler Komisyonu

• Basın, Yayın, Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu

• Kadın Komisyonu

• Serbest Şehircilik Hizmetleri Komisyonu

• Gayrimenkul Değerleme Komisyonu

İstanbul Şube bünyesinde kurulan komisyon ve çalışma grupları;

• Plan İnceleme Komisyonu

• Öğrenci Komisyonu

• Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Komisyonu

• Büyük Projeler Komisyonu

• İstanbul’da 2000’li Yılların Muhasabesi Çalışma Grubu

İzmir Şube bünyesinde kurulan komisyon ve çalışma grupları,

• Plan İnceleme Komisyonu

• Ulaşım Komisyonu

• Serbest Şehircilik Hizmetleri Komisyonu
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• Öğrenci Komisyonu

• Kentsel Dönüşüm Komisyonu

• Hukuk Komisyonu

• Kadın Komisyonu

• Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu

• Kentsel Tasarım Komisyonu

• Mesleki Etik Komisyonu

• Koruma Çalısma Grubu

• Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Çalısma Grubu

• İKK’da Yürütücülüğü Gerçeklestirilen Çalısma Grupları

Samsun Şube bünyesinde kurulan komisyonlar,

• Kentsel Sorunlar, Politikalar ve Mevzuat Komisyonu

• Afet Ve Risk Komisyonu

• Plan İnceleme Ve Etik Komisyonu

• Kentsel Dönüşüm Komisyonu

• Koruma Komisyonu

• Engelsiz Kent, Ulaşım ve Altyapı Komisyonu

• Bölgesel Gelişme ve Üst Ölçek Plan Komisyonu

Trabzon Şube bünyesinde kurulan komisyonlar,

• Kentsel Sorunlar, Politikalar ve Mevzuat Komisyonu

• Basın, Yayın, Kültürel ve Sosyal Faaliyetler, Eğitim ve Öğrencilerle ilişkiler Ko-
misyonu

• Planlama, İmar Uygulamaları Kentsel Dönüşüm ve Afet Yönetimi Komisyonu

• Koruma, Kentsel Tasarım, Turizm ve Çevre Komisyonu

6.2. KORUMA KOMİSYONU

26. Dönem içerisinde, 2005 yılında yitirdiğimiz Prof. Dr. Gönül Tankut anısına ko-
ruma alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir sempozyu-
mun düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştı.

Düzenlenmesi planlanan Koruma Sempozyumu çerçevesinde; koruma alanında
var olan güncel sorunlarımızı oluşturan doğal ve kültürel varlıkların etkin korun-
masında planlamanın rolün belirginleştirilmesi, meslek alanımızda koruma konu-
sundaki bilincin arttırılması, koruma alanlarında var olan planlama çabalarının,
mevzuat değişiklikleri paralelinde ayrıntılı olarak tartışılması, yaşanan sorunların ta-
nımlanması ve çözüm yollarının geliştirilmesinin yanı sıra, planların elde ediliş bi-
çimi ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
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Şehir Plancıları Odası Koruma Komisyonu yürütücülüğünde, düzenlenmesi hedef-
lenen “Koruma Sempozyumu”na hazırlık sürecinde sempozyumda tartışılacak ko-
nuların belirlenmesi ve sempozyuma katılımın arttırılması amacıyla bir dizi çalıştay
yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda düzenlenecek çalıştayların;

• Kentsel Sit ve Kentsel Arkeolojik Sitlerde Planlama,

• Tarihi ve Arkeolojik Sitlerde Planlama,

• Doğa Koruma Alanlarında Planlama,

• Çalıştay Çıktılarının Değerlendirilmesi ve Sempozyum Programının netleştirilmesi

başlıkları altında ardışık 4 çalıştayın şehir plancılarının yanı sıra, koruma konusunda
görev ve sorumluluk üstlenen diğer uzmanlık alanlarının da geniş katılımıyla ger-
çekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Çalıştayların ilki 26. Dönem içerisinde, “Kentsel Sit ve Kentsel Arkeolojik Sitlerde
Planlama” teması ile Odamız Ankara ve Kayseri Şubelerimizin ortak etkinliği olarak
23 Aralık 2011 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda mes-
lektaşlarımızın yanı sıra, koruma konusunda görev ve sorumluluk üstlenen diğer uz-
manlık alanlarının da geniş katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayların ikincisi ise 27. Dönem içinde, “Tarihi Sitlerde ve Arkeolojik Sitlerde
Planlama” teması ile 18-19 Ekim 2012 tarihlerinde Odamız İzmir Şubesi sekreter-
yasında İzmir’de; Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirilmiştir. Birinci çalıştaydan farklı olarak 2 gün gerçekleştirilen çalıştayın ilk
gününde genel değerlendirme ve görüş alış verişleri yapılmış olup, ikinci gün ise
İzmir ilinde belirlenen 5 farklı alan üzerinden atölye çalışmaları yürütülmüştür. Se-
çilen alanlarda planlamanın içerik ve dil tartışmalarının net bir biçimde yapılabil-
mesi hedeflenmiş, atölye çalışması sonrasında değerlendirme paneli yapılmıştır.

Çalıştayların üçüncüsü; “Doğa Koruma Alanlarında Planlama” teması ile 23-24
Mayıs 2013 tarihlerinde Odamız Antalya Şubesi sekreteryasında Antalya Konyaaltı
Belediyesi’nde gerçekleştirilmiştir. Meslektaşlarımızın yanı sıra, koruma konusunda
görev ve sorumluluk üstlenen diğer uzmanlık alanlarından kişilerinde geniş katılı-
mıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay Çıktılarının Değerlendirilmesi ve Sempozyum Programının netleştirilmesi
amaçlı 28. Dönem içerisinde koruma komisyonu üyeleri çeşitli tarihlerde toplantı-
lar gerçekleştirmiştir. Sempozyum programı içeriğine dair görüşler ve öneriler ile-
tildi. Gerçekleştirilen 3 çalıştay sonuçlarının sunulması ve değerlendirilmesi amaçlı
ana konu başlıklarının çıkarılarak, çalıştay özetlerinin çıkarılması sağlandı. Yurtiçi ve
yurtdışı çağrılı bildirilerinde katılımı ile sempozyumun çeşitlendirilmesi ve daha ni-
telikli bir sempozyum oluşturulması hedeflendi. Koruma bildirgesi ve eylem planı
hazırlanması gerekliliği vurgulanarak uzmanların katılımıyla yuvarlak masa top-
lantıları oluşturulması yönünde kararlar alındı. 28. Dönem içerisinde oda günde-
minde yer alan diğer etkinlik ve konuların yoğunluğu nedeniyle 2015 yılı kasım ayı
içerisinde yapılması hedeflenen Koruma Sempozyumu 2016 yılına ertelenmek zo-
runda kalınmıştır.



6.3. KADIN KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

TMMOB’nin almış olduğu, 21.07.2012 tarihli 47 nolu karar gereği, TMMOB’ye bağlı
odalarda Kadın Komisyonu oluşturulmuş, Komisyonumuz, kurulduğu günden bu
yana çeşitli eğitim çalışmaları, seminerler, konferanslar düzenlemiş; pek çok kez
basın açıklaması yapmış, kadına yönelik şiddete karşı eylemlerde varlık göster-
miştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri Düzenledik:

Odamızın 28. Olağan Genel Kurulunda “Her çalışma dönemi içinde, TMMOB Yö-
netim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de dahil olmak
üzere, tüm şubelerde yönetici, çalışan ve üyelere dönük; en az bir kere Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Semineri düzenlenir. Oda çalışanlarının ve tüm oda organlarının
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alması zorunludur.” şeklindeki önerge kabul edil-
miştir. Bu Genel Kurul kararına istinaden Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır ve İs-
tanbul Şubelerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim seminerleri (TCES)
düzenlenmiştir.

Ankara Şubesi :

TCES’lerin ilki 22 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Seminerler
KADER Ankara Şube Başkanı Hatice Kapusuz tarafından verilmiş, eğitim semi-
neri’nin amacı; planlama disiplininden bağımsız olarak kadın ve erkek tüm oda ça-
lışanlarına ve yönetim kurulu üyelerine ‘toplumsal cinsiyet’ kavramını tanıtmak,
cinsiyet rolleri gereğince yaşanmakta olan cinsiyetler arası eşitsizliğe dikkatleri çek-
mek olarak düşünülmüştür.

Ankara Şube’de gerçekleştirilen seminerde, toplum içerisinde yer etmiş ve öğre-
nilmiş kadın-erkek algısına vurgu yapan Hatice Kapusuz, kadınların bu algıdan do-
layı toplum içinde nasıl ikinci plana itildiğini ve beraberinde gelen Kadın Odaklı
Şiddetin artışından bahsetmiştir. Katılım, sertifika ile belgelendirilmiştir.
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Diyarbakır Şubesi :

TCES ikincisi, 7 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirilmiştir. Odamız Yö-
netim Kurulu üyesi Esra Oğuz ve ŞPO Ankara Yönetim Kurulu üyesi Filiz Hekimoğ-
lu’nun katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleştirilen seminer, üyelerimizin deneyim ve
yaşamlarından örneklemelerle karşılıklı bilgi paylaşımında bulunması şeklinde, ser-
tifika dağıtımı ile tamamlanmıştır. Seminere katılan erkek arkadaşlarımızla eğitim
sonrasında yapılan sohbetlerde eğitimin oldukça verimli geçtiği görülmüştür.

Bursa Şubesi :

30 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 14.00`de Mimarlar Odası Bursa Şubesi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Seminer, KADER Ankara Şube Başkanı Hatice
Kapusuz tarafından verilmiştir.

İzmir Şubesi:

İzmir Şubemiz’dedüzenle-
nen ve Prof. Dr. Melek
GÖREGENLİ tarafından
gerçekleştirilen eğitimin
organizasyonunu şubemiz
Kadın Komisyonu yapmış-
tır.
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İstanbul Şubesi:

09.02.2016 tarihinde İstanbul Şube-
mizde “Toplumsal Cinsiyet Eğitim Se-
mineri” gerçekleştirildi. Şubemiz
Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları
ile meslektaşlarımız ve öğrenci arka-
daşlarımızın katıldığı seminer, Yıldız
Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü Araş-
tırma Görevlisi Dr. Ece Öztan tarafın-
dan verildi.

Öğrenci Kampı:

Odamız bünyesinde sürdürülen “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” seminerlerinden bir
diğeri de 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Muğla Akyaka Orman Kampı’nda
gerçekleştirilen Planlama Öğrencileri 4. Yaz Eğitim Kampı’nda gerçekleştirilmiş-
tir. Hatice Kapusuz tarafından öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ve öğrencile-
rin de aktif olarak katılım sağladığı eğitim seminerinin oldukça verimli geçtiği
gözlemlenmiştir.
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Planlama Öğrencilerinin Dersine Girdik:

Kadın Komisyonumuz, bu güne kadarki çalışmaları öğrenci kadınlarla paylaşmak
onları da bu çalışmaların içine katma ve beraber yol alma konusunda çaba sarf edi-
yor. Bu anlamda Çankaya Üniversitesinin davetini kabul ettik.

10/03/2016 tarihinde, Çankaya Üniversitesi planlama öğrencilerine “Toplumsal
Cinsiyet ve Mekan” konulu seminer verdik.

Haber Bülteni Kadın Özel Ekleri Çıkardık:

Kurulduğu günden bu yana Kadın Komisyonu, her yıl Mart ve Kasım aylarında
Haber Bülteni Kadın Özel Eki çıkartmıştır.

Üyelerle iletişimi güçlendirmek, henüz kadın komisyonu bulunmayan yerlerde bu-
lunan üyelerimizin yapacağı çalışmalara alan açmak, komisyon çalışmalarını koor-
dine ederek ortak bir platform oluşturmak, üyelerin kadın sorununa ilişkin
çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmak için en öncelikli araç olan Haber Bülteni,
Kadın Özel Eki olarak her yıl Mart ve Kasım aylarında yayımlanmıştır. Plancı kadın
üyelerin çabalarıyla çıkan “Kadın Bülteni”, kadın üyelerin çalışmalarını, görüşlerini
ve kadın haberlerini duyurmak için önemli bir araç olmuştur.

Bülten çalışması, “Haber Bülteni Kadın Özel Eki” olarak ilk kez 8 Mart 2013’de
Genel Merkez bünyesinde kadın komisyonu editörlüğünde yayımlanmıştır. Kadın
meslektaşlarımızın çabalarıyla çıkan “Kadın Bülteni”, oda tarihinde de bir ilki oluş-
turmuştur. 2. Sayı Ankara Şube editörlüğünde Kasım 2013’de, 3. Sayı İzmir Şube
editörlüğünde ‘Kadın-Kent- Siyaset’ dosya konusu ile Mart 2014’de, 4. Sayı Bursa
Şube editörlüğünde ‘Kadın-Kent- Bütünşehir’ dosya konusu ile Kasım 2014’te, 5.
Sayı ise Diyarbakır Şube editörlüğünde ‘Kadın- Kent-Savaş’ dosya konusu ile Mart
2015’te, 6. Sayımız ise yine içerisinde İzmir Şubemiz kadın komisyonu üyelerinin de
aktif olarak yer aldığı bir çalışma grubunun editörlüğünde ‘Kadın-Kent- Sınırlar’
dosya konusu ile Kasım 2015’de üyelerimiz ile buluşmuştur.

Haber Bülteni 4. Kadın Özel Sayısı (Bursa Şube) :

Odamızın 28. Olağan Genel Kurulu Günü, 13.04.2014 tarihli Kadın Delegeler top-
lantısı gerçekleştirilmiş, Genel Kurul dolayısıyla Ankara’da biraraya gelme fırsatı
bulan kadın delegeler, Odamızın kadın komisyonunun faaliyetleri ve örgütlenmesi
konusunu ele almıştır. Bu toplantıda Bursa Şubemiz kadın komisyonunun Kasım
2014’de yayınlanan 4. Kadın Bülteni’nin sekreteryasını yürütme görevini üstlen-
mesi kararlaştırılmıştır.

“Kadın-Kent-Bütünşehir” dosya konusu ile ŞPO Kadın Bülteni 4. Sayısında, Bursa
Şube kadın komisyonu Bursa Başköy ve Gölyazı mahallelerinde kadınlarla buluşup
onlarla röportajlar yaptı. Kadınların günlük yaşam mücadelelerinde kentsel hiz-
metlerle ilgili yaşadıkları sorunları ve bütünşehir yasası olarak bilinen düzenleme
ile ilgili görüşleri ve konuyla ilgili yazılar paylaşıldı.



Haber Bülteni 5. Kadın Özel Sayısı (Diyarbakır Şube) :

Henüz bir yılını bile doldurmamış bir şube olarak Diyarbakır Şubemiz yürütücülü-
ğünde hazırlanan Beşinci Kadın Haber Bülteninin konusu, KADIN-KENT-SAVAŞ ola-
rak belirlendi.

Haber Bülteni 6. Kadın Özel Sayısı :

İlk olarak mail grubunda organize
olarak hazırlanan Haber Bülteni 6.
Kadın Özel Sayısının konusunu
Kadın- Kent ve Sınırlar olarak belirle-
dik. “Kadın, Kent ve Sınırlar” konusu,
kapitalizmin tarihsel süreçte kadın
ile kurduğu ikiyüzlü ilişki ile ihtiyaca
bağlı olarak belirlenen toplumsal rol-
lere, kadın bedeni üzerinden biçim-
lendirilen sosyal politikalara,
“hak”kın sınırsızlığı- sınırlılığına, ül-
kemizi de önemli ölçüde etkileyen
savaşa bağlı zorunlu göç ve güncel
mülteci sorunlarından, kadınların ya-
şamları boyunca çevrelendikleri me-
kânsal sınırlara, oradan da toplumsal
cinsiyetin kurulmasında çok önemli
olan psikolojik sınırlara uzanan geniş
bir yelpazede ele alınabilecek bir
tema olduğundan belirledik.

Dünya Kadın Yürüyüşüne, 8 Mart, 1 Mayıs ve 25 Kasım Etkinliklerine Katıldık:

Dünya Kadın Yürüyüşü, 2000 senesinde kurulmuş yoksulluk ve kadına yönelik şid-
detle mücadele eden taban gruplarını ve örgütlerini siyasi, ekonomik ve toplum-
sal değişimi hedefi etrafında birleştiren, uluslararası feminist eylem hareketidir.

Hareket, doğanın gaspı ve metalaştırılması, geçim kaynaklarının ve emeğin hakla-
rının gaspı, kadın bedeni ve yaşamı üzerindeki kontrol ve militarizasyon, krimina-
lizasyon ve şiddete karşı çalışmalar yürütmektedir. Küresel feminist eylem
ağı Dünya Kadın Yürüyüşü‘nün 4. Uluslararası Eylemi, bu sene Nusaybin`den baş-
ladı. Etkinlikler 7 Mart`ta Mardin`de, 8 Mart`ta ise Diyarbakır‘da devam etti.

9 Mart`ta Avrupa Feminist Karavanı`nın yola çıkmasının ardından, çeşitli illerde et-
kinlikler 16 Mart`a kadar devam etti ve karavan sırasıyla Antakya, Mersin, Antalya,
Muğla, Didim ve İzmir`e uğrayarak bu illerde barış forumları, sergiler düzenlendi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu olarak 8 Martta Diyarbakır’da, 15
Mart İzmir’de ve karavanın geçtiği çeşitli illerde yer aldık.
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Kadın komisyonumuz 1 Mayıs Dünya Emekçi Günü Etkinlikleri kapsamında ger-
çekleştirilen yürüyüşlere Şehir Plancıları Odası flaması altında mor logolu pan-
kartlarla katılım göstermiştir.

Kadın Komisyonumuz yine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında gerçek-
leştirilen yürüyüşlere odamızı temsilen katılmışlardır.

06/03/2015 tarihli Basın Açıklamamız:
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ!

Şiddete ve ayrımcılığa uğrayan, emeği ve bedeni ile sömürülen, emperyalistlerin
gözü doymaz kar hırsları ile cehenneme dönmüş ülkelerinden kaçarak evsiz ve yurt-
suz kalan, tecavüze uğrayan ya da evini yurdunu korumak için canı pahasına sava-
şan, tarlalarda, fabrikalarda iş cinayetlerine kurban giden, üniversitelerde, iş
yerlerinde mobbinge uğrayan, ülke nüfusunun yarısını oluşturduğu halde karar
mekanizmalarında yer almayan biz kadınlar ve kız kardeşlerimiz, savaşsız ve sö-
mürüsüz, özgür, eşit ve adil bir dünya özlemi ile yüzyıllardır mücadelemizi kararlı-
lıkla sürdürüyoruz. Ve artık biz kadınlar tüm yaşam alanlarımız için “erk”ek
tahakküme isyan ediyoruz, isyanlarımızı umuda, örgütlülüğe dönüştürüyoruz.

8 Mart 1857 tarihinde ABD‘nin New York kentinde daha iyi çalışma koşulları için can
veren çoğu kadın 129 tekstil işçisinden, 31 Ekim 2014 tarihinde balık istifi doldu-
ruldukları minibüste can veren çoğu kadın mevsimlik tarım işçisine kadar yaşanan
tüm iş cinayetleri bize hala haklı ve onurlu mücadelemizin başında olduğumuzu
gösteriyor. Alacağımız çok yol var!

Erkekler, 2014 yılında, kayıtlara düştüğü kadarı ile en az 281 kadın öldürdü, 109
kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti/tecavüz girişiminde bulundu, 560 kadını yara-
ladı, 140 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kadına yönelik şiddet her
geçen gün katlanarak artarken ve vahşileşirken, daha önce isminde “Kadın” olan
Bakanlığının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilmesi, hem izlenen
politikalarda geri adıma hem de devletçe alındığı söylenen önlemlerin ne kadar
göstermelik olduğuna işaret etmektedir. Esnek çalışma koşulları ve yeni istihdam
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politikaları, kadınları çalışma hayatından uzaklaştırdığı gibi, hükümetin çok çocuğu
teşvik politikası, kadının esas yerinin evi olduğu vurgusu yaparak kadınları top-
lumsal hayattan dışlamaktadır.

Kadınların bedeni üzerinde devletin, kocanın söz hakkı varmış gibi yürütülen kür-
taj tartışması, nüfusun düzenlenmesi politikaları, ataerkil ve kapitalist söylemin
ürünü olduğu kadar kadınların özgürlüklerine ve haklarına yapılan açık bir saldırı
niteliğindedir. Hükümet tarafından yürütülen kadın düşmanı bu politikaların ka-
dınlar tarafından alaşağı edilmesi ve en sert biçimde karşılanması gereklidir.

Eğitimde, hükümet düzeyinde 4+4+4 formülü ile toplumumuzda kanayan bir yara
olan “çocuk gelinler” kervanının genişletilmesine olanak sağlanırken, “padişahım
çok yaşa” nidaları atan sözde eğitimcilerin, eğitim şuralarında karma eğitimi tar-
tışma konusu yapması, okullarda kız çocuklarını taciz timleri oluşturulması, eğiti-
min giderek içinin boşaltılması, gerileştirilmesi gittiğimiz yolun ve mücadelenin
önemini, yönünü ortaya koymaktadır. Irk, dil, din, etnik köken, fiziksel durum, cin-
siyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi ve sınıfı dolayısıyla ülkemizde yaşayan birey-
lerin maruz kaldığı şiddetin panzehiri, cinsiyetçi ve gerici eğitim değil, insan
haklarını temel alan, eşitlikçi eğitim müfredatıdır.

İstanbul Sözleşmesinden sonra yürürlüğe girmiş olan Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Kanun, sözleşmenin getirdiği kavram ve haklardan geri bir konum-
dadır. Buna rağmen Kanun, kadınları şiddetten korumak ve şiddet uygulayan kişileri
engellemek adına bir takım olanaklar sağlamakla birlikte ülkemizde yaşanan kadın
cinayetlerini durdurmamıştır. Bunun yanı sıra yargı; şiddet uygulayan erkeğin lehine
yanlı kararlar almaya, orantısız cezalar vermeye devam etmektedir. Kadınlar kanun
hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşamamakta, polis, savcı, hâkim gibi karar alıcı ve uy-
gulayıcılar metinde geçen tüm tedbirleri uygulamak konusunda keyfi davranmak-
tadırlar. Erkek şiddeti, karar alıcı ve uygulayıcı tüm aktörler tarafından bir toplumsal
sorun olarak görülmediği müddetçe kadına yönelik şiddetle mücadele tam anla-
mıyla bir mücadele olamayacaktır. Bu sebeplerle kanunların ve onun dayanağı olan
uluslararası sözleşmelerin tüm ilgili kurumlar ve sivil toplum tarafından iyi bilin-
mesi ve takip edilmesi gerekmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili uygulamalarda ve yargıda BM İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesi ve BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi (CEDAW) ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, insan
hak ve özgürlüklerini içeren uluslararası sözleşmelerin esas alınmasını talep edi-
yoruz.

İktidarı; kadına yönelik her türlü şiddete karşı var olan yasal düzenlemeleri uygu-
lamaya, ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemeleri yapmaya, kadın cinayetlerine
karşı özel önlemler almaya, politikalar geliştirmeye ve bu politikaları izleme me-
kanizmalarını kurmaya,

Kadınları da konuyu siyasal ve ekonomik köklerinden kopararak sadece hukuka ha-
vale etmeden birlikte MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ…

KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK!
JİN, JİYAN, AZADİ!

YAŞASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!



07/03/2016 tarihli Basın Açıklamamız:

SAVAŞA, SÖMÜRÜYE, ŞİDDETE VE AY-
RIMCILIĞA KARŞI

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜ-
NÜNDE ALANLARDAYIZ!

Biz Kadınlar, 2015 yılı içinde 284 kız kar-
deşimizi erkek şiddetine kurban verdik.
Taciz, tecavüz ve yaralama vakalarının
sayısına ve yaygınlığına burada girme-
yelim bile… Bu durum bize kadına yö-
nelik şiddetin geçen yıllara göre
azalmadığını, farkındalıkta artış olmakla
birlikte, hala toplumda kanayan bir yara
olduğunu gösteriyor.

Üzülerek görüyoruz ki toplumumuz bir
şiddet sarmalının içine girmiş ve çıkamı-
yor. İçeride ve hemen sınırlarımızda ya-

şanan şiddetin ateşi sadece kadınları değil, tüm toplumu sarmış durumda.
Ülkemizin doğusunda çatışmaların yaşandığı, sahillerinde mültecilerin boğulduğu,
kentlerinde bombaların patladığı, her gün ölüm haberlerinin alındığı bir ortamda
erkekler de kadınları öldürüyor, yaralıyor, taciz ve tecavüz ediyor. Bu şiddet dön-
güsünden hep birlikte hemen çıkmamız lazım. Elbette kadınlar, üzerine düşeni ya-
pacak!

8 Mart 1857 tarihinde ABD‘nin New York kentinde daha iyi çalışma koşulları için
mücadele eden ve bu uğurda can veren çoğu kadın 129 tekstil işçisinden bayrağı
devralan biz kadınlar ve kız kardeşlerimiz, savaşsız ve sömürüsüz, özgür, eşit ve
adil bir dünya özlemi ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Devlet- yurttaş ilişkilerinde, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili uygulamalarda ve
yargıda BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrım-
cılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ile Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi başta olmak üzere, insan hak ve özgürlüklerini içeren uluslararası
sözleşmelerin esas alınmasını talep ediyoruz.

Ve artık biz kadınlar tüm yaşam alanlarımız için “erk”ek tahakküme isyan ediyo-
ruz, Kadınlara yasak konulmasını kınıyoruz, isyanlarımızı umuda, örgütlülüğe dön-
üştürüyoruz.

KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK!

JİN, JİYAN, AZADİ!

YAŞASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
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“Kadın Dostu Kent Planlaması ve Tasarım İlkeleri Rehberi” Çalıştayına Katıldık:

10 Ekim 2014 tarihinde Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında yürütülen
Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında tasarlanmış olan “Kadın Dostu Kent Plan-
laması ve Tasarım İlkeleri Rehberi” çalışmasının Ankara’da gerçekleştirilen toplan-
tısına, odamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimizden Esra Oğuz ve İzmir
Şubemizden Emel Karakaya katılmıştır.

Kadın Dostu Kentler Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Kon-
feransına Katıldık:

Odamız Kadın Komisyonu, kurulduğu günden beri ülkemizde kadın-erkek eşitliği-
nin sağlanmasına yönelik olarak, genel bilinç ve zihniyet dönüşüm sürecine katkı
sağlamak amacını taşıyan farklı çalışmalara ve tartışma platformlarına katkı koy-
maktadır.

Ankara’da bir araya gelen kadın plancılar, kadının kent yaşamında yaşadığı sorun-
lara çözüm bulmayı hedefleyen, 2011 yılında Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Mil-
letler Ortak Programı kapsamında 10-11 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara`da
gerçekleştirilen, Kadın Dostu Kentler Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulus-
lararası Konferansına katıldı.

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı, yerel yönetimlerin plan-
lama ve programlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini yerleştirme
ve bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi
ve aralarındaki işbirliği fırsatlarının arttırılması amacıyla 2006 yılında başlatılmış-
tır. 2010 yılında tamamlanan 1. aşamanın ardından, 2011 yılı Nisan ayında Kadın
Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programının 2. aşaması başlatılmıştır.

Konferans, “Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı” başlıklı bir
film gösteriminin ardından “Kadın ve Şehirleşme” , “Yerel Düzeyde Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Ana akımlaştırması”, “Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin
Toplum Çalışması” ve “Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programın-
dan Türkiye Örnekleri” ana başlıklı oturumlarda, dünyanın değişik ülkelerinden de
gelen uzmanların sunumları ile tamamlandı.

Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarını Ziyaret Ettik:

Herkes için sağlıklı bir çevrede, tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılarak gündelik
kentsel yaşamın oluşması, kent hakkı ve doğa hakkını önceleyen bir planlama fel-
sefesi ile plancı kadınlar olarak kadınların toplumsal hayattaki konumunun eşit-
lenmesi için yerel politikaların oluşturulması ve işletilmesi süreçlerinde mesleki
bilgi ve tecrübelerimizi kullanmaya ve bu ilkelerle belediyelerle çalışmaya hazırız
dedik ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediye başkanı
olarak seçilen kadınları ziyaret etme kararı aldık. Aydın, Gaziantep ve Diyarba-
kır büyükşehir belediye başkanları ile görüşme talebimize yanıt veren tek belediye
olması sebebi ile 30 Haziran 2014 tarihinde Gültan Kışanak ile bir görüşme ger-
çekleştirdik.



Görüşmeye İzmir Şube yönetim kurulu üyelerimizden Nursun K. AKINCI, Diyarba-
kır Şubemizin yönetiminde yer alan kadınlar, kadın komisyonu üyeleri Ümit Özcan
ve Memnune BAHCİVAN tarafından katılım sağlamıştır.

Mesleğimizde Kadın Olmak Buluşması Gerçekleştirdik:

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen etkin-
likte, Şehir Plancısı kadınlar olarak meslek deneyimlerimizi paylaşmak ve çalışma
yaşamımızda karşılaştığımız sorunlara ilişkin çözüm üretebilmek amacıyla, 24 Ara-
lık Perşembe günü “meslekte kadın olmak” gündemi ile bir araya geldik.

Kadın meslektaşlarımızın çalışma hayatında karşılaştığı zorlukların konuşulduğu
toplantı kapsamında, gündemin Çalışma ve Özlük Hakları Komisyonu’nda da de-
ğerlendirilmesine karar verildi.

TMMOB BÜNYESİNDE YAPILAN ETKİNLİKLER

TMMOB 3. Kadın Kurultayı’nın 18. Kararı doğrultusunda; “TMMOB Kadın Ça-
lışma Grubu, IKK Kadın, Oda Kadın, Şube Kadın komisyonu üyeleri ve geçmişte bu
organlarda çalışmış asıl ve yedek üyelerden oluşan TMMOB Genişletilmiş Kadın
Çalışma Grubu kurulmuştur. Komisyon üyelerimizin ve yönetim kurulunda yer alan
kadın üyelerimizin tamamı genişletilmiş kadın çalışma grubu içerisinde yer almak-
tadır.

1.Kadın Sempozyumu

17.01.2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlığı
1.Kadın Sempozyumu’na ve 18.01.2015 tarihinde ilk Genişletilmiş Çalışma Grubu
toplantısına katıldık.
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TMMOB 4. Kadın Kurultayı

14-15 Kasım 2015 tarihinde İzmir’de TMMOB 4. Kadın Kurultayı, Ankara, Bursa,
İzmir,Diyarbakır’dan kadın üyelerimizin yoğun katılımı ilegerçekleştirilmiştir. Kadın
Kurultayı’nın yürütücülüğünü TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu üstlenmiş,
İzmir Şube kadın komisyonu üyelerimiz kurultay hazırlık çalışmalarında aktif olarak
görev almışlardır.

4. Kadın Kurultayı, protokolde yer alan bazı erkek yönetim kurulu üyelerinin varlığı;
Kurultay açılışında TMMOB Başkanının kadınların itirazlarına rağmen konuşma yap-
makta ısrar etmesi ve protesto eden kadınlara karşı takınılan tavırlar nedeniyle bü-
yümüş, kurultay delegesi kadınlar ayrıştırılmış ve olaylı kurultay tamamlanamadan
sona erdirilmiştir.

Kurultay sonrasında TMMOB yürütme kurulu imzalı, yönetim kurulu üyemiz ve
aynı zamanda TMMOB temsilcimizin ismi verilerek yapılan suçlayıcı açıklamaya
ilişkin Genel Merkezimiz; aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun görmüştür:

TMMOB Yürütme Kurulu`nun Açıklamasına Zorunlu Yanıt

Bu yıl 4.sü İzmir‘de gerçekleştirilen TMMOB Kadın Kurultayı açılışında yaşanan
protesto eylemine karşı TMMOB Yürütme Kurulunun takındığı tavır ve ardından
yapılan açıklamalarla, aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz R. Esra Oğuz`un
da dahil edildiği bazı isimlerin hedef gösterilerek suçlanması, eşitlik, özgürlük ve
adaletten yana TMMOB`nin demokratik yaşam ve mücadele kültürüne aykırı düş-
mektedir ve Odamız tarafından da kabul edilebilir değildir.

Yönetim Kurulu üyemiz R. Esra Oğuz`un isminin talihsiz bir açıklamada defalarca
suçlanarak gündeme getirilmesi, aslında onun şahsında tüm kadın üyelerimizi, da-
hası Odamızı hedef almaktadır.

Bu suçlamalara itibar edilmemesini diliyor, bu ülkenin aydınlık geleceğinin ancak
demokrasiyi içine sindirmiş ve kadınları özgürleştirmiş bir TMMOB tarafından ku-
rulabileceğini biliyoruz.

Konuya ilişkin Yönetim Kurulu Üyemiz R. Esra Oğuz`un açıklamasını aşağıda yayın-
lıyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

TMMOB KAMUOYUNA;

17 Kasım 2015 tarihinde TMMOB web sayfasında, resmi sosyal medya hesapla-
rında “4. KADIN KURULTAYI ÜZERİNDEN TMMOB`YE KARŞI YÜRÜTÜLEN KARA-
LAMA KAMPANYASI ÜZERİNE ZORUNLU AÇIKLAMA” adı altında TMMOB Yürütme
Kurulu imzalı, tarafımı hedef gösteren ve suçlayan ifadelerle dolu bir metin ya-
yımlanmış, üyelerimize mail de atılmıştır. Şahsıma yönelik suçlamaları kabul et-
mediğim gibi bu metni hazırlayanları, altına imza atanları da emekten yana bir
kadın olarak hayret ve üzüntü ile izliyorum. TMMOB‘nin bu sancılı süreçten güç-
lenerek çıkmasını dileyerek konuya ilişkin değerlendirmelerimi TMMOB kamuoyu
ile paylaşmak istiyorum. Şöyle ki,



1. Açıklamada, “TMMOB 4. Kadın Kurultayı açılışında, bilinçli olarak önceden ta-
sarlandığı anlaşılan bir provokasyon ile karşılaşılmıştır. TMMOB kadın örgütlen-
mesinin de katkısıyla ve örgütlülüğümüzün bir bütün olarak yürüttüğü, bu ülkede
kadına yönelik cinayet, taciz, tecavüz ve şiddete karşı mücadeleyi ve Yönetim Ku-
rulumuzun hassasiyetini de suiistimal ederek; kendi varlıklarını TMMOB düşman-
lığı üzerine kurmuş olan 30 civarında kurultay katılımcısı; TMMOB`ye, TMMOB
Yönetim Kuruluna ve 4. Kadın Kurultayımıza karşı planlı bir provokasyon gerçek-
leştirmiştir...“ denilmektedir. TMMOB kadın örgütlenmesini yürütenler, ülkemizde
kadına karşı şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadele edenler, eşit ve özgür bir toplum
hedefi ile fikirlerini ve bedenlerini bu işe vakfederek daha güçlü bir TMMOB için
kadın kurultaylarını örgütleyenler, TMMOB üyesi tüm kadınlardır. Kurultay açılı-
şında yaşanan durum, bazı delegeler tarafından (ki sayısı 30 dan fazladır) protesto
hakkının kullanılmasından ibarettir. Demokratik bir hak olan protesto sırasında ve
sonrasında maalesef süreç iyi yönetilememiş, ısrarla bastırılmaya çalışılmış, hep
birlikte yaşadığımız acılar üzerinden kadınlar ayrıştırılmıştır.

2. Açıklamada “...TMMOB`ye ve Kurultaya saldıranlara Kurultay Düzenleme Ku-
rulu tarafından, kendilerini delegelere ifade etmeleri için kürsüde söz hakkı verilmiş
ancak Düzenleme Kurulunun gösterdiği bu iyi niyet de suiistimal edilmiştir.” deni-
lerek protesto yapan kadınlar, kurultay delegesi değilmiş gibi gösterilmiş, öteki-
leştirilmiş, “söz hakkı verme” “iyi niyet gösterme” gibi üstten ifadelerle kadınların
zaten karşı olduğu eril iktidar dili, defalarca kullanılmıştır. Üstelik kürsüden yapılan
konuşmalarda kadınlara parmak sallanarak “AKP‘li olmakla” itham edilmiştir. Bu
durum tartışmaları büyütmüştür.

3. Açıklamada “..Öte yandan, Kurultay açılışı ile birlikte Kurultayımıza, Kurultay
delegelerine ve TMMOB örgütlülüğüne karşı yürütülen saldırı aynı anda ve örgütlü
bir şekilde yalan, yanlış ve iftiralar ile haberleştirilerek hızlıca medyaya servis edil-
miştir. Örgütümüzün itibarsızlaştırılmasına yönelik saldırı bilinçli bir şekilde sözlü,
yazılı medyada ve internet sitelerinde büyütülmüştür. Medyaya servis edilen ya-
lanların, yanlışların ve iftiraların içerisine sıkıştırılmış “Kadın, Taciz ve TMMOB” ke-
limeleri, TMMOB düşmanlarının eline tutuşturulmuştur...” denilmekte, protestonun
kurultay dışından örgütlü ve sistemli düşman odaklar tarafından gerçekleştirildiği
algısı yaratılmaktadır. Bu algı kadınları, onların özgür iradesini küçümseyen, yok
sayan bir anlayıştan kaynaklanmaktadır. O gün orada Kurultaydaki tüm delegeler,
toplumda kadınların maruz kaldığı eşitsizliklere rağmen, örgütlendikleri kamusal
alanda kendi özgür iradesi ile toplanmış, eşitsizliklerden, şiddetten, sömürüden
arındırılmış bir toplum ve daha güçlü bir TMMOB için kurultaya katkı koymaya gel-
miştir. Yaşanan olaylar sonrası durumun nasıl haberleştiği, olaydan bağımsızdır ve
kadınların isteği ve sorumluluğu değildir. Üstelik ulusal basını oraya düzenleme ku-
rulu davet etmiştir.

4. Açıklamada,”...Bilinmesini istediğimiz bir konu da Yönetim Kurulu Üyesi Neri-
man Usta ve 2. Başkanımız Züber Akgöl arasında yaşandığı iddia edilen, medyaya
çirkince servis edilen “taciz” vb iftiralar üzerinedir. “Fiziksel taciz” iddiası tümüyle
yalan olup, Yönetim Kurulu toplantısında yaşanan bir tartışma üzerine Neriman
Usta`nın şikayeti ile Züber Akgöl`e karşı açılmış ve halen devam etmekte olan bir
“basit hakaret” davası bulunmaktadır. Mahkemede yürümekte olan sürece mü-
dahale etmemek adına, daha önceleri de belirli çevrelerce medyaya çirkince servis
edilen bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşmadığımız bi-
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linmelidir. TMMOB, mahkeme sonuçlandıktan sonra bu konu ile ilgili gerekli açık-
lamaları yapacaktır.”denilmektedir. Bilinmelidir ki, TMMOB yönetiminin mahke-
mede yürümekte olan sürece müdahale etmedikleri ifadesi doğru değildir. İki
yönetim kurulu üyesi arasında yaşanan olayda, TMMOB yönetim kurulu, bir-iki
üyesi dışında tarafsız kalmamış, bizzat duruşmaya Züber Akgöl yanında katılmıştır.
Konunun örgüt organlarında tartışılamamış olması ve TMMOB yönetiminin bırakın
müşteki kadın yanında yer almayı, tarafsızlığını dahi koruyamamış olması ayrı bir
sorundur.

5. Açıklamada “Vurgulamak istediğimiz bir başka husus da şudur: Birliğimizin ka-
muoyu nezdindeki saygınlığı, itibarı ve güvenilirliğinin yıpratılması, yara alması için
yapılan karalama kampanyasını yürütenler içinde TMMOB Yönetim Kurulu üyele-
rinden Elektrik Mühendisleri Odası temsilcisi Neriman Usta ile Şehir Plancıları Odası
temsilcisi R. Esra Oğuz`un bulunması ayrıca dikkat çekicidir. Neriman Usta ve R.
Esra Oğuz Yönetim Kurulu üyesi olma hasebiyle taşıdıkları sorumlulukları bir ke-
nara bırakarak TMMOB`ye karşı geliştirilen saldırıların ve itibarsızlaştırma kam-
panyasının içinde yer almışlardır.” denilerek şahsım hedef gösterilmekte, doğrudan
suçlanmaktadır.

Şahsıma isnat edilen suçların delilleri ise şunlardır: “Şöyle ki: Kurultaydan iki gün
önce R. Esra Oğuz, TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu tarafından oluştu-
rulan resmi e-posta grubumuzda Neriman Usta tarafından yazılan metni payla-
şır...İşte tam da bu metindir, yapılan provokasyonun başlangıcı. Bu iyi bilinmelidir.“
Ve ayrıca“...TMMOB resmi twitter hesabından konu ile ilgili ilk bilgilendirmelerin
yapıldığı metinlerin silinmesi için Kurultayda verilen önergenin de baş savunucusu
olmuştur. ..“ denilmektedir. Şaka mı yapıyorlar? Ne zamandan beri TMMOB ge-
nişletilmiş kadın grubuna mail atmak ya da altında imzam bile olmayan önergeyi
savunmak suç oldu? “Baş savunucu” olmak ne demektir? Ama şaşılacak bir şey
yok, iktidar kafası yeni suçlar ve suçlular üretmekte her zaman başarılı olmuştur.

6. Açıklamada “ Sonuç olarak; Mesleğimizin, meslektaşlarımızın, TMMOB`nin
onur ve itibarını sarsıcı çaba, beyan ve yayında bulunan kişiler ile ilgili Birlik düzle-
minde iç hukukumuzun gerektirdiği bütün adımlar şüphesiz atılacaktır...4. Kadın
Kurultayımız üzerinden bu yaşatılanlar TMMOB`ye yönelik, doğrudan iktidar çev-
releri tarafından güdümlenen akıl almaz itibarsızlaştırma kampanyasının bir par-
çası değilse eğer, daha şimdiden bu amaca hizmet ettiği açıktır...“ denilerek
demokratik haklarını kullanan kadınlar, bir kez daha iktidar çevreleri ile yanyana ge-
tirilmiş, itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Ardından bunun hesabı sorulacak mea-
linden kadınlara aba altından sopa gösterilmiştir. Bilinmelidir ki, TMMOB‘yi
itibarsızlaştıran hakkını, onurunu koruyan, demokratik düzlemde tepkisini göster-
mekten çekinmeyen, nerede olursa olsun karşısına çıkan eril iktidarın iç yüzünü
teşhir eden kadınlar değil bu kadınlardan hesap sormaya çalışan akıllarını, vicdan-
larını ve adalet terazilerini kaybetmişlerin TMMOB‘de ki varlığıdır.

Dostluk ve dayanışma dileklerimle TMMOB kamuoyuna saygılarımla duyururum.
Ramize Esra Oğuz

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşanan gelişmelere ilişkin İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa Şubemiz de yazılı açık-
lama yapmışlardır.
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6.4 SERBEST MESLEK KOMİSYONU

2015 Yılı 1. Yarıyılı Ücret Tarifeleri Çalışması

TMMOB Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki
Denetim Ve En Az Ücret Yönetmeliği 1.7.2012 tarih ve 28340 sayılı Resmi Gaze-
tede ilan edilerek yürürlüğe giren değişiklikler ile birlikte, MDU Ücret Birim De-
ğerleri Tablosu’nda maktu ücreti esas alan düzenleme yapılmıştı. Söz konusu
düzenleme, 2015 yılı 1. Yarıyılı Ücret Tarifesi Tablosunun düzenlenmesine kadar
devam etmiştir.

2015 yılı 1. Yarıyılında, gerek yeni büyükşehir yasasında yapılan değişiklikler ge-
rekse de Mdu ücretlerine yönelik olarak yapılan düzenlemeler dolayısıyla,
02.02.2015 tarihinden itibaren yürürlükte olmak üzere tablolar düzenlenmiştir.
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Bir üyemiz tarafından açılan dava sonucunun, 2015 yılı Ağustos ayında tarafımıza
tebliğ edilmesi ile birlikte, söz konusu MDU ücretlendirme ilkelerini esas alan tabloda
değişikliğe gidilmiştir. Davanın ara karar metninde, Mesleki Denetim Uygulamasın-
dan ücret alınmasına yönelik olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu karar
sonucunda, Odamızın en önemli gelir kaynaklarından biri olan MDU gelirlerinin
devam ettirilmesi, Mesleki Denetim Uygulaması yolu ile yapılan en az ücret denetimi
gibi denetimlerin aksamaması ve Odanın mali olarak sorun yaşamaması için, belge
ücretlerine yönelik değişiklikler yapılmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Sicil Durum Belgesi üzerinden uygulanan yeni süreçte, artık plan değil plancının
denetlenmesi esası öne çıkartılmış, bu doğrultuda yürürlükte olan maddeler doğ-
rultusunda Odamızın en önemli görevlerinden olan en az ücret denetiminin aksa-
maması için katsayılara dair düzenlemeler yapılarak 14.08.2015 tarihinde
yürürlüğe konulmuştur.

Bununla birlikte, bahse konu mesleki denetim uygulamasına yönelik yürütmeyi
durdurma kararına yaptığımız itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda görü-
şülmüş, Odamızın haklılığı ortaya çıkmış ve itiraz kabul edilmiştir. Bu karar Oda-
mıza resmi olarak tebliğ edildiğinde, daha önceki uygulama aynen yürürlüğe
sokularak devam ettirilecektir.
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7.1 GENEL MERKEZ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

38. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ

Her yıl 8 Kasım Dünya Şe-
hircilik Günü etkinlikleri
kapsamında düzenlenen
Dünya Şehircilik Günü
Kolokyumunun 38.si bu
yıl Odamız İstanbul Şu-
besi sekreteryasında 6-
7-8 Kasım 2014 tarih-
lerinde İstanbul`da, İs-
tanbul Teknik Üniversi-
tesi (Taşkışla Kampü-
sü) ev sahipliğinde ger-
çekleştirildi.

Dünya Şehircilik Günü
38. Kolokyumu “Kentle-
rin Geleceği” ana teması
çerçevesinde gerçekleşti-
rilmiş olup, Kolokyumda
kentsel, kırsal mekânı ve
planlamayı bütün bile-
şenleriyle yeniden dü-
şünmek, kentlerin
bugününü ve geleceğini
kurgulamak ve tartışmak
hedeflendi.

Kolokyum Takvimi:

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih 14 Temmuz 2014

Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirim 11 Ağustos 2014

Bildirilerin tam metinlerinin teslimi 03 Ekim 2014

38. DŞG KOLOKYUMU (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL)
6-7-8 KASIM 2014

7- ETKİNLİKLER
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DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 38. KOLOKYUMU BİLİM KURULU
TMMOB Şehir Plancıları Odası Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK
TMMOB Şehir Plancıları Odası Prof. Dr. Emel GÖKSU
TMMOB Şehir Plancıları Odası Prof. Dr. Baykan GÜNAY
TMMOB Şehir Plancıları Odası Doç. Dr. Osman BALABAN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Doç. Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ
TMMOB Şehir Plancıları Odası Doç. Dr. Asuman TÜRKÜN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Yrd. Doç. Dr. Pelin Pınar ÖZDEN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Yrd. Doç. Dr. Fikret ZORLU
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Gülden ERKUT
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY
Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Ebru ÇUBUKÇU
Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ
Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Çiğdem VAROL ÖZDEN
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doç. Dr. Adile ARSLAN AVAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ersin TÜRK
Mersin Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin S. LEVENT
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Melih ERSOY
Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Ümmügülsüm TER
Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 38. KOLOKYUMU YÜRÜTME KURULU
TMMOB Şehir Plancıları Odası Gürkan AKGÜN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Bilge Nur BEKTAŞ
TMMOB Şehir Plancıları Odası Hüseyin G. ÇANKAYA
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ayşe IŞIK EZER
TMMOB Şehir Plancıları Odası Sultan KARASÜLEYMANOĞLU
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ceren Gamze YAŞAR
TMMOB Şehir Plancıları Odası Nehir YÜKSEL
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Akif Burak ATLAR
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Tuba İnal ÇEKİÇ
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Kumru ÇILGIN
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Nuray ÇOLAK
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Tayfun KAHRAMAN
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Oktay KARGÜL
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Erhan KURTARIR
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Ece ÖZDEN PAK
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Ceyda SUNGUR
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Sezi TOPRAKÇI
TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Ayşe YIKICI
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ferhan GEZİCİ KORTEN
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Azime TEZER
İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Özhan ERTEKİN
İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. T. Kerem KORAMAZ
İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Burçin YAZGI
İstanbul Teknik Üniversitesi Araş. Gör. Dr. Eda BEYAZIT
İstanbul Teknik Üniversitesi Araş. Gör. Meriç DEMİR
İstanbul Teknik Üniversitesi Araş. Gör. Nail Gökhan KARABULUT
İstanbul Teknik Üniversitesi Araş. Gör. Gökçer OKUMUŞ
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DŞG 38. KOLOKYUMU ÇAĞRI METNİ

Son yıllarda, kapitalizm belki de en uzun soluklu ve coğrafi açıdan en geniş sınırlara
ulaşan krizlerinden birini yaşarken, biz kentliler ve kent mekânını kullananlar
önemli bir değişimi deneyimliyoruz. Dünyanın farklı noktalarında eş zamanlı baş-
layan kitlesel protestolara, bu kez halkların yalnızca bireysel ve toplumsal haklarını
savunmak için değil, aynı zamanda kentlerini savunmak için kent mekânlarını “işgal
– occupy” ettiğine tanıklık ediyoruz. Bu değişim ortamında kentlerin siyasal, top-
lumsal, doğal, kültürel, ideolojik, etnik, cinsiyet ve sınıfsal farklılıklar açısından sa-
kinlerinin var olma ve yaşam alanı potansiyelleri göz ardı edilmekte ve bu
nedenlerle kentlerde daha fazla tartışma konusu gündemimize yerleşmektedir. He-
terojen bir sosyo-ekonomik ve demografik yapı ile geniş coğrafyalara yayılan eşit-
lik, adalet, insanlık, doğa ve hoşgörü temelli bir “21.Yüzyıl Aydınlanması”
sayılabilecek bu yeni tartışma ortamında yaşanabilir kentler ve mekânlar oluşturma
talepleri artık tüm sosyal ve politik ölçeklerde dile getirilmektedir. Küresel/yerel
piyasanın ihtiyaçları temelinde yapılandırılan devlet yapısı içinde kentsel mekânın,
sermayenin ve kamu otoritelerinin pazarlayacağı mal konumu ön plana çıkarıl-
makta; özelleştirme, yerelleşme, serbestleşme, şeffaflık, verimlilik, performans vb.
ithal ve liberal içerikli kavramlarla piyasa mekanizmalarına hızla entegre olarak et-
kinleşmektedir. Bunun yanı sıra günümüz teknolojisi ve altyapısıyla bilginin hızlı
iletimi, bu tartışmaların yalnızca eş zamanlı dile getirilmesini değil aynı zamanda
mekânların coğrafi açıdan yakınlaşmasını ve farklılıkların azalmasını da sağlamak-
tadır. Ülkemizde özellikle 21. yüzyılın başlangıcından bu yana değişen kent plan-
lama süreci ve uygulamaları, rant merkezli neo-liberal politikaların odağına
yerleştirilen kentlerde, geri dönülmesi imkansız sonuçlar doğurmaktadır. Bu poli-
tikaların kentler üzerinden yarattığı ekonomik krizin yine kentler üzerinden aşıl-
ması yönündeki çabalar ne yazık ki ülkemiz kentlerinde inşaat sektörüne dayalı ve
doğal kaynakların bütünlüğünü ve insan refahı için sunduğu ya- şamsal katkıları
hiçe sayan bir gelişmeye işaret etmektedir. Bununla birlikte planlama süreci ve ini-
siyatifleri yerelden merkeze kaydırılırken, merkezi idare planlama sürecinin her
aşamasında sı- nırsız yetkisini kullanmaya devam etmekte, bütünsel bir yakla- şım-
dan uzak, parçacıl ve proje odaklı bir planlama anlayışını dayatmaktadır. Yeni plan-
lama anlayışında biz kentlilere AVM’lerden, “rezidans”lardan, modern yaşamın
olmazsa olmazı şeklinde tanıtımı yapılan doğa parçalarının da içinde yer aldığı ka-
palı konut yerleşimlerinden oluşan özel otoya bağımlı, izole yaşamlar sunulmak-
tadır. Yeni yaşam alanı projeleriyle şekillendirilen kentlerimiz, kamu arazilerinin
kontrolsüzce özelleştirmeye açılmasıyla üretilen, kapasiteleri önümüzdeki yüzyılda
bile doldurulamayacak büyüklükte önerilen havaalanları, doğal alanlar ile orman-
lar göz ardı edilerek projelendirilen ve trafik sorunlarına çözüm üretmeyen ulaşım
bağ- lantıları gibi büyük projelerle gelişmek zorunda bırakılmaktadır. Diğer taraftan
mülkiyet hakları güvence altında olmayan kentsel kamusal hizmetler bakımından
dezavantajlı olan konut kullanıcı- ları, dönüşüm ve yenileme projeleriyle kentin
merkezinden çeperine yer değiştirmeye zorlanmaktadırlar. Özellikle merkezi yö-
netimin ve sermaye gruplarının kentlerde önerdikleri ekonomik büyüme öncelikli
ve sermaye odaklı bu kent “ütopya”ları, kentlerde yaşayan dar gelirli, ötekileştiril-
miş, özgür düşünce yapısına sahip ama sistemin tutsağı haline gelmiş demokratik,
adil ve yaşanabilir kentlerde yaşama hakkını talep eden kentlilerin “distopya”ları
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haline gelmiştir. Bu yeni tartışma ortamı, insanı yok sayan ve kentliyi salt tüketici
konumuna indirgeyen kent yönetimi anlayışını dönüştürme ve kentlerin gelece-
ğini yeniden kurgulama/düşünme zorunluluğunu da işaret etmektedir. Günümüzde
yeni üretim teknolojileri, hızlı ulaşım ve iletişim olanakları ve araçları, kentlerin
hızla değişen süreçlere adaptasyonu gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu
kapsamda planlama disiplininin yarım asır öncesinin anlayışıyla kentsel sorunlarla
mü- cadele edemeyeceği ve sözü geçen değişim ve koşullara ayak uyduracak bir şe-
kilde yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle planlama
disiplini, disiplinler arası bir yaklaşımla kendi tanımını sorgulamalı ve araçlarını ye-
niden tanımlamalıdır. Bu bağlamda doğal varlıkların/ekosistemlerin tahribatının
önüne geçilmesi; enerji ve su kaynakları sorunlarının çözülmesi; ekonomik büyüme
taleplerinin ve sermayenin kentlerde birikiminin doğurduğu sosyo-mekansal eşit-
sizliklerin önüne geçilmesi; kent hakkı taleplerinin planlama sürecine dahil edil-
mesi; kentlilerin yönetimde söz sahibi olması ve temsiliyeti; şeffaf kentsel yö- netim
politikalarının izlenmesi; kentsel altyapı, konut ve arazi kullanımı politikalarının
eşitlikçi bir yaklaşımla ele alınması gibi konular; planlama mesleğinin ve ilgili diğer
disiplinlerin önemli mücadele alanlarını oluşturmalıdır. Bütün bunların ışığında,
kentlerin geleceğini ve belki de en önemlisi geleceğin “ne zaman” geleceğini dü-
şünmek ve uzun erimli hedefler geliştirmek akılcı bir başlangıç olacaktır. Kent-
sel/kırsal mekanı ve planlamayı bütün bileşenleriyle yeniden düşünmek, kentlerin
bugününü ve geleceğini kurgulamak ve tartışmak amacıyla; bu yıl 38.si gerçekle-
şecek Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun konusu, “Kentlerin Geleceği” olarak
belirlenmiştir. 6-7-8 Kasım 2014 tarihlerinde, İstanbul’da, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan kolokyumda aşağıda belirtilen baş-
lıklar altında bildiri sunumları beklenmektedir:

• Kentlerin geleceğinde planlamayı kurgulamak; ütopyalar ve distopyalar,

• Kent hakkı, kentsel muhalefet, toplumsal adalet,

• Kent yönetimi, temsiliyet ve hesap verilebilirlik,

• Planlamanın fiziksel, çevresel, sosyal yönleri ile hukuku,

• Planlamada eşgüdüm, izleme ve denetleme,

• Kent kimliği ve kamusal alanının geleceği,

• Kent ekonomisi, ekonomik değer ve kentsel mekânın geleceği,

• Doğal ve kültürel kaynakların korunması,

• İ klim değişikliği ve kentlerin yapısal, doğal ve sosyo-ekonomik çevrelerinin gele-
ceği,

• Kentsel dayanıklılık,

• Altyapı ve ulaşım sistemleri.

Kolokyum’da sunulacak bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bile- şenlerini içerecek
uzunluk ve derinlikte olması, bildiri özet metni içerisinde yazara/yazarlara ilişkin ta-
nımlayıcı bilgi içermemesi gerekmekte olup, bu bilgilerin ayrıca iletilmesi beklen-
mektedir.



38. KOLOKYUM GÜNLÜĞÜ

Her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında geleneksel olarak gerçekleştiri-
len Dünya Şehircilik Günü 38.Kolokyumu bu yıl TMMOB Şehir Plancıları Odası ve
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü iş-
birliği ile düzenlendi. Kolokyumun teması “Kentlerin Geleceği” olarak belirlendi ve
organizasyon bu ana başlık çerçevesinde kurgulandı. İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı kolokyumda 57 bildiri sunumu gerçek-
leştirildi, 16 oturum, 3 panel ve 2 sergi düzenlendi. Toplamda 1200 kayıtlı katılım-
cıya ulaşan Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumunun açılışında TMMOB Şehir
Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun, TMMOB Şehir Plancılar
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman, İstanbul Teknik Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan Türkoğlu,
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Mert Şener,
ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca açılış konuşmala-
rını yaptı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulunca hazırlanan “Dünya Şe-
hircilik Günü Bildirgesi” yapılan açılış konuşmalarının ardından TMMOB Şehir
Plancıları Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin G. Çankaya tarafından
okundu. İlk Gün Oturumları; 6 Kasım 2014 Açılış Oturumu; Prof. Dr. Mehmet Ocakçı
tarafından yö- netilen ve 109 No.lu salonda gerçekleştirilen açılış oturumunda;
Prof. Dr. H. Çağatay Keskinok “Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Gelecek ve Kentler?” baş-
lıklı bildirisini sundu. Ardından Evin Deniztarafından ”İspanya’yı Kentsel Krize Gö-
türen Devlet Politikaları Türkiye’ye Yol Gösterebilir Mi?” başlıklı bildiri ve Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Penbecioğlu ve Doç. Dr. Tuna Taşan Kök tarafından “Toplum Yararına
İdeallerden Piyasa Hakimiyetindeki Pratiğe: Planlama Eğitimi ve Pratiği Arasındaki
Kopuş Sürecinde Plancının Habitus’u Nasıl Değişiyor?” başlıklı bildiri sunuldu.
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Açılış oturumunun ardından TUPOB Öğrenci Bitirme Projeleri Yarışması Sergisinin
açılışı yapıldı. GPEAN Eğitim Oturumu; Prof. Dr. Zeynep Enlil tarafından yönetilen
GPEAN oturumunda The Association of Collegiate Schools of Planning (ACSP)’i
temsilen Christopher Silver tarafından “Educating the World of Planners: GPEAN
Book Project” başlıklı sunum, The Association of European Schools of Planning
(AESOP)’u temsilen Andrea Frank tarafından “Bologna Reform and Europe: Impact
and Opportunities for Planning Educaiton & Profession” başlıklı sunum, Indonesian
Planning Schools Association (ASPI)’ı temsilen Bakti Sewiatan tarafından “The Role
of Planning Education in the Decentralization Era: Lessons From Indonesia” başlıklı
sunum ve Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB)’ni temsilen Nilgün Kiper tara-
fından “Türkiye’de Planlama Okulları- nın Gelişimi ve Güncel Sorunları” başlıklı
sunum gerçekleştirildi. Yapılan sunumlar ardından salonda bulunan planlama öğ-
rencileri ve planlama eğitimi veren akademisyenler verilen planlama eğitiminin
sorunlarını ve bu sorunları giderme yollarını tartıştı.

Kadın ve Mekân Oturumu: GPEAN oturumuyla paralel saatlerde yapılan ve Kadın
Komisyonu tarafından organize edilen Kadın ve Mekân oturumu 127 No.lu salonda
gerçekleşti. BM Kadın Dostu Kentler Koordinatörü Ege Tekinbaş, Demokratik Özgür
Kadın Hareketi’nden Ayşe Gökkan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra
Cihangir Çamur, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Kurucu Üyesi Yıldız Tokman ve Oda-
mız Yönetim Kurulu Üyesi Esra Oğuz katılımında gerçekleşen oturumda Kadın Ko-
misyonu çalışmalarından ve Kadın Hareketi deneyimlerinden bahsedildi. Oturum
sonrası, şimdiye kadar basılmış olan dört kadın bülteninin yer aldığı Kadın Komis-
yonu bez çantaları katılımcılara dağıtıldı.

109 No.lu salonda gerçekleştirilen 1A oturumu Prof. Dr. Azime Tezer başkanlığında
“Çevre Politikaları, İklim Değişikliği ve Planlama” ana başlığı altında bildiriler su-
nuldu. Fatma Bilge Yıldız ve Doç. Dr. Çiğdem Varol tarafından hazırlanan “Dün-
ya’daki Mevcut Enerji Politikaları ve Nükleer Enerjinin Yeri: Türkiye’de Süregelen
Tartışmaların Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri, Dr. Ayşenur Albayrak tarafından
hazırlanan “İklim Değişikliği Farkındalığı Ve Yerel Çevre Politikaları / Gebze Örneği”
başlıklı bildiri ve Araş. Gör E. Duygu Kahraman ve Yrd. Doç. Dr. M. Burcu Sılaydın
Aydın tarafından hazırlanan “İklim Değişikliği Sorununun Kentsel Planlama İle Bü-
tünleştirilmesindeki Sorunlar ve Potansiyeller: Yasal Çerçevede Bir Değerlendirme”

148

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU



149

ETKİNLİKLER

başlıklı bildiri sunumları gerçekleştirildi. 127 No.lu salonda gerçekleştirilen 1B otu-
rumu Fatma Ünsal başkanlığında, Kent Yönetimi ana başlığı çerçevesinde kurgu-
landı. Oturumda; Araş. Gör. Zehra Güngördü ve Araş. Gör. Saadet Tuğçe Tezer
tarafından hazırlanan “Büyükşehir Ütopyası ve Hatay’ın Geleceği” başlıklı bildiri,
Gizem Elmas ve Mustafa Bozbey tarafından hazırlanan “Kentlerin Geleceği İçin
Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Bir Bakış Açısı - Bursa Nilüfer Belediyesi Örneği”
baş- lıklı bildiri, Emina Karo ve Araş. Gör. Emre Cengiz tarafından “Kentlerin Gele-
ceğine Yönelik Bir Tehdit Olarak Kente Karşı Suç: Bosna-Hersek Sel Baskını Örneği”
başlıklı bildiri, Ş. Emek Ataman tarafından hazırlanan “Kent sel Mekânın Yeniden
Üretiminde Giderek Belirsizleşen ve Merkezileşen Yasal Çerçeve: Amaçlar, Sonuç-
lar ve Yerel-Merkezi Yönetim İlişkisine Etkileri” başlıklı bildiri sunuşları gerçekleş-
tirildi. İlk gün oturumları ardından TUPOB Bitirme Projesi Yarışmasında derece alan
öğrencilere ödüllerinin takdim edildiği tören gerçekleştirildi. İlk günün sonunda
her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Dünya Şehircilik Günü Kokteyli İstanbul
Teknik Üniversitesi Maçka Tesisleri ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İkinci Gün Otu-
rumları; 7 Kasım 2014 İkinci gün sabahı etkinlik paralel bildiri sunuş oturumlarıyla
devam etti. Prof. Dr. Ferhan Gezici tarafından 109 No.lu salonda yönetilen 2A otu-
rumu Karar Alma Süreçlerinde Yasal ve Yönetsel Çerçeve ana başlığı altında ger-
çekleştirildi. Oturumda, Yrd. Doç. Dr. Ali Cenap Yoloğlu tarafından hazırlanan “Bir
1/100.000 Ölçekli ÇDP Hikâyesi” başlıklı bildiri, Ali Vardar tarafından hazırlanan
“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Üzerine Düşünceler” başlıklı bildiri, Doç. Dr.
Necibe Aydan Sat, Doç. Dr. Çiğdem Varol Özden, Öğr. Gör. Dr. Sevinç Bahar Yenigül
ve Öğr. Gör. Dr. Aslı Gürel Üçer tarafından hazırlanan “Avrupa’da ve Türkiye’de Çok
Merkezli Mekansal Gelişme Üzerine: Kavramlar, Eğilimler ve Politikalar” başlıklı
bildiri, Ulaş Akın ve Prof. Dr. Tüzin Baycan tarafından hazırlanan “Planlamada Geri
Ve İleri-Bildirim: İstanbul Pratiği Ve Ülke Planlama Gündemi” başlıklı bildiri su-
numları gerçekleştirildi. Aynı zamanda 127 No.lu salonda devam eden paralel otu-
rum, 2B salonunda Planlama ve Katılım ana başlığı çerçevesinde gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Gülden Erkut tarafından yönetilen oturumda, Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin
tarafından hazırlanan “Ulusal Planlama Süreçlerindeki Mevcut Katılım Mekaniz-
malarının Bütünsel Bir Değerlendirmesi” başlıklı bildiri, Mimar Ezgi Aydoğan tara-
fından hazırlanan “Kente Katılımda ve Kamusal Mekan Kullanımında Sanat
Projelerinin Rolü” başlıklı bildiri, Öğr. Gör. Tuba Doğu, Araş. Gör. Gizem Özmen ve
Mimar Nazlı Yatağan tarafından hazırlanan “Bir Vaka Çalışması Olarak Mahalle(m):
Kent ve Kentli İlişkisine Bir Bakış” başlıklı bildiri sunuşları gerçekleştirildi. Öğleden
önce gerçekleşen ikinci paralel oturumlardan 3A oturumu Prof. Dr. Zekai Görgülü
yönetiminde Büyük Projeler ve Kentlerin Geleceği ana başlığında gerçekleş- tirildi.
Baran Bozoğlu tarafından hazırlanan “Türkiye’de Büyük Kentsel Projeler Ve Çed
Süreci İlişkisi: İstanbul 3 Havalimanı Örneği” başlıklı bildiri, Yrd. Doç. Dr. Neslihan
Karataş ve Yrd. Doç. Dr. Ahu Dalgakıran Erdoğan tarafından hazırlanan “Manisa’nın
Geleceğini Büyük Projeler Üzerinden Okumak Ve Yeniden Kurgulamak” başlıklı bil-
diri, Adil Çamur tarafından hazırlanan “Arsa Satışı Karşı- lığı Gelir Paylaşımı Modeli
Üzerine Bir Değerlendirme” başlık bildiri, Peyzaj Mimarı Serhat Cengiz ve Yrd. Doç.
Dr. Sevgi Görmüş tarafından hazırlanan “Kentsel Yayılmanın Etkileyeceği Potansi-
yel Alanların Uzaktan Algı- lama Ve CBS İle Belirlenmesi; Denizli Örneği” başlıklı
bildiri sunumları gerçekleştirildi. 127 No.lu salonda gerçekleştirilen 3B oturumu
Prof. Dr. İclal Dinçer yönetiminde, Planlama ve Katılım ana başlığı çerçevesinde
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gerçekleştirildi. Oturumda, Araş. Gör. Fatma Tuğba Canan, Doç. Dr. Şevkiye Şence
Türk ve Doç. Dr. Engin E. Eyüboğlu tarafından hazırlanan “Toplum Temelli Kentsel
Dönüşümde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: İstanbul Örneği” başlıklı bildiri, Yrd.
Doç. Dr. İ. Bakır Kanlı tarafından hazırlanan “Kültürel mirasın korunması ve sürdü-
rülebilirlik arasındaki çetin paradoks: Gaziantep Bey Mahallesi Örneği” başlıklı bil-
diri, Mahmut Geyik tarafından hazırlanan “Deprem Sonrası Yerel Yönetimlerde
Kentsel Politikalar: Katılımcı Demokratik Politikalar İle Planlamaya Ekolojik Bir Bakış
Açısı, Van Örneği” başlıklı bildiri sunumları gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonra pa-
ralel bildiri sunuşlarına devam edilmiştir. 109 No.lu salonda Planlamada Ulaşım
Politikaları ana başlığı çerçevesinde kurgulanan 4A oturumu, Doç. Dr. Ela Babalık
Sutcliffe tarafında yönetilmiştir. Oturumda, Burcu H. Özüduru ve Eda Yücesoy ta-
rafından hazırlanan “Mekânsal Ağ Analizi Araçları Kentlerin Problemlerine Bir
Çözüm Üretebilir mi? : Ankara’nın Yol Ağından Bulgular” başlıklı bildiri, Erhan Öncü
tarafından hazırlanan “Gelecekteki Kentlerimizde Ulaşım: Planlanabilir mi? Nasıl?”
başlıklı bildiri, Prof. Dr. Hülagü Kap lan ve Araş. Gör. H. Gül Önder tarafından ha-
zırlanan “Kentsel Ulaşımın Kentlerimizİçin Yeni Bir Bileşeni: Park Et-Devam Et Sis-
teminin Sürdürülebilirlik Yönünden İrdelenmesi” başlıklı bildiri, Murat Doğan
tarafından hazırlanan “Kent Merkezinde Araç Erişim Kontrol Politikalarının Değer-
lendirilmesi Ve Simülasyonu: Ankara’da Tunalı Hilmi Caddesi Örneği” başlıklı bildiri
sunuşları gerçekleştirilmiştir. 127 No.lu salonda devam eden 4B oturumu Kır-Kent
Etkileşimi ana başlığı çerçevesinde kurgulandı ve Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur
oturum başkanlığında gerçekleş- tirildi. Duygu Cihanger tarafından hazırlanan
“Çağdaş Şehircilik Paradigmasında Kent ve Kır: Yeni Bir Mekansal Temsil Biçimine
Doğru” başlıklı bildiri, Doç. Dr. Kamuran Sami tarafından hazırlanan “Göçer(Ler)İn
Serencamı: Kırsal Alanlarda Yok Edilen Bir Yaşam Şeklinin Toplumsal, Politik Ve Me-
kânsal Hikâyesi” başlıklı bildiri sunuşları gerçekleştirildi. Öğrenci Paneli İkinci günün
sonunda TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Tayfun Kahraman yönetiminde öğrenci paneli gerçekleştirildi. 38.si düzenlenen
“Kentlerin Geleceği” temalı Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu kapsamında 3-4-5
Kasım tarihlerinde “ Kentlerin geleceğinde planlamayı kurgulamak; ütopyalar ve di-
stopyalar” alt başlığı çerçevesinde öğrenci çalıştayı gerçekleştirildi. Kent yapısındaki
idari, yeşil sistem, kamusal alan, kimlik, ulaşım gibi temel unsurların birbirinden
ayrılarak şehircilik disiplini ile değerlendirilmesi sonucu bütünleşmenin olup ola-
mayacağı, düzenin nasıl oluşacağı, uzlaşmanın hangi şartlarla gerçekleşeceğini de-
neyim edinmek amacıyla karar alma mekanizmasında herkesin şehir plancısı
olduğu bir düzen öngörülüp “Ütopik Şehirler” çalışmasına karar verilmiştir. Çalış-
malar sonucunda 4 farklı ütopya tasarlanmış olup, bu ütopyalar tasarlanırken şu an
hayatımızda önemli noktaları oluşturulan mülkiyet, para, din, kültürel çeşitlilik, cin-
siyet, eğitim, nüfus, yönetim, teknoloji, iklim, afet riski ve aile kurumu gibi kav-
ramlara verilen farklı cevaplar yol gösterici olduğu anlaşılmıştır. Mekân olarak da
Büyükada topografyası referans alınmıştır. İki gün süren atölye çalışmaları ile ta-
mamlanan çalıştay; farklı üniversitelerden olan planlama öğrencilerinin bir arada
olması ve aldıkları farklı eğitimleri süzgeçten geçirerek ortak ürünler çıkartmaları
açısından olumlu sonuçlanmıştır. Sonuç ürünleri Kolokyum’un 2. Günü yapılan
“Ütopya’dan Distopya’ya” başlıklı öğrenci panelinde sunulmuştur.



Üçüncü Gün Oturumları; 8 Kasım 2014 Kolokyumun son günü diğer günlerde ol-
duğu gibi paralel oturumlarla devam etti. 109 No.lu salonda Prof. Dr. Melih Er-
soy’un yönetiminde Kentsel Politika Tartışmaları ana çerçeveli 5A oturumu
gerçekleştirildi. Doç. Dr. Sırma Turgut ve Doç. Dr. Hülya Berkmen Yakar tarafından
hazırlanan “Marka Kent” Olmak Üzerine Düşünceler: Gaziantep Örneği” başlıklı
bildiri, Suna Yılmaz tarafından hazırlanan “Diyarbakır’ın Kentleşme ve Yerel Siyaset
Deneyimi Hangi Kapıları Aralıyor?” başlıklı bildiri, Emre Sevim tarafından hazırla-
nan “Sosyalist Kenti Yeniden Düşünmek: 1920-1932 Sosyalist Kent Modellerinin
İncelenmesi” başlıklı bildiri sunuşlar gerçekleştirildi. 127 No.lu salonda Dr. Ümit
Özcan başkanlığında Geleceğin Kentlerinde Yaşam Kalitesi ana başlıklı 5B oturumu
gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Elif Kutay Karaçor ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Köylü tara-
fından hazırlanan “Kentsel Alan arda Sosyal Çevrenin Kalite Algısının Farklılaşması
ve Belirleyicileri” başlıklı bildiri, Gülzade Şentürk tarafından hazırlanan “Kentsel
Mekânda Çocuklar İçin Engelsiz Açık Kamusal Mekânların Kullanımına Yönelik Bir
İnceleme” başlıklı bildiri, Leyda Doğan tarafından hazırlanan “Aile Dostu Kent (Aid-
kent) Performans Yönetim Sistemi Projesi” başlıklı bildiri, Prof. Dr. Handan Türkoğlu
ve Araş. Gör. Tayfun Salihoğlu tarafından hazırlanan “Boş Zaman Aktivitelerindeki
Değişimin Kentsel Yaşam Kalitesi Açı- sından Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri su-
numları gerçekleştirildi. Sabah oturumlarının ardından 109 No.lu salonda Prof. Dr.
Nuran Zeren Gülersoy tarafından yönetilen Mekansal Dönüşüm ve Yenileme çer-
çeveli 6A oturumu gerçekleş- tirildi. Oturumda, Seda Hayal ve Muhsin Doğu Yüceil
tarafından hazırlanan “Dönüşümün ‘İki Yüzü’: Tarlabaşı Kentsel Yenileme Ve Fikir-
tepe Kentsel Dönüşümü Projeleri” başlıklı bildiri, Öğr. Gör. Sezen Gür ve Doç. Dr.
Şevkiye Şence Türk tarafından hazırlanan “6306 Sayılı Kanunla Yeniden Ortaya
Çıkan Bina Ölçeğinde Kentsel Yenileme Pratiği: Bağcılar İlçesi Örneği” başlıklı bildiri,
Yrd. Doç. Dr. Elif Kısar Koramaz, Doç. Dr. Turgay Kerem Koramaz ve Yrd. Doç. Dr.
Özlem Özer tarafından hazırlanan “Parsel Düzeyinde Yenileme Uygulamaları Ve
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Konut Alanı Fiziksel Çevre Özellikleri Bakırköy Örneği” başlıklı bildiriler sunuldu.
Ardından 109 No.lu salonda Dr. Nilgün Kiper yönetiminde TUPOB paneli gerçek-
leştirildi. Dr. Nilgün Kiper, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin TUPOB Dönem Baş-
kanlığı döneminde yapılan faaliyetleri anlattı ve bir sonraki dönem başkanlığının
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olacağını duyuruldu. 127 No.lu salonda
Prof. Dr. Gülşen Özaydın yönetiminde Mekânsal Değişimin Kent Kimliğine Yansı-
maları ana başlıklı 6B oturumu gerçekleştirildi. Araş. Gör. Eda Paykoç ve Araş. Gör.
Yarkın Üstünes tarafından hazırlanan “Toki Projelerinin İzmir Kent Kimliğine Etkisi”
başlıklı bildiri, Araş. Gör. İrem Erin ve Araş. Gör Senem Tezcan tarafından hazırla-
nan “Distopik Filmlerin Mekân Ve Toplumsal Yapı Bağlamında İncelenmesi” başlıklı
bildiri sunuşları gerçekleştirildi. Öğleden sonra paralel bildiri sunuş oturumları
devam etti. 109 No.lu salonda Necati Uyar tarafından yönetilen Kent Hakkı ve Kent-
sel Muhalefet ana başlıklı 7A oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, Araş. Gör. Gözde
Ekşioğlu Çetintahra ve Prof. Dr. Ebru Çubukçu tarafından hazırlanan “Bir Kentli
Hakkı Olarak Sağlık: Çocuklarda Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Eden Mekânsal Özellik-
ler” başlıklı bildiri, Doç. Dr. Yeşeren Eliçin tarafından hazırlanan “Kenti Savunmak:
Taksim Dayanışması” başlıklı bildiri, Fuat Eraslan tarafından hazırlanan “Mahalle-
den Meydana - Meydandan Mahalleye” başlıklı bildiri, Dilan Saray ve Zeynep Bala
Tunçer tarafından hazırlanan “Çöpten Çıkan Muhalefet: Napoli Çöp Krizinde Kent-
sel Muhalefet Örgütlerinin Oluşumu, Rolü ve Geleceği Üzerine Bir İnceleme” baş-
lıklı bildiri sunumları yapıldı. 127 No.lu salonda Yrd. Doç. Dr. Tolga Çilingir
tarafından yönetilen Kamusal Alanların Dönüşümü ana başlıklı 7B oturumu ger-
çekleştirildi. Oturumda, Yrd. Doç. Dr. N. Özgür Bezgin tarafından hazırlanan “Hiz-
met dışı kalmış bir ulaştırma yapısının çağdaş kentsel arayışlar içerisinde yaratıcı bir
şekilde toplum için geri kazanılması: “ The High Line Project – New York City” baş-
lıklı bildiri, Ara. Gör. Çağla Ercanlı tarafından hazırlanan “Kamusal Alanların Dönü-
şümünün Kent Kimliğine Etkisi- İzmir Örneği” başlıklı bildiri, Yrd. Doç. Dr. Pınar
Savaş Yavuzçehre ve Ulaş Kutsi Çezik tarafından hazırlanan “Alışveriş Merkezleri
Lehine Dönüşen Kamusal Alanlar: Denizli Kenti Örneği” başlıklı bildiri, Doç. Dr. Ebru
Firidin Özgür, Yrd. Doç. Dr. Tolga Sayın, Araş. Gör. Sinem Seçer ve Araş. Gör. Y. Barış
Göğüş tarafından hazırlanan “Özel Alan Odaklı Kentleşme Biçimi İçinde Kamusal
Mekânların Dönüşümü: İstanbul – Kadıköy Ve Ataşehir Örnekleri” başlıklı bildiriler
sunulmuştur. Ödül töreni, Kapanış Paneli ve Dünya Şehircilik Günü Yemeği; Bildiri
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sunuş oturumlarının ardından Dünya Şehircilik Günü Kent Planlama Basın Ödül-
leri töreni düzenlendi ve ödüller sahiplerine takdim edildi. Ulusal gazetecilik da-
lında Birgün gazetesinden Olgu Kundakçı, yerel gazetecilik dalında Van İpekyolu
gazetesinden Cengiz Aslan, internet haberciliği dalında Kentvesaire sitesi ve Radyo
Tv dalında İmc TV’de yayınlanan Yeşil Bülten programı ödüle layık görüldü.

Ödül töreninin ardından TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Sarıaltun yönetiminde Kentlerin Geleceği başlıklı panel gerçekleştirildi. Otu-
ruma Ayşe Gökkan, Ahmet Şeref Fakıbaba, Halil Ergün ve Yrd. Doç. Dr. Erbatur Ça-
vuşoğlu konuşmacı olarak katıldı. Ana başlık çerçevesinde konuşmacılar ve
katılımcılar arasında münazaralar gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu senede 38.’sini düzenlediğimiz
Dünya Şehircilik Günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Restoranı’nda ger-
çekleşen Dünya Şehircilik Günü yemeği ile sonlandırıldı. Türkiye genelindeki plan-
lama disiplininden insanların bir araya gelmesini sağlayan bir kolokyumun daha
sonuna gelindi, gelecek kolokyumda görüşmek dileğiyle…

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 38. KOLOKYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI

Merhabalar, sayın rektör, sayın dekan, çok de-
ğerli hocalarımız ve değerli konuklar, saygıde-
ğer meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plan-
cıları Odası adına hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum, Dünya Şehircilik Günü 38. kolokyuma
hepiniz hoş geldiniz. 1949 yılında Arjantin’de
başlayıp, değerli hocamız Sayın Kemal Ahmet
Aru’nun çabalarıyla 1977 yılından itibaren
Türkiye’de de kutlanmaya başlanan 8 Kasım
Dünya Şehircilik Günü, ülkemizde o hafta
içinde gelenekselleşen etkinliklerle kutlan-
maktadır. Bugün 38.sini gerçekleştireceğimiz
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kolokyumlar, şehir ve bölge planlama bölümü olan üniversitelerimiz ve Odamızın
çabalarıyla her yıl aksatılmadan düzenlenmektedir. Kolokyumların teması üniver-
sitelerimizin şehircilik bölümleri ve şehircilikle ilgili kurumların görüşüyle, şehirci-
lik ve planlamanın güncel, ana sorunsalları içinden belirlenmektedir. 38.
Kolokyumun bu yılki teması “Kentlerin Geleceği” olarak belirlenmiştir. Kolokyum
teması olarak seçilen “Kentlerin Geleceği” konusunun seçilme nedenlerini ve bun-
larla birlikte kentlerin geleceğinden duyduğumuz kaygıyı da anlatan, Dünya Şehir-
cilik Günü Bildirgesi’nin sunumuyla biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Sadece
kentlerin geleceğinden mi kaygılıyız? Hayır!... Kentlerle, kentsel kamusal alanlarla
bütünleşik doğal ve kültürel çevrenin geleceğinden de kaygılıyız. Siyasal iktidar gi-
derek artan şekilde kentlere, doğal alanlara, tüm kamusallıklarımıza saldırmakta-
dır. Çeşitli bahanelerle gündeme getirilen çılgın projeler, yaratılan deprem korkusu
üzerinden rant amaçlı kentsel dönüşüm projeleri, dayanaksız enerji ve ulaşım ya-
tırımları kentlerimizi tahrip ettiği gibi ormanları, tarım alanlarını, meraları, yayla-
ları ve kıyılarımızı da tahrip etmekte, yok etmektedir. İktidar; İstanbul’un Kuzey
Ormanlarını, Karadeniz’in derelerini, İzmir’de doğal sit alanı ve tarımsal alan İn-
ciraltını, Antalya kıyılarını, Bursa ovalarını, Amasra’yı, Gerze’yi, Mersin’i, Dünya mi-
rası olma yolundaki Hewsel Bahçelerini, Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği alanını
tahrip edecek, hep dayanaksız, hep rant odaklı, hep tutarsız bahanelerle ortaya
çıkmış, bu yönde projeler üretmiştir. Bunun yanında tüm büyük ve önemli kentle-
rimizde meydanlarımız, parklarımız, kamusal alanlarımız rant temelli imar uygula-
malarının, kentsel dönüşüm projelerinin baskısı altındadır. İktidarın İstanbul’da
Gezi Parkında kışla görünümlü AVM yapımı konusundaki ısrarı ve yaşananlar, hal-
kın direnişi sonrasında yürütülen hukuki süreçle de hala sıcaklığını, acısını koruyan
can kayıpları ve yaralılar, karar verici gücün gerçek niyetini ve hırsını apaçık ortaya
koymaktadır. Burada başından beri süreci takip eden, bizzat kentsel toplumsal mü-
cadelenin öncüsü konumundaki Şehir Plancıları Odası, bugün de bir başka kamu-
sal değer olan Validebağ Korusu’nda İstanbul Şubesi ile tekrar aynı mücadeleyi
halkımızla birlikte yürütmektedir. Ayrıca İstanbul’da 3. Köprü ve bağlı otoyolu ne-
deniyle tahrip edilen Kuzey Ormanları mücadelesinde, Haliç’te Galataport’ta ve
Haydarpaşa’yı kurtarma mücadelesinde İstanbul Şubemizle her zaman bu tarihi,
doğal ve kamusal değerleri koruma mücadelesinde var olduk. Sadece İstanbul’da
değil; Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği alanını yapılaşmaya açan ve yapılan kaçak
saraya karşı yürütülen mücadelede, İzmir’de İnciraltını expo alanı bahanesiyle ya-
pılaş- maya açmasına dur diyen mücadelede, Bursa’da Nilüfer Ovası’nın kentleş-
mesine karşı yürütülen mücadelede, Ege ve Akdeniz kıyılarını koruma
mücadelesinde, Trabzon’da dolgu alanlarında, Akyazı Stadyumunda, Adana’da 5
Ocak Stadyumunu rant alanına çeviren planlara karşı, yine Ankara’da tarihi Cebeci
İnönü Stadyumunun ve diğer tüm kentlerdeki stadyumların, kent dışına atılarak
alış-veriş merkezine dönüştürülmelerine karşı yürütülen hem hukuki, hem de top-
lumsal mücadelede Şehir Plancıları Odası örgütleriyle hep vardır, daima da var ola-
caktır. Kamu yararına çalışan Odamız için olması gereken de zaten budur. Güçler
ayrılığından artık söz edilemeyen demokrasimizde iktidar, bağımsız denetimin ay-
gıtlarından olan medyayı ele geçirdiği gibi, hukuk sistemini de son müdahalele-
riyle çökertmiştir. Bu durumda sistemin sigortası konumunda ve halkı iktidarın
bilimsel temelden uzak uygulamalarından korumak için, emek-meslek örgütleri-
nin toplumcu, kamu yararına duruşları kalmaktadır. Çok sayıda eleştirdiğimiz mad-
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deleri olmasına rağmen Anayasanın ve yasaların da verdiği görevle; sendikalar,
diğer bütün emek-meslek örgütleri ve Odamız, halk adına, genel ve yerel iktidar-
ların uygulamalarını denetlemek, uyarmak, gereğinde uygulamalarına karşı dava
açmak ve bu yanlışları engellemek için alanda halkla birlikte mücadele etmek du-
rumundadır. Ve bu TMMOB, bağlı Odalar, Odamız ve tüm örgütümüzce bir asli
görev ve onur mücadelesi kabul edilerek yürütülmekte, yürütülecektir. İşte yürü-
tülen bu haklı, toplumcu mücadeleyi besleyen ve besleyecek olan kaynak özgür ve
bağımsız, bilimsel düşüncenin hâkim olduğu üniversitelerdir, akademisyenlerimiz-
dir. Çünkü özgür ve bağımsız bilim olmazsa; İnşaatlarda asansörler çakılır, emekçi-
ler ölür, ekmeğin peşindeki tarım işçilerinin cesetleri kazalarda yollara saçılır,
depremlerde yaşamlar yok olur, dereler akmaz, kıyılar özgür olmaz, maden ocak-
larında Soma’da, Ermenek’te işçiler ölür. Son yıllarda sıkça dile getirdiğimiz; her
ilde üniversite kampanyaları sonucu oluşan, her ilde aynı bölümler, yetersiz eği-
tim kadroları ve eksik planlama eğitimi sonucunda oluşan işsizlik ve diğer sorun-
lar. Bütün bunları dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu kolokyumda da
‘Kentlerin Geleceği’ tartışmalarından çok da bağımsız olmayan planlama eğitimi
problemlerini de konuşacağız. Ancak, kolokyumun açılışını yaptığımız 6 Kasım aynı
zamanda Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluş günü, işte bu günde dile geti-
riyorum ki, üniversitelerimiz ve akademik çevredeki son dönemde hızla artan asıl
büyük problem ise, iktidarın her alanda ve akademiye uyguladığı baskıların sonucu
olarak oluşan oto sansür problemidir. Tüm kamusal kurumlarda da olduğu gibi üni-
versitelerde Oto sansür, sıçrayan ve hızla çoğalan önü alınmaz bir kanser virüsüdür.
Doğrudan uygulanan baskılar ve sansürden daha tehlikeli sonuçları vardır. Odamı-
zın da beslendiği en önemli kaynak olan akademik çevrede de oto sansür uygula-
nır, yayılır ve buna izin verirsek, mesleğimize ve meslek alanımızın gelişimi ve
iktidara karşı yürütülen anayasal toplumsal muhalefet görevinin gerçekleşmesin-
deki en büyük yarayı alırız. Yakın geçmişte, bir ay kadar bir süre önce Yıldız Teknik
Üniversitesi ile ‘İstanbul Buluşmaları’ etkinliğinde yaşadığımız tam da budur. Özgür
ve bağımsız bilimsel tartışma ortamı yaratılması için bir bilim yuvasında düzen-
leme kararı ortaklaşa alınan etkinlik, maalesef üniversite yönetiminin iktidarın tep-
kisinin oluşacağı korkusu ile uyguladığı, uygulamaya çalıştığı sansür nedeniyle, Yıldız
Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilememiş, TMMOB’un bağımsız ortamına, Mi-
marlar Odası’nın toplantı salonunda taşınmıştır. Ülkenin bağımsızlığı için, üniver-
siteler ve akademik çevre için özgür bilimsel ortamlar yaratılması şarttır. Bu
bakımdan tüm emek-meslek örgütlerinin, TMMOB ve Odamızın, akademisyenle-
rimizin ve üniversite yöneticilerimizin baskıya, sansüre karşı durup, oto sansür il-
letinden uzak durmaları gereklidir. Tam da bu noktada, bizlerle bu tarihi bilim
yuvasında, özgür ve bağımsız düşüncelerin tartışılacağı etkinliğimize kapılarını açan
İstanbul Teknik Üniversitesi yöneticilerine ve etkinliğin hazırlıklarında emeği geçen
tüm akademisyenlerimize huzurlarınızda Şehir Plancıları Odası adına teşekkür edi-
yorum. Ancak, sözlerimi bitirirken ve bugün burada bizlerle beraber açılışta yer
alan sayın rektörümüz de buradayken, İstanbul Teknik Üniversite yöneticilerinden
aynı özgür ve bağımsız bilimsel düşünce yaklaşımını, 50-d uygulamaları ve diğer
problemleri dile getiren asistan dayanışması üyelerine de göstermesini dilediğimi
belirtmek istiyorum. ‘Kentlerimizin Geleceği’ temalı 38. Kolokyumun başarılı bir
etkinlik olarak gerçekleşmesi dileğiyle saygılar sunarak, tekrar hepinize hoş geldi-
niz diyorum.
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38.DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ BİLDİRGESİ

Bu yıl 38.sini kutlamak için İstanbul Teknik Üni-
versitesinde bir araya geldiğimiz Dünya Şehircilik
Günü etkinliğimizin ana teması; “Kentlerin Gele-
ceği” olarak belirlenmiştir. Geleceğimizi konuşa-
cağımız bu Kolokyumu, iktidarın sadık
uygulayıcısı olduğu neo-liberal politikaların ve
ucuz işgücü /emek sömürüsü üzerine kurulmuş
rant temelli sermaye birikim modelinin gereği
olarak; adeta ortaçağ koşullarında başlatıyoruz.
Soma`da, AVM ve rezidans inşaatlarında,
HES`lerde, Ermenek`te ve daha birçok çalışma
alanında katliama dönüşen iş cinayetlerinin ola-
ğanlaş- tığı bir dönemi yaşıyoruz. Bilindiği üzere,
Dünya Şehircilik Günü Kolokyum temaları, Dünya
Şehircilik Günü (DŞG) Yönergesi‘nde belirlenen kurallar çerçevesinde; üniversi-
telerimizin planlama bölümleri ve planlama ile ilgili kurum temsilcilerinin katı-
lımıyla, şehircilik ve planlamanın ana sorunsalları çerçevesinde yapılan
tartışmalar sonucunda belirlenir. Bu açıdan bakıldığında, Kolokyum ana tema-
larının seçiminde; planlama camiası açısından öne çıkan güncel konu ve sorun-
lara dikkat çekilmesi ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Son
10 yılda seçilen Dünya Şehircilik Günü temalarına ve Şehir Plancıları Odası adına
sunulan Bildirgelere bakıldığında; izlenen neo-liberal politikalara paralel olarak,
2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilk sinyalleri alın-
maya başlanan çevre ve kültürel değerlerde yaşanması muhtemel tahribatın,
toplumsal maliyetinin son derece yüksek olacağı uyarılarının önceki bildirgele-
rimizde yer aldığı görülmektedir. Hepimizin bildiği gibi, 2000-2006 yılları ara-
sında şişirilmiş bankacılık-mortgage sektöründe başlayan ve ABD kaynaklı olup
giderek küresel ölçeğe yayılan ve Türkiye`yi de sarsan kriz, bir yandan alt orta
gelir gruplarının sosyal gü- venlik ağlarının güçlendirilmesini vadeden Obama`nın
ABD`de seçim kazanmasına neden olmuş; diğer yandan da ABD ve AB ülkele-
rinde olduğu gibi Türkiye`de de finansal kriz,emek üzerinden sendikal hakları
tırpanlayan, sosyal hakları ortadan kaldıran politikaların dayatılması ile sonuç-
lanmıştır. Ucuz işgücü ve emek sömürüsü üzerine kurulmuş rant temelli sermaye
birikim modelinin temel araçlarından birisi olarak inşaat sektörünün, sorgusuz
ve sualsiz olarak ülkenin içine düştüğü ekonomik krizlerden çıkış yolu olarak gös-
terilmesinin son derece yanlış olduğu gerçeğinin, Odamız ve diğer ilgili emek ve
meslek örgütleri tarafından özenle vurgulanmasına rağmen; doğal alanlardan
kentsel yerleşimlere, ülke topraklarının tamamı adeta ayrım gözetmeksizin şan-
tiyeye dönüştürülmüştür. Bu gelişmeler sonucu, 2008 yılında Dünya Şehircilik
Günü Kolokyumunun ana teması“Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kay-
bedenler” olarak seçilmiş; kentsel rantların yaratılması ve yeniden paylaşımı sü-
recinde, kazanan küçük bir azınlık karşısında, kamu yararına aykırı uygulamaların
yoğunlaşmasının toplumsal maliyetlerinin, geniş halk kitlelerince üstlenilmekte
olduğu gerçeği etrafında, ortak kaygılarımız dile getirilmiş ve çözüm önerileri
tartı- şılmıştır. 2009 yılında gerçekleştirilen 33. Kolokyumun ana teması ise;
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“Kentleri Korumak/Savunmak” olarak belirlenirken; çevre, doğal/kültürel de-
ğerler ve varlıklar üzerinde artmakta olan baskılar karşısında alınması gerekli
ortak tavır, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin görevleri ve sorumlu-
lukları tartışmaya açılmıştır. 1985 yılından beri yürürlükte olan toplam 50 mad-
deli 3194 sayılı İmar Kanunu‘nda, 2002 yılına kadar geçen 17 yılda sadece 7
madde de değişiklik yapılmışken, son 10 yılda 28 madde üzerinde değişikliğe gi-
dilmiştir. Bu dönem sadece İmar Kanununda değil, aynı zamanda planlama ile il-
gili diğer kanunlarda da köklü değişiklikler yapılmıştır. Özellikle doğal, kültürel ve
tarihi varlıklarımızın korunmasını içeren özel kanun niteliğindeki yasalarda ve
milli parklar, ormanlar, meralar, kıyılar enerji ve madenler konusunda, bir dizi
düzenleme ile akarsuların, termal kaynakların ve tüm maden sahalarının, yani
doğal varlıkların küresel pazara açılması, yandaşlara tahsisi ve talanı süreci de
hızlandırılmıştır. 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimler sonrası; 2005 ten iti-
baren görünürlük kazanmaya başlayan, kentsel rantlardan elde edilen kazancın
paylaşımı yoluyla, iktidara yakın yeni bir sermaye sınıfını yaratma ve küresel ser-
mayenin ülkemizde kent toprakları üzerinden kendini yenileme çabaları; fütur-
suzca yapılan açık hukuk ihlalleri ve yolsuzluklarla yaygınlaşmaya başlamıştır.
Torba yasalarla yeni yasal düzenleme dayatması, iktidarın son on yılına damga-
sını vuran uygulamalarının başında gelmektedir. İmar ve şehircilik konularında
yaşanan ihlallerin yanısıra; ilgili mevzuatta yapılan düzenlemelerle birlikte, plan-
lama alanında ve yetki dağılımında yaşanmaya başlayan karmaşa üzerine, 2011
yılında Kayseri‘de düzenlenen 34. DŞG Kolokyumu`nun ana teması; “Planlama-
nın Dili” olarak belirlenmiştir. 2010 yılı ise, biz plancılar açısından daha önce hiç
yaşanmamış bir dönemin de başlangıcını oluşturmuştur. 1985 yılında 3194 sa-
yılı kanunla yerel yönetimlere devredilen planlama yetkisi; bu tarihten itibaren
yeniden merkezi idareler elinde toplanmaya başlamıştır. Planlamada çok başlı-
lığın yanı sıra, kamu mal ve hizmetlerinin açıkça yandaşlara peşkeş çekildiği, ik-
tidarın kendi yasalarını dahi uygulamadığı, imar ve planlama konularında
hukuksuzluğun giderek yerleştiği, kamu yararına aykırı uygulamaların yaygın-
laştığı bu dönem; aynı zamanda Şehir Plancıları Odası‘nın da bu aykırılıklara karşı
hukuksal mücadelesinin ivme kazandığı; art arda davaların açıldığı ve bunun pa-
ralelinde aynı zamanda meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin üzerinde bas-
kıların arttığı bir dönem olmuştur. 12 Eylül 2010`da, “12 Eylül dönemiyle
hesaplaşma” adı altında demokratik hak ve özgürlüklerin daraltıldığı Anayasa
değişikliğinin kabul edilmesi ile; bugünkü insan hakları ihlallerinin de yasal da-
yanağı oluşturulmuş oldu. Haziran 2010 da 5393 sayılı yasanın 73. Maddesinde
yapılan değişiklikle; “kentsel dönüşüm” adı altında yoksulların yaşam alanların-
dan tasfiyesi yoluyla, kentin merkezinde avm ve lüks rezidanslar ile gökdelenler
inşa edilerek yaratılan rantlarla, kent topraklarına el konulması süreci yasallaş-
tırılmıştır. Bu tartışmalar sonucu, 2011 yılında İstanbul‘da yapılan 7. Türkiye Şe-
hircilik Kongresinde,“Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle,
Yeniden” ana teması etrafında yoğunlaşılmıştır. 2011 yılı Genel seçimleri ile bir-
likte; iktidarca çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle, kamu idarelerinin ye-
niden düzenlenerek merkezileşme eğilimlerinin güçlendiği bir yıl olarak öne
çıkmış; 35 adet KHK ile içlerinde planlama ve imar yetkisinin merkezileştirildiği,
piyasalaştırıldığı yeni yapısal düzenlemeyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ku-
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ruluşu da gerçekleştirilmiştir. Bu yeni kurumsal yapı ile; planlama yetkisi ve yak-
laşımı kökten değiştirilerek, merkezi idarenin yetki alanları, ülke planından yapı
ruhsatına kadar, istendiği zaman ve her yerde uygulanır şekilde genişletilmiştir.
Odamızın açtığı davalar nedeniyle, Anayasa mahkemesine de taşınan kentsel
dönüşüme ilişkin 73. Maddenin, kent mekânı ve yoksullar üzerinde yarattığı
olumsuzlukların somutlaştığı dönemlerde; 2011 yılının Ekim ve Kasım aylarında
bir çok yurttaşımızın ölümüne neden olan Van depreminde; en fazla zarar gören
yapıların yeni yapılar olduğu gerçeği, yapılan mevzuat değişikliklerinin ülke açı-
sından yarattığı olumsuzluklar; Ankara‘da yapılan 2012 yılındaki Kolokyumun
ana temasını “Mekânsal Değişim ve Dönüşüm” olarak belirlemiştir. Ancak ne
yazık ki; Van depremi, Belediye Kanunun 73. maddesi ile öngörülen kentsel dö-
nüşümü, rantsal dönüşümün gerekçesine dönüştüren ve doğal afetlerin önlen-
mesine hazırlık kılıfıyla sunulmuş yeni bir düzenlemenin de gündeme getirilmesi
için bir fırsat ortamı olarak değerlendirilmiştir. Bu dönem de aynı zamanda, TOKİ
tarafından müteahhitlere kar paylaşımı esasıyla yaptırılmakta olan kentsel dö-
nüşüm uygulamalarında; arzın talepten çok daha yüksek olmasından kaynakla-
nan tıkanmalar da yaşanmaya başlamıştır. Bu durum inşaat sektörünün sıcak
parayla ve yeni pazarlar açılarak desteklenmesi ihtiyacını da beraberinde getir-
miştir. Bu sorunları aşma amacıyla 2012 Nisanında 2b olarak bilinen ormanlar ve
meraların kullanıma açılmasının yanısıra, orman alanlarının satışından elde edi-
lecek gelirin kentsel dönüşüm için kullanılması; yine 3 Mayıs 2012‘de karşılık
aranmaksızın yabancılara arsa ve bina satışının düzenlenmesi ve 16 Mayıs 2012
de ise adeta bir üstün yasa olarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dön-
üştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe sokulmuştur. 12 Aralık 2012 tarihinde
kabul edilen 6360 sayılı Bütün şehir yasası ile de; ülke nüfusunun % 75‘i büyük-
şehir statüsüne dönüştürülmüş; nüfusu 750 binden fazla olan toplam 30 ilin
idari sınırları büyükşehir belediyelerinin idari ve planlama açısından yetki alanı
olarak genişletilmiş- tir. Yanı sıra 1581 belde ve 16 bin 82 köyün tüzel kişilikleri,
tarihsel ve kültürel birikimleri dahi değerlendirilmeksizin ortadan kaldırılmıştır.
Böylesi büyük değişimlerin öngörüldüğü ortamda, 2013 yılında İzmir‘de yapılan
37. Kolokyumun ana teması, bu değişimin değerlendirilmesi amaçlanarak “Kent
Yönetimi ve Planlama” olarak belirlenmiştir. 2013 yılına; imalat sanayinden vaz-
geçen iktidarın, kentsel rant yaratma amacıyla ortaya atılan, “çılgın projeler”inin
uygulamaya konulması ile eşzamanlı olarak; bu çılgınlıklara artık tahammül ede-
meyen kitlelerin,siyasi iktidarın baskıcı, dayatmacı ve yağmacı politikalarına karşı
duruşu; mücadelenin ve özgürlük talebinin sembolü haline gelen “Gezi Direnişi”
damgasını vurmuştur. “İleri demokrasi” adı altında yapılmış anti demokratik uy-
gulamalar ve her alandaki baskı rejiminin boyutlarının tüm dünya tarafından al-
gılanmasına neden olan orantısız güç kullanımında; 8 canımız kaybedilirken, 18
insanımızın kör kalmış, Türk Tabipler Birliği verilerine göre 7832 kişinin yaralan-
masına neden olmuştur. İktidar ise, benzer direnişlere mahal vermeyecek ön-
lemleri alma yolunda gecikmeyerek, TMMOB örgütlülüğünü zayıflatmayı hedef
alan torba yasayı 12 Haziran 2013`te işleme koymuştur. Her seçim sonrası artan
iktidar baskısı nedeniyle, 2014 Mart‘ında gerçekleşen ve sonuçları hala tartışı-
lan yerel se- çimler sonrası; 17-25 Aralık`ta kısmen ucu görünen ve özünde kent-
sel rantlara ve kamu mallarına haksız el koymaya dayalı yolsuzlukların üstünün
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örtülmesi için başlatılan yeni uygulamalar ile; bağımsızlığını bir ölçüde koruyan
yargı erkinin de, hepimizin bildiği son düzenlemelerle, ortadan kaldırılması yo-
lunda ciddi mesafe alınmış oldu. Son olarak, 14 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe
giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile, bütüncül planlamadan vazgeçil-
miş, özel projeler plan yerine geçirilmiş, sosyal ve teknik altyapı standartlarının
azaltılmasının yolu açılmış, 11 Eylül 2014 tarihinde kabul edilen torba yasayla
yapılan düzenleme ile de, milli park alanlarında yapılaşma; imar planı ve ruhsat
sürecinden muaf tutulmuştur. Bütün bu gelişmelerin değerlendirilmesi ile, bu
yılın Kolokyum ana teması “Kentlerin Geleceği” olarak belirlenmiştir. Bir başka
ifadeyle, planlama ile ilgili tüm taraflar, yıl boyunca yaşanan gelişmeler arasında
en fazla kaygı duyulan konunun “Kentlerin Geleceği” olduğu konusunda hemfi-
kirdir. Kentlerin geleceği konusunun, ortak kaygı alanına dönüşmüş olmasının
ana nedeni; küresel ölçekte yaşanmakta olan kriz ortamından çıkış için, kapita-
lizmin kentler üzerinden sermaye birikimi, doğal, kültürel ve kentsel/kırsal alan-
larda baskıcı, dayatmacı yağma politikaları; her alanda elimizden alınmaya
çalışılan özgürlükler; afet aldatmacasıyla pompalanan inşaat sektörü, kar ve rant
odaklı piyasa mekanizmasına teslim edilen planlama ve imar anlayışının pekiş-
tirilerek uygulamaya devam edilmesi, ülkemizde hiç bir dönemde yaşanmamış
ölçüde fütursuzca, kentsel rantlar yoluyla toplumun ve mekanın yeniden dizayn
edilmesi gerçeğidir. “Kentlerin Geleceği” konusunda duyulan kaygılarımız, ya-
zıktır ki; sadece kentsel mekanlarla da sınırlı değildir. Kentler sadece bir mekan
değil, aynı zamanda çevresindeki doğal alanlarla birlikte, o mekanı kullanan ta-
rafların sosyal, ekonomik ve kültürel varlıklarını sürdürdükleri bir yaşam alanı-
dır. Bu nedenle, kentleri toplumun kendisini yeniden ürettiği mekan parçaları
olarak tanımlayan biz plancılar ciddi bir biçimde kaygı duymaktayız. “Kentlerin
Geleceği” konusunda kaygılıyız, çünkü; kenti kent yapan örgütlenme kabiliyeti,
bir diğer deyişle örgütlenme özgürlüğü, son 10 yılda çok ciddi biçimde sekteye
uğratılmıştır. 2003 yılında, % 57,5 olan sendikalaşma oranı, bu gün Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileriyle % 9,7`ye; OECD verilerine göre ise, % 4,5`a
düşmüş durumdadır. Kaldı ki; mevcut sendikaların da büyük ölçüde kimin ya-
nında oldukları gerçeği de hepimizin malumudur.

Sendikalaşma oranındaki düşüş, iş kazaları ve meslek hastalıklarında olağanüstü
artışları da doğal olarak beraberinde getirerek, Türkiye`yi ölümlü iş kazalarında
Avrupa birincisi, dünya 3.sü konumuna taşımış durumdadır. “Kentlerin Geleceği”
konusunda kaygılıyız, çünkü; kentlilik, günümüzde eşitlik, demokratik hak ve öz-
gürlüklerin kullanılması ile eş anlamlı olarak kullanılamamaktadır. Demokrasi-
nin temel koşulu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği açısından konuya baktığımızda;
Dünya Ekonomik Forumu`nun 2014 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre,
Türkiye, 142 ülkenin değerlendirildiği raporda, bir yıl içinde 5 basamak gerile-
yerek 125.sırada yer almıştır. 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre ise, 2003-
2008 yılları arasında kadına yönelik şiddet % 1400 artarken, günümüzde her gün
5 kadının namus vb. cinayetlerle can verdiği bir ülke haline gelmiş durumdayız.
“Kentlerin Geleceği” konusunda kaygılıyız, çünkü; yoksulluk düzeyi hiç olmadığı
kadar artmış, temel insan hakları elinden alınan halk, bir sadaka toplumuna dön-
üştürülmüştür. 1995 yılında 1,7 milyon kişi olan yeşil kartlı, yani hiç- bir geliri ol-
mayan yoksulların sayısı, 2013 yılında 11 milyon kişiyi aşmış durumdadır. Eğitim
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ve sağlıkta yapıldığı iddia edilen reform ve iyileştirmelerin günümüzde geldiği
nokta ise herkesin malumudur. “Kentlerin Geleceği” konusunda kaygılıyız,
çünkü; kentli olmanın ilk koşulu olan özgür düşünce ortamının mekana yansıdığı
meydanlar elimizden alınmakta; TMMOB başta olmak üzere muhalif olarak ad-
landırılan meslek örgütleri, sendikalar, dernekler ve basın artan baskılara maruz
kalmaktadır. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2014 Dünya
Basın Özgürlüğü Sıralaması`nda, 2005`te 98. Sırada olan Türkiye`yi, 180 ülke içe-
risinde 154. Sırada göstermiştir. “Kentlerin Geleceği” konusunda kaygılıyız,
çünkü; özgür düşüncenin temellerinin atıldığı orta öğretimde son düzenleme-
lerle takke ve başörtüsü özgür bırakılıp, öğrencilerin ve velilerin okullarını, yani
geleceklerini seçme özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. “Kentlerin Geleceği” ko-
nusunda kaygılıyız, çünkü; şehir planlama eğitimi veren üniversitelerimizde artık
bilimin gereklerine uygun eğitim vermeyi sürdüren kadrolar, ilk kez bu kadar
büyük baskı altında ve tasfiye edilme noktasındadır. Yeterli akademik kadro ve
altyapısı olmadan açılan ve sayıları gittikçe artan üniversitelerimiz; bilim ve mes-
lek adamı yetiştirmekten uzak, adeta bir işsizler ordusu mezun etme yarışına
girmişlerdir. Bugün, toplam 26 üniversite Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi ver-
mekte, her yıl yaklaşık 1000 öğrenci Şehir Plancısı olarak mezun olmaktadır. Ne-
redeyse her kente bir şehir ve bölge planlama bölümü kurma politikası
sonucunda; yeterli planlama eğitimi almadan mezun olacak ve kendilerini bek-
leyen devasa sorunlar ve işsizlik ile mücadele edecek olan meslektaşlarımız yani
öğrencilerimiz için ciddi kaygı duymaktayız. “Kentlerin Geleceği” konusunda kay-
gılıyız, çünkü; demokrasi ve özgürlük alanlarımız tehdit altındadır. “Kentlerin Ge-
leceği” konusunda kaygılıyız, çünkü; her türlü olumsuz mekansal düzenlemeler
içinde zaten yetersiz olan parklar, yeşil alanlar, ortak yaşam alanlarımız yapılaş-
maya açılmakta; meralarımız, tarım alanlarımız, derelerimiz, kıyılarımız ve or-
manlarımız; alış-veriş merkezleri, lüksrezidanslar, köprüler, otoyollar,
havaalanları, termik ve nükleer santraller,HES ler ve kaçak saraylar için talan
edilmektedir. “Kentlerin Geleceği” ana teması çerçevesinde bu yıl sürecek tar-
tışmaların, kaygılarımıza neden olan gidişin engellenmesi ve demokratik-özgür
kentlere, yaşam alanlarımıza giden yolun açılmasında, yol gösterici olması umu-
duyla sözlerimize son verirken; yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bilinmeli-
dir ki, TMMOB Şehir Plancıları Odası, doğal/kültürel değerlerimizi, kentlerimizi
ve tüm ortak yaşam alanlarımızı koruma refleksinden vazgeçmeyecek, halkın bu
yönde bilgilendirilmesi ve aydınlanması için her türlü mücadeleyi göstererek,
bilimi ve tekniği toplum yararına kullanmaya devam edecektir. Bu düşünce-
lerle;Kolokyuma emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, dostlarımıza ve özellikle
bizlere ev sahipliği yapan İstanbul Teknik Üniversitesi`ne, teşekkürü bir borç bi-
liyoruz.
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DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 39. KOLOKYUMU

Her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dünya
Şehircilik Günü Kolokyumunun 39.su bu yıl Odamız Trabzon Şubesi sekretarya-
sında 5-8 Kasım 2015 tarihlerinde Trabzon`da, Karadeniz Teknik Üniversitesi ev
sahipliğinde; “Müdahale, Mücadele ve Planlama” ana teması çerçevesinde ger-
çekleştirildi.

Kolokyum Takvimi:

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih 10 Temmuz 2015

Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi 10 Ağustos 2015

Bildirilerin tam metinlerinin teslimi 02 Ekim 2015

39. DŞG KOLOKYUMU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – TRABZON 5-6-7-8 Kasım 2015
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BİLİM KURULU
TMMOB Şehir Plancıları Odası Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK
TMMOB Şehir Plancıları Odası Prof. Dr. Güven Arif SARGIN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
TMMOB Şehir Plancıları Odası Doç. Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ
TMMOB Şehir Plancıları Odası Doç. Dr. Osman BALABAN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Yrd. Doç. Dr. Pervin ŞENOL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Cenap SANCAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Nilgün KİPER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin ERKAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. E. İpek ÖZBEK SÖNMEZ
Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Neşe YILMAZ BAKIR
Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ
İzmir Yüksek Teknoloji Ens=tüsü Doç. Dr. Adile ARSLAN AVAR
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI
Mersin Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin SARIKAYA LEVENT
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doç. Dr. Hürriyet ÖĞDÜL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Melih ERSOY
Selçuk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ
Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ

YÜRÜTME KURULU
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ayşe IŞIK EZER
TMMOB Şehir Plancıları Odası Hüseyin G. ÇANKAYA
TMMOB Şehir Plancıları Odası Gürkan AKGÜN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Nehir YÜKSEL
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ayhan ERDOĞAN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Cansu DEMİR
TMMOB Şehir Plancıları Odası Sultan KARASÜLEYMANOĞLU
TMMOB Şehir Plancıları Odası Şelale BALAMBAR
TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi Kadir GÜNAY
TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi Ercan ŞEN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi Fa=h AYAZ
TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi İsmail Hakkı SANDIKÇI
TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi Hüseyin ATİLLA
TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi Aynur PERVAN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi Esen BERBER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Cenap SANCAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Dilek BEYAZLI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ersin TÜRK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin ERKAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Nilgün KİPER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Beytullah SULAK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Beyza KARADENİZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Ceren ÜNLÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Emrehan ÖZCAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Meltem DURAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Pelin TATLI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Seda ÖZLÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Sinem DEDEOĞLU

162

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU



DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 39. KOLOKYUM ÇAĞRI METNİ

“MÜDAHALE, MÜCADELE VE PLANLAMA”

Neo-liberal küreselleşmeci ekonomi-politik düzenin bir sonucu olarak; 21. yüzyılın
henüz ilk 15 yılını geride bırakırken, dünyanın farklı coğrafyalarında büyük ekono-
mik krizler, yoğun protestolar ve politik alt-üst oluşlar yaşanmaktadır. Dünyanın
neredeyse tüm kentleri, sermayenin sınırsız talepleri doğrultusunda yeniden şe-
killendirilmeye çalışılırken, yaşanan ekolojik, tarihsel, beşeri tahribat ve artan eşit-
sizlik biçimleri, mekânı giderek bir mücadele alanına ve toplumsal muhalefet
pratiğine dönüştürmektedir.

Planlama meslek alanı, bu süreçte adeta yeniden tariflenerek, sermaye hareket-
lerinin akışkanlığını sağlamak amacıyla parçacıl, piyasacı yaklaşımın temel aracı
olarak biçimlendirilmiş; etik ve bilimsel temellerini yitirir hale getirilmiştir. Sağlıklı
yaşam hakkı, sosyal teknik altyapıdan ve açık yeşil alanlardan yoksun piyasa me-
kanizması marifetiyle, sadece rant esas alınarak, “ödediğin kadar yaşa” yaklaşı-
mına indirgenmektedir. Oysa ki, toplumun ortak çıkarlarını ve kamu yararını
gözeten, doğal ve tarihsel çevrenin korunduğu, halkın demokratik katılımını esas
alan dinamik, çoğulcu ve eşitlikçi bir planlama anlayışının, toplumsal muhalefetin
kentin meydanlarından giderek yükseldiği bu dönemde tesis edilmesine her za-
mankinden çok ihtiyaç vardır. Bugün, doğası gereği kamu adına yapılan ve top-
lumsal bir faaliyet olan planlama disiplininin kendisi; yasal, yönetsel ve mekânsal
müdahale araçlarının kamucu ve ekolojik bir çerçevede ele alınabilmesi amacıyla,
adeta bir mücadele alanına dönüşmüştür.

Bu çerçevede; her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, bu
yıl 39.su düzenlenecek olan Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nun ana teması;
“Müdahale, Mücadele ve Planlama” olarak belirlenmiştir. 5-8 Kasım 2015 tarihle-
rinde, Trabzon‘da; TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi sekretaryasında
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan, 39. Dünya
Şehircilik Günü Kolokyumu`nda belirlenen ana tema çerçevesinde;

• Büyük Kentsel Projeler

• Konut Sorunu

• Doğal, Kültürel, Tarihi Çevre ve Tahribat

• Enerji Yatırım Projeleri

• Ulaşım Altyapısı ve Projeler

• Kıyı Alanları ve Kullanımları

• Kentsel/Kırsal Dönüşüm ve Uygulamaları

• İnşaat Sektörünün Planlama Üzerindeki Etkileri

• Planlamaya Katılım

• Planlama Hukuku ve Yasal Değişiklikler

• Afetler ve Planlama
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• Göç ve Planlama Politikaları

• Kentsel Mücadele Alanları ve Toplumsal Muhalefet

• Plancının Değişen Rolü, Bilim Alanına Müdahale ve Mesleki Etik

vb. konular tartışmaya açılacaktır.

Küreselleşme sürecinde neo-liberal ekonomik politikalarla da yatılan sermayenin
yeniden üretimi; mekanın yeniden şekillendirilmesiyle, doğal alanlar ve kentler
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Planlama disiplininin mesleki içeriğinin aşındırıl-
dığı, planlama enstrümanlarının birer rant yaratma aracına dönüştürüldüğü, sü-
rekli sermaye yararına yapılan yasal değişikliklerle hukuk sisteminde kaotik ve
işlevsiz bir ortam yaratıldığı, doğal, kültürel ve tarihi çevrenin parsel parsel tahrip
edildiği, kamu arazilerinin ve kamusal hizmetlerin bu kriz ortamını sürdürebilmek
amacıyla özelleştirilip sermaye birikiminin asli unsuru haline getirildiği ve geniş
halk kesimlerinin tüm bu süreçte kaybeden konumuna geldiği görülmektedir. Bu
anlamda belirlenmiş olan “Müdahale, Mücadele ve Planlama” ana başlığının ob-
jektif bir bakış açısı ile tartışıldığı bir ortam oluşturmayı hedefleyen Kolokyumda,
sunulan alt başlıklar çerçevesinde, başta şehir plancısı meslektaşlarımız olmak
üzere, günümüz kentsel sorunları ve kentleşme dinamikleri üzerine düşünen tüm
uzmanları bildiri sunmaya davet ediyoruz.

Kolokyuma yazılı bildirilerin yanı sıra, poster bildiriler ile katılmak da mümkün ola-
caktır. Özetleri 400-500 kelime arasında olması gereken poster bildiriler etkinliğin
amacına uygun sunumlardan seçilecektir. Kolokyum`da ayrıca tema ile ilgili çalış-
maları ve uygulamaları olan yurtiçinden ve yurtdışından bilim insanları ile çeşitli
kurum ve platformlardan çağrılı katılımcılar da yer alacaktır. Sunulacak bildirinin
amaç, kapsam, yöntem ve temel bulgularını içeren özet metinlerinin; 700- 1500
kelime arasında olduğu ve iletişim kurulacak yazarın da belirtildiği şekilde hazırla-
narak; 10 Temmuz 2015 tarihine kadar, belirtilen iletişim adresine gönderilmesi
gerekmektedir. Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kabul
edilen bildiri özetleri, bildiri sahiplerine 10 Ağustos 2015 tarihine kadar iletilecek-
tir. Bildiri sahiplerinin tam metin halindeki bildirilerini 02 Ekim 2015 tarihine kadar,
iletişim adresine iletmesi beklenmektedir.

Kolokyum`da sunulacak bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek
uzunluk ve derinlikte olması, bildiri özet metni içerisinde yazara/yazarlara ilişkin ta-
nımlayıcı bilgi içermemesi gerekmekte olup, bu bilgilerin ayrıca iletilmesi beklen-
mektedir. Bildiriler fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzeme içeriyorsa metnin
özgün biçimi yanında, salt metinden oluşan ve görsel malzemelerden oluşan iki
ayrı dosya da gönderilmelidir. Başvuruda bildiri sahibinin adı, soyadı, mesleği, ça-
lıştığı kurum, görevi, adresi, telefon, faks, e-posta, bildiri başlığı ve sunuşta kulla-
nılacak ek cihazlar (tepegöz, slayt, datashow, projeksiyon, dizüstü bilgisayar, vb.)
belirtilmelidir.



39. KOLOKYUM GÜNLÜĞÜ

Kolokyumun teması “Müdahale, Mücadele ve Planlama” olarak belirlendi ve or-
ganizasyon bu ana başlık çerçevesinde kurgulandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ev sahipliği yaptığı kolok-
yumda 58 bildiri sunumu gerçekleştirildi, 17 oturum, 1 panel ve 2 sergi düzenlendi.

Toplamda 700 kayıtlı katılımcıya ulaşan Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumunun
açılışında TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Orhan Sarıaltun, TMMOB
Şehir Plancılar Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Günay, Kara-
deniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Cenap Sancar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yalçın Yaşar, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Beder ve Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ açılış konuş-
malarını yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulunca
hazırlanan “Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi“ TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel
Sekreteri Hüseyin G.Çankaya tarafından okundu.

İlk Gün Oturumları; (5 Kasım 2015 Perşembe günü)

Açılış Oturumu; Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yönetilen ve Hasan Turan Salo-
nu’nda gerçekleştirilen açılış oturumunda; Prof. Dr. İclal Dinçer “Müdahaleden Mü-
cadeleye ve Mücadeleden Müdahaleye Değişen Pratikler” başlıklı bildirisini sundu.
Ardından Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu tarafından “ Doğal Alanlara Müdahale, Mü-
dahalelerle Mücadele ve Müdahale İçin Planlama” başlıklı bildiri ve Necati Uyar
tarafından “Müdahale ve Mücadele Arasında Sıkışan Planlama” başlıklı bildiri su-
nuldu.
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Hasan Turan Salonu’nda gerçekleştirilen 1A oturumu Prof. Dr. İclal Dinçer oturum
başkanlığında “Kentsel Mücadele Alanları ve Toplumsal Muhalefet Oturumu” ana
başlığı altında bildiriler sunuldu. Araş. Gör. Duygu Cihanger tarafından hazırlanan
“Başkaldırının Üretken Yüzü: Ankara’da Ortak Mekânların Kendiliğinden Oluşumu”
başlıklı bildiri, Filiz Hekimoğlu tarafından hazırlanan “Arhavi’de Doğa ve Yaşam
Hakkı Mücadelesi” başlıklı bildiriyi, Araş. Gör. Zeynep Arslan tarafından hazırlanan
“Okmeydanı: Yasal Müdahale ve Mücadele’nin Mekânı” başlıklı bildiri ve Doç. Dr.
Ulaş Bayraktar, Yrd. Doç. Dr. Ali Cenap Yoloğlu, Doç. Dr. Burak Beyhan, Öğr. Gör. Dr.
Nilgün Kiper ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Erkılıç’ın hazırladığı “Müdahaleye Müsaade:
Erdemli’de Siyasal ve Toplumsal Hayat” başlıklı bildiri sunumu gerçekleştirildi.

Fahri Kuran salonunda gerçekleştirilen 1B oturumu Yrd. Doç. Dr. Doğan Dursun
oturum başkanlığında, “Büyük Kentsel Projelerin Mekânın Değişimine Etkisi” ana
başlığı çerçevesinde kurgulandı. Oturumda; Yrd. Doç. Dr. Ahu Dalgakıran Erdoğan
ve Yrd. Doç. Neslihan Karataş tarafından hazırlanan “Büyük Kentsel Proje Olarak Or-
ganize Sanayi Bölgelerinin Kentsel Gelişime Müdahalesi: Manisa Örneği” başlıklı
bildiri, Araş. Gör. Ayça Çelikbilek tarafından hazırlanan “İstanbul’daki Büyük Ölçekli
Projeler ve Toplumsal Muhalefet” başlıklı bildiri, Doç. Dr. Ahmet Melih Öksüz ta-
rafından “Müdahale, Mücadele ve Planlama Alanı olarak Trabzon Akyazı Projesi”
başlıklı bildiri, Nazım Akkoyunlu tarafından hazırlanan “Sermayenin Alternatif Plan-
ları: Teslimiyetçi Devletin Çözümlemesi” başlıklı bildiri sunuşları gerçekleştirildi.

Hasan Turan Salonu’nda gerçekleştirilen 2A oturumu Doç. Dr. Ahmet Melih Öksüz
oturum başkanlığında “Ulaşım ve Altyapı Projeleri ile Kamusal Alana Müdahale “
ana başlığı altında bildiriler sunuldu. Mustafa Kemal Turan ve Selma Turan tara-
fından hazırlanan “Sivil Halkın İzmir’den İstanbul’a Kamu Özel Sektör Ortaklığı ile
Yol Mücadele ve Müdahalesi” başlıklı bildiri, Emre Sevim tarafından hazırlanan
“Ortak Tüketim Ürünü Üzerinden Toplumsal Muhalefet Örnek: Ankara Ulaşım Da-
yanışması Örneği” başlıklı bildiri, Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç tarafından hazırlanan
“Kentsel Alanda Teknik Altyapı Hizmetlerinin Yeniden Üretim Politikasına Eleştirel
Bir Yaklaşım” başlıklı bildiri ve Zümrüt Kaynak Özbahar ve Prof. Dr. Hülagü Kap-
lan’ın hazırladığı “Büyükşehir Belediyeleri Kentiçi Ulaşım Ana Planlarının Erişebi-
lirlik ve ‘Enerji Korunumu’ Odaklı İrdelenmesi” başlıklı bildiri sunumu gerçekleştirdi.
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Fahri Kuran salonunda gerçekleştirilen 2B oturumu Doç. Dr. Dilek Beyazlı oturum
başkanlığında, “Mekânsal Değişimin Kent Kimliğine Etkileri ve Konut Sorunu” ana
başlığı çerçevesinde kurgulandı. Oturumda; Yrd. Doç. Dr. Ö. Burcu Özdemir Sarı ta-
rafından hazırlanan “Konut Açığı Söyleminden Konut Balonu Tartışmasına: Türki-
ye’nin Konut Üretim Performansı Üzerinden Konut Sorununu Yeniden
Değerlendirmek” başlıklı bildiri, Hümeyra Kılıç ve Doç. Dr. Hatice Ayataç tarafın-
dan hazırlanan “Konut Lansmanları ile Şekillenen Kent ve Kentli Kimliği” başlıklı
bildiri, Tayfun Yazgı ve Yrd. Doç. Dr. Elif Kutay Karaçor tarafından hazırlanan “Kü-
reselleşme Sürecinde Kentsel Mekânların Sürdürülebilir kimlik Mücadelesi: Teşvi-
kiye Mahallesi Örneği” başlıklı bildiri, Öğr. Gör. S. Filiz Aydın Gök ve Doç. Dr. Candan
Çınar Çıtak tarafından hazırlanan “Kentsel Dönüşümde Paydaşların Nitelikli Konut
Beklentileri; Fırsatlar ve Riskler” başlıklı bildiri sunuşları gerçekleştirildi.

İlk gün oturumları ardından Raci Bademli İyi Uygulamalar Yarışması’nda ödül alan-
lara ödülleri takdim edildi. Sonrasında TUPOB Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması ve
DŞG Kolokyum Afiş Tasarım Yarışması’nda derece alan öğrencilere ödüllerinin tak-
dim edildiği tören gerçekleştirildi. KTÜ ŞBP Bölümü 10. Yıl Plaket töreni gerçekleş-
tirildi.
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İkinci Gün Oturumları;( 6 Kasım 2015 Cuma günü)

İkinci gün sabahı etkinlik paralel bildiri sunuş oturumlarıyla devam etti. Oturum
başkanı Doç. Dr. Cenap Sancar tarafından Hasan Turan salonunda yönetilen 3A
oturumu, “Tarihi, Kültürel Çevreye Müdahale ve Koruma Politikaları” ana başlığı al-
tında gerçekleştirildi. Oturumda, Dilara Büşra Cansever tarafından hazırlanan “Ter-
tipleştirilmiş Projelerle Mücadele Biçimi Olarak, Özellikli Alan Planlaması
Çerçevesinde; AKM Alanı Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri, Araş. Gör. Canan Koca
ve Doç. Dr. D. Türkan Kejanlı tarafından hazırlanan “Türkiye’de Kentsel Korumanın
yasal Boyutu: Diyarbakır Örneği” başlıklı bildiri, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Kulözü ta-
rafından hazırlanan “Kentsel Mekân Üzerinden Toplumsal Belleğe Müdahale: Er-
zurum Halkevi Örneği” başlıklı bildiri, Yrd. Doç Dr. Mustafa Oğuz Sinemillioğlu
tarafından hazırlanan “Kentsel Korumada Bütüncül Korumanın Önemi: Diyarbakır
Örneği” başlıklı bildiri sunumları gerçekleştirildi.
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Fahri Kuran salonunda devam eden paralel oturum, “Doğal ve Kültürel Alanlarda
Müdahale” ana başlığı çerçevesinde gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ta-
rafından yönetilen oturumda, Yrd. Doç. Dr. Kazım Onur Demirarslan ve Doç. Dr.
Deniz Demirarslan tarafından hazırlanan “Türkiye’de Yapılaşmanın Bir Sonucu Ola-
rak Yeni Yerleşim Alanlarının Çevresel Etkilerinin İncelenmesi: İzmit-Yahyakaptan
Mahallesi Katı Atık Sorunu Örneği” başlıklı bildiri, Dr. Gizem Erdoğan tarafından
hazırlanan “Doğal ve Kültürel Tahribatı Fraktal Boyut Üzerinden Okumak: Datça
Örneği” başlıklı bildiri ve Ezgi Acer ve Yrd. Doç. Dr. Ahu Dalgakıran Erdoğan tara-
fından hazırlanan “Turizmin Tarihi Doku ve Yapılar Üzerindeki Mekânsal Etkileri:
Alaçatı Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi Örneği” başlıklı bildiri sunuşları gerçekleşti-
rildi.

Öğleden önce gerçekleşen ikinci paralel oturumlardan 4A oturumu, oturum baş-
kanı Prof. Dr. Melih Ersoy yönetiminde Kentsel Planlama Yaklaşımları ve Mekânsal
Müdahale Biçimleri ana başlığında gerçekleştirildi. Mihriban Öztürk, Araş. Gör.
Beytullah Sulak ve Yrd. Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN tarafından hazırlanan “Kente Mü-
dahalenin Aracı Olarak(!) Planlama: Trabzon-Çukurçayır Kentsel Gelişim Süreci”
başlıklı bildiri, Araş. Gör. Albeniz T. Ezme tarafından hazırlanan “Kentleri Savunur-
ken Alternatif Planlama Yöntemlerini Yeniden Düşünmek: Davidoff’un Mirası ‘Sa-
vunucu Planlama’” başlıklı bildiri, Araş. Gör. Deniz Kimyon tarafından hazırlanan
“Mekan, Neden ve Nasıl Bir Payanda?” başlık bildiri, Araş. Gör. Ceren Ünlü ve Araş.
Gör. Pelin Tatlı tarafından hazırlanan “İnşaat Sektörünün Son Dönem Dinamikleri:
Trabzon Kenti Örneği” başlıklı bildiri sunumları gerçekleştirildi.

Fahri Kuran salonunda gerçekleştirilen 4B oturumu Prof. Dr. Asuman Türkün otu-
rum başkanlığında yönetiminde, “Müdahale Mücadele Sürecinde Planlama ve Ka-
tılım” ana başlığı çerçevesinde gerçekleştirildi. Oturumda, Araş. Gör. İdil Akyol ve
Prof. Dr. Mehmet Ocakçı tarafından hazırlanan “Açık Alan Tasarımında Kullanılan
Katılım Yöntemlerinin Etkinlik Düzeyi Değerlendirmesi” başlıklı bildiri, Handan Kı-
lınçtürk tarafından hazırlanan “İzmir’de Bir Sivil Toplum Mücadelesi; 4000 Kişinin
40 Yıl Süren Hak Savaşı” başlıklı bildiri, Doç. Dr. Tuba İnal Çekiç ve Dr. Erhan Kurta-
rır tarafından hazırlanan “Değişen Mekanda Yeni Birliktelikler ve Katılım Araçları-
Beyoğlu Örneği” başlıklı bildiri sunumları gerçekleştirilmiştir.
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Öğleden sonra paralel bildiri sunuşlarına devam edildi. Hasan Turan salonunda
“Planlama Eğitimi” ana başlığı çerçevesinde kurgulanan 5A oturumu, Öğr. Gör. Dr.
Nilgün Kiper tarafından yönetilmiştir. Oturumda, Dr. A. Burak Büyükcivelek tara-
fından hazırlanan “Muhafazakar Planlamadan Devrimci Planlamaya Planlama Eği-
timinin Rolü ve Yakın Dönem ODTÜ Örneği” başlıklı bildiri, Araş. Gör. Aslı Ulubaş,
Araş. Gör. Barış Göğüş, Araş. Gör. Çiğdem Buyrukçu, Araş. Gör. Ebru Kurt, Araş. Gör.
Gizem Aksümer, Araş. Gör. Reycan Çetin ve Doç. Dr. Zeynep Günay tarafından ha-
zırlanan “Akademi ve Kent Gündemi: İstanbul Planlama Okullarının 2000’li Yıllarla
İmtihanı” başlıklı bildiri ve Prof. Dr. Asuman Türkün tarafından hazırlanan “Plan-
lama Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı bildiri sunuşları gerçekleştiril-
miştir.

Fahri Kuran salonunda devam eden 5B oturumu “Turizm ve Kıyı Alanlarında Mü-
dahale; Çevresel Sürdürülebilirlik” ana başlığı çerçevesinde kurgulandı ve Yrd. Doç.
Dr. Aygün Erdoğan oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Araş. Gör. Seda Sakar ta-
rafından hazırlanan “Bir Müdahale Biçimi Olan ‘Yaşanabilir Kentler’ Yaklaşımının
‘Kentsel Adalet’ Bağlamında İrdelenmesi” başlıklı bildiri, Yrd. Doç. Dr. Emrah Yalçı-
nalp tarafından hazırlanan “35 Yıldır Geleceğin Turizm Çeşidini Beklemek: Yayla
Turizminde Nerede Hata Yapıyoruz?” başlıklı bildiri, Araş. Gör. Ayşe Akbulut ve Doç.
Dr. Özlem Özçevik tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik, Medya Etkisi ve Tüke-
tim Unsuru İlişkisinin İstanbul’daki Kapalı Siteler Üzerinden İncelenmesi” başlıklı
bildiri, Prof. Dr. Hülagü Kaplan ve Yağmur Öcal tarafından hazırlanan “Kent Kıyı-
sında Müdahale Biçimlerinin İrdelenmesi: Tekirdağ’ın Kıyısı ile Kent Merkezinin Bü-
tünleştirilmesi Sorunsalı” sunuşları gerçekleştirildi.

Öğrenci Paneli;

İkinci günün sonunda Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin Erkan yönetiminde 39.su dü-
zenlenen “Müdahale, Mücadele ve Planlama” temalı Dünya Şehircilik Günü Ko-
lokyumu kapsamında “Doğayı ve Yaşamı Savunmak” alt başlığı çerçevesinde
öğrenci çalıştayı gerçekleştirildi.

İki gün süren atölye çalışmaları ile tamamlanan çalıştay; farklı üniversitelerden
gelen planlama öğrencilerinin bir arada olması ve aldıkları farklı eğitimleri süzgeç-
ten geçirerek ortak ürünler çıkartmaları açısından olumlu sonuçlanmıştır. Sonuç
ürünleri Kolokyum‘un 2. Günü yapılan “Doğayı ve Yaşamı Savunmak” başlıklı öğ-
renci panelinde sunulmuştur.
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Üçüncü Gün Oturumları; ( 7 Kasım 2015 Cumartesi günü)

Hasan Turan salonunda Prof. Dr. H. Çağatay Keskinok’un yönetiminde “Planlama
Hukuku ve Yasal Değişiklikler” ana çerçeveli 6A oturumu gerçekleştirildi. Güneş
Uyanıker ve Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk tarafından hazırlanan “Toprak Koruma ve
Arazi Kullanım Kanunu Çerçevesinde İlgili Davaların Değerlendirilmesi” başlıklı bil-
diri, Araş. Gör. Serkan Gökalp ve Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sarıkaya Levent tarafından
hazırlanan “Koruma Amaçlı İmar Planları ile Çevre Düzenleme Projelerinin Hazır-
lanmasındaki Yasal Çerçeveye Yönelik Bir İrdeleme” başlıklı bildiri, Yrd. Doç. Dr.
Eylem Bal tarafından hazırlanan “Kentsel Dönüşüm Alanındaki Yasal Düzenleme-
lerin Neoliberal Kentsel Politikalar Ekseninde Deşifrasyonu” başlıklı bildiri sunuş-
lar gerçekleştirildi.

Fahri Kuran salonunda Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Yücel oturum başkanlığında “Mevzuat
Değişiklikleri, Mekansal Yeniden Yapılanma ve Planlama” ana başlıklı 6B oturumu
gerçekleştirildi. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin tarafından hazırlanan “Büyükşehir Dü-
zeyinde Yeniden Ölçeklenme Sürecinin İmar ve Planlama Sürecinde Yarattığı Boş-
luklar: Ankara Örneği” başlıklı bildiri, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Görmüş ve İrfan Nas
tarafından hazırlanan “Denizli Örneğinde Kentsel Yayılma/Kentsel Saçaklanma ve
Yasal ve Yönetsel Değişimlerin Korelasyonu” başlıklı bildiri; Araş. Gör. Zehra Kurt ve
Araş. Gör. Zehra Güngördü tarafından hazırlanan “Büyükşehir Modelinde Katılım-
sız Plansızlık: Hatay Büyükşehir Belediyesi Örneği” başlıklı bildiri; Araş. Gör. Arzu
Erturan ve Doç. Dr. Şevkiye Şence Türk tarafından hazırlanan “Neoliberal Politika-
lar Çerçevesinde Katı Bir İmar Rejiminin Uygulanabilirliği: Boğaziçi Alanında Zorlu
Center Örneği” başlıklı bildiri sunumları gerçekleştirildi.

Sabah oturumlarının ardından Hasan Turan salonunda oturum başkanı Yrd. Doç. Dr.
Tolga Çilingir tarafından yönetilen “Müdahale Biçimi Olarak Kentsel Dönüşüm” çer-
çeveli 7A oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, Yrd. Doç. Dr. Ebru Kamacı ve Dr. M.
Anıl Şenyel tarafından hazırlanan “Dönüşüme Çeyrek Kala Fatih Sultan Mehmet
Mahallesi: İstanbul’un Bir Gecekondu Mahallesi’nde Mekansal Dönüşüm ve Katı-
lım” başlıklı bildiri; Yrd. Doç. Dr. Sultan Kavili Arap, Dr. Elif Gözler ve Araş. Gör. Adil
Çamur tarafından hazırlanan “Narlıdere’nin (Son) Dönüşümü” başlıklı bildiri; Yrd.
Doç. Dr. Yasemin Sarıkaya Levent ve Leyla Özel tarafından hazırlanan “Bir Kentsel
Mücadele Kazanımı Olarak ATAŞ Lojman Yerleşkesinin Dünü, Bugünü ve Yarını”
başlıklı bildiri, Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Levent tarafından hazırlanan “Ada-
na’daki Kentsel Dönüşüm Sürecinde Örgütlü Bir Paydaş Grubu: Sinanpaşa Mahal-
lesi Sakinleri Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği” başlıklı bildiri sunuşları
gerçekleştirildi.

Fahri Kuran salonunda oturum başkanı Melda Onur tarafından yönetilen “Kent-
sel/Kırsal Alanların Değimi Dönüşümü” çerçeveli 7B oturumu gerçekleştirildi. Otu-
rumda, Yrd. Doç. Dr. Bediz Yılmaz ve Dr. Ayşe Banu Şen tarafından hazırlanan
“Mersin Çay-Çilek-Özgürlük Mahalleleri Örneğinde Kentsel Dönüşümün Üç Uğrağı:
Müdahale-Mücadele-Muhayyele” başlıklı bildiri, Yrd. Doç. Dr. Doğan Dursun tara-
fından hazırlanan “Çelişen Çıkarlar ve Yerel İktidar Mücadelesinin Kentsel Mekana
Yansımaları: Erzurum Örneği” başlıklı bildiri, Tomris Özge Gökşen tarafından ha-
zırlanan “Neoliberal Kentsel Yapılanma ve Uzlaşma: Karaköy’ün Nezihleşmesi (Gen-
trification) Örneği” başlıklı bildiri, Araş. Gör. Ayşe Erkara ve Yrd. Doç. Dr. Ceyhan



Yücel tarafından hazırlanan “Yerel Yönetimlerin Mekana Totaliter Müdahale Biçi-
minin Yarattığı Riskler: Sahabiye Yok Etme Projesi” başlıklı bildiri sunuşları gerçek-
leştirildi.

Öğleden sonra paralel bildiri sunuş oturumları devam etti. Hasan Turan salonunda
oturum başkanı Yrd. Doç. Dr. Pervin Şenol tarafından yönetilen “Göç ve Planlama
Politikaları” ana başlıklı 8A oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, Araş. Gör. Senem
Tezcan, Özne Bengi Gözen ve Onur Çelik tarafından hazırlanan “Kentli Olabilme
Mücadelesinin 1960-1990 Türk Sineması Üzerinden Değerlendirilmesi” başlıklı bil-
diri, Hilal Kara tarafından hazırlanan “Bir Ev İşçisinin Yol Hali: ‘Gündelikçi’ Kadın
Emeği Gözünde Kenti Anlamak” başlıklı bildiri, Merve Çevik tarafından hazırlanan
“Yeniden İskanın Haritalanması: TOKİ Eliyle Tersine Göç” başlıklı bildiri sunumları
yapıldı.

Fahri Kuran salonunda Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur tarafından yönetilen “Afet-
ler ve Planlama” ana başlıklı 8B oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, Onur Ahmet
Pıçakcı ve Yrd. Doç. Dr. Ersin Türk tarafından hazırlanan “Taşkın Analizi ve İmar
Planı Karşılaştırması: Trabzon Değirmendere Örneği” başlıklı bildiri, Araş. Gör. Ayça
Çelikbilek ve Gökhan Sapmaz tarafından hazırlanan “Afet Duyarlı Planlamada Yer-
bilimsel Verilerin Kullanımı” başlıklı bildiri, Araş. Beyza Karadeniz ve Meltem Duran
tarafından hazırlanan “Göz Ardı Edilen Afet: Gündelik Afet” başlıklı bildiri sunul-
muştur.

Ödül töreni ve Kapanış Paneli

Bildiri sunuş oturumlarının ardından Dünya Şehircilik Günü Kent Planlama Basın
Ödülleri töreni düzenlendi ve ödüller sahiplerine takdim edildi. Ulusal gazetecilik
dalında Hürriyet gazetesinden Melis Alphan, yerel gazetecilik dalında Yeni Viçe ga-
zetesinden Ömer Şan,radyo-Tv haberciliği dalında CNNTÜRK TV’den Cem Sey-
men,yine radyo-Tv haberciliği dalında TRT Ankara Radyo-I’de yayın yapmakta olan
Kent ve Yaşam programı, internet haberciliği dalında diken.com sitesi ve yerel in-
ternet haberciliği dalında haber61.net sitesi yazarı Recept Ergenç ödüle layık gö-
rüldü.
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Ödül töreninin ardından TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Sarıaltun yönetiminde Müdahale, Mücadele ve Planlama başlıklı panel ger-
çekleştirildi. Oturuma Prof. Dr. H. Çağatay Keskinok, Ömer Şan, Melda Onur ve
Melis Alphan konuşmacı olarak katıldı. Ana başlık çerçevesinde konuşmacılar ve ka-
tılımcılar arasında münazaralar gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve Türkiye genelindeki planlama disipli-
ninden insanların bir araya gelmesini sağlayan bu senede 39.‘sunu düzenlediğimiz
bir Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun daha başarıyla sonuçlandıldı.

39. KOLOKYUM AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli katılımcılar, saygıdeğer yöneticileri-
miz, meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler
ben de TMMOB Şehir Plancılar odası adına
hepinizi saygıyla selamlayarak hoş geldiniz di-
yorum.

Sözlerime başlamadan önce bir özrü iletmek
durumundayım. TMMOB Başkanı, bugün ara-
mızda olmayı çok istemesine rağmen İstan-
bul’daki bir başka etkinlikte bulunma
zorunluluğundan dolayı katılamadığı için
özürlerini iletmemi istedi.

1949 yılında Arjantin’de kutlanmaya başlanan
Dünya Şehircilik Günü, 1949 sonrasında çok
sayıda ülkeye yayıldı, yoğunlaştı, geleneksel
hale geldi ve 1977 yılından itibaren de; bugün
kendisini rahmetle andığımız, saygıdeğer ho-

camız Kemal Ahmet Arun’un çabalarıyla da ülkemizde de kutlanmaya başlandı. Bir-
çok ülkedeki kutlanış şeklinin dışında ülkemizde aynen Arjantin de benzeri olduğu
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gibi bir kolokyum etkinliğiyle de zenginleşen bu kutlama, 1995 yılı sonrasında da
Şehir Plancılar Odası’nın öncülüğünde, üniversitelerimizin de katkılarıyla her yıl
düzenlenmeye başladı. Bugün 39.’sunu düzenlediğimiz Dünya Şehircilik Günü Ko-
lokyumu artık geleneksel bir etkinlik haline dönüşmüştür. Mesleğimiz ve meslek
alanımızın o dönemdeki ilgili konularının ana tema olarak belirlendiği ve tüm üni-
versitelerdeki bölümlerimizin planlama ile ilgili meslek kuruluşlarının yanı sıra diğer
kamu kuruluşlarının tema fikirleriyle katkıda bulunduğu etkinliğimiz senelerdir bu
çerçeve de sürdürülmektedir. Ve bu yılda aslında açılış konuşmalarında da belirtil-
diği gibi, doğal alanlara ve kentlerdeki kamusallıklara karşı artarak devam eden
müdahaleler ve bu müdahalelere karşı yürütülen toplumsal mücadeleler; üniver-
sitelerimiz ve kamu kurumlarının önerisiyle kolokyumun da ana teması olan mü-
dahale, mücadele ve planlama konusunun seçilmesine neden olmuştur. Özellikle
ülkemizde 1980 sonrası hükümetlerin dönemlerinde yoğunlaşan ve son yıllarda
da artarak devam eden gelecek nesillere taşımakla yükümlü olduğumuz doğal alan-
lar, kentlerdeki kamusal alanlar, tarihi ve kültürel değerlerimizin karşı karşıya kal-
dığı yapılaşma baskıları nedeniyle bu tema ve bu konu öncelikli hale gelmiştir.

Bu temanın seçilmesi de meslek alanımızın ve meslektaşlarımızın bu kolokyumda
tartışarak tarihe not düşmeleri için de bir ortamdır. Hepinizin de bildiği gibi özetle
şu yakın dönemde, çok uzun süren bir seçim süreci yaşadık. Son yıllarda da eko-
nominin lokomotifi haline gelen inşaat sektörünün, bahsi geçen alanlar üzerinde
yarattığı yapılaşma baskısını artıracağına ve sorunlarımızın katlanarak devam ede-
ceğine işaret etmektedir. Demokrasiyi bir seçime indirgeyerek yargının bağımsız-
lığının sorunu haline geldiği; kamu adına toplumlar adına kamusal denetimi yerine
getirmesi gereken medyanın görevini yerine getiremediği, yine Şehir Plancılar
Odası ve benzeri emek-meslek örgütlerinin de baskı altında tutularak toplumsal
muhalefet görevlerini yerine getirmek de zorlandığı, demokrasinin ağır aksak
devam ettiği ve sürekli şehit cenaze haberlerinin geldiği bir dönemde, TMMOB’nin
de çağrıcısı olduğu başkent Ankara da 10 Ekim’de yaşanan ve 102 vatandaşımızı
kaybettiğimiz bir katliamın gölgesinde bir seçim süreci yaşadık. Seçimin sonuçlarına
baktığımızda az öncede söylendiği gibi 30 Ekim tarihle Mera Kanunun düzenle-
mesinde de görüldüğü üzere gerek mevzuatımız gerekse de önümüzdeki dönem ic-
raatlarında bu doğal alanlar, kamusal alanlar ve korunması gereken varlıklara karşı
müdahalenin ve toplumsal mücadelenin süreceğinin göstergesidir. Bu durumda
da Şehir Plancıları Odası’na ve benzeri emek-meslek örgütlerine de düşen bu mü-
dahalelere karşı mücadelesini devam ettirmek şeklinde olacaktır diyerek sözlerimi
bitiriyor hepinize tekrardan hoş geldiniz diyerek saygılar sunuyorum.
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39. KOLOKYUM AÇILIŞ BİLDİRGESİ

KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ
39. KOLOKYUMU
‘MÜDAHALE MÜCADELE VE PLANLAMA`
Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi
5-6-7-8 Kasım 2015, Trabzon

Dünyanın hemen her coğrafyasında benzer şe-
kilde izlenen yeni liberal politikalarla, nere-
deyse tüm ülke ve kentlerinde ekonomik kriz
yaşanmaktadır. Bu krizin aşılması için ekonomi,
arazi rantı ve inşaat sektörü üzerinden temel-
lendirilmiş, sermaye emrindeki yerel ve genel
idareler, halkların kamusallıklarına doğrudan el
atmıştır. Krizlerin gerçek ezileni olan yoksul
halklar, giderek artan kişisel, toplumsal hak ve
özgürlüklerdeki kayıp ve eşitsizliklere karşı,

kentsel kamusal mekanı ve doğal alanları, bir mücadele ve toplumsal muhalefet
pratiğine dönüştürmektedir.

İzlenen bu yeni liberal politikaların yansıması olarak, kentleri ve onları içerisine
alan doğayı, tüm yer altı ve yerüstü varlıkları ile birlikte piyasa malına çeviren sis-
temin yasal ve kurumsal altyapısı da son dönemde tamamlanmıştır. Bu yüzden
de çevre adına hiçbir politika ve uygulama olumlu yönde değişmemekte, aksine
derinleşmektedir. Bu mücadele, giderek her gün bir önceki günden daha da vaz-
geçilmez bir “Yaşam Hakkı” mücadelesine dönüşmektedir.

Bu süreçte planlama meslek alanı da, merkezi idarenin yaptığı yasal ve yönetsel
düzenlemelerle, bütüncül ve toplumsal bakıştan yoksun, sermaye taleplerini ye-
rine getiren, piyasacı yaklaşımın temel aracı olarak biçimlendirilmiş; etik ve bi-
limsel temellerini yitirmiştir.

Oysa, toplumsal muhalefetin kentin meydanlarından ya da Karadeniz`in yayla-
larından giderek yükseldiği bu dönemde, toplumun ortak çıkarlarını gözeten,
doğal ve tarihsel çevrenin korunduğu, halkın demokratik katılımını esas alan di-
namik, çoğulcu ve eşitlikçi bir planlama anlayışının tesis edilmesine her zaman-
kinden daha çok ihtiyaç vardır. Bugün, doğası gereği kamu adına yapılan ve
toplumsal bir faaliyet olan planlama disiplininin kendisi; aynı zamanda yasal, yö-
netsel ve mekânsal müdahale araçlarının toplumcu ve ekolojik çerçevede ele
alan, bir mücadele alanına dönüşmüştür.

Bu çerçevede; her yıl TMMOB Şehir Plancıları Odası öncülüğünde, 8 Kasım
Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve bu yıl Karade-
niz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, Trabzon`da düzenlenen 39. Dünya Şe-
hircilik Günü Kolokyumu`nun ana teması; ‘Müdahale, Mücadele ve Planlama`
olarak belirlenmiştir.
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Ülkemizde, yeni liberal politikaların gereği olarak küresel eklemlenme sürecinde,
siyasi iktidarlar özellikle son dönemde, sosyal adaleti sağlayan üretime dayalı
bir ekonomik büyüme tercih etmemiştir. Bunun yerine arazi rantı ile biçimle-
nen; kamusal alanları, tarihi, doğal, kültürel miras alan farkı gözetmeksizin satışa
çıkaran; iş güvenliğini gözardı eden ve iş cinayetlerini emekçilerin kaderiymiş
gibi gösteren, tüm sosyal hakları yok eden piyasacı bir iktisadi modeli dayat-
maktadır. Bu ekonomik model, kentlerde sınıfsal-toplumsal çelişkileri hızla art-
tırırken, kentsel ortak alanların ve kentsel hakların savunulması mücadelesi,
toplumun her kesimi açısından kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kentlerimizdeki tarihsel-kolektif mücadele birikiminin yoğunlaştığı, ortak belle-
ğimizde yer alan tüm kamusal alanlar, mücadele ve emek meydanları birer birer
halkımıza kapatılmaktadır. Ankara`da Güvenpark, İstanbul`da da Atatürk Kültür
Merkezi polis otobüsleri ve birliklerinin otoparkına dönüştürülmüş, Taksim Mey-
danı kamu kullanımı niteliğini kaybetmiştir. Bir yanda kentler, bütüncül planlama
yaklaşımından uzak bir şekilde, alış-veriş merkezleri, otoyollar, köprüler, rezi-
danslarla sermaye birikiminin metası haline dönüştürülürken, özgün kimlikle-
rini yitirmekte, toplumun ortak hafızası yok edilmekte, diğer yandan kentlerin
akciğerleri olan doğal alanlar da yapılaşmaya açılmaktadır. İstanbul`da Kuzey Or-
manları, Ankara`da Atatürk Orman Çiftliği, İzmir`de İnciraltı, Diyarbakır`da Hev-
sel Bahçeleri, Karadeniz`de orman, yayla ve dereler gibi, sadece günümüzün
değil gelecek kuşakların da ortak mirası olan bu doğal alanların ekolojik bütün-
lüğü tahrip edilmekte, kentlerimiz ve doğamız yok edilmektedir.

Hukuksuzluğun artık bir kural haline geldiği bu dönemde izlenen, ekonomik, sos-
yal ve çevre politikaları sonucunda; ormanlardan meralara, kıyılardan akarsu-
lara, tarım alanlarından yaylalara kadar tüm doğal alanlarımıza ilişkin onlarca
mevzuat değişikliği yapılarak kültürümüze, kimliğimize, kamusal alanlarımıza,
yapılı ve yapısız çevremize yani tüm yaşam alanlarımıza benzeri görülmemiş bir
saldırı sistemli bir şekilde yaygınlaştırılmıştır. Enerji politikalarının bir sonucu
olarak hidroelektrik santraller, ithal kömüre dayalı termik santraller ve nükleer
enerji santralleri, ülkenin enerji ihtiyacına yönelik bir planlama yapmadan, enerji
kaynakları için bir denge gözetmeden, gelişigüzel yer seçimi kararlarıyla her tür-
den yaşam alanlarını tehdit etmektedir.

Bu süreç, 31 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Direnişi ile ivme kazanan kentsel dire-
niş dalgaları ve hareketleri, ortak mücadele/yaşam alanı ve yeni toplumsal mü-
cadele biçimlerini yaratmıştır. Bu mücadele, tüm yurda yayılan kentsel
savunmalar, iktidarın, insanı ve doğasını yok eden, kentsel haklarını, barınma
hakkını, çevre hakkını dahası yaşam haklarını hiçe sayan tutumuna karşı bir tepki
olarak oluşmuş barışçıl, toplumsal bir mücadele refleksidir.

Aynı şekilde, kendi özgün toplumsal mücadelesini ören Karadeniz, Gerze, İkiz-
dere, Amasra, Arhavi, Hopa ve Fındıklı`da kendi doğasına, yaşam alanına sahip
çıkmaktadır.

Türkiye`nin deprem ülkesi olduğu gerçekliği üzerinden öne çıkarılan risk ve kent-
sel dönüşüm kavramları aracılığı ile yüksek rantlı kentsel alanların yenilenmesi
süreçlerine meşruiyet kazandırılmaya çalışılmıştır. Afetlere çanak tutan rant
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odaklı uygulamalardan vazgeçilmediği gibi, peşi sıra gelen depremlerin üzerine,
birçok insanımızı kaybettiğimiz İstanbul, Ankara, Samsun, Hopa ve daha birçok
kentte yaşanan seller eklenmiştir. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin ola-
bildiğince kısıtlandığı, rant odaklı yapılaşmanın teşvik edildiği, derelerin kapa-
tıldığı, yağmur drenaj sistemi ve kanalizasyon altyapısından yoksun hale getirilen
kentlerimizde mevsim yağmurları sele ve afete dönüşmektedir.

Bu dehşet verici sürecin, yasal dayanağını sağlayan Mekânsal Planlar Yapım Yö-
netmeliği, inşaat sektörü ve arazi rantı üzerinde temellendirilen ekonomi poli-
tikalarının uygulanmasında ve rantın dağıtımında “planlama”yı araç haline
getiren temel düzenlemeye dönüştürülmüştür.

Bu Yönetmelik, yapılaşma riski ile karşı karşıya olan; büyük çoğunluğu tarım
alanı, mera, bozkır alanları, orman alanları, akarsu ve gölleri de içine alan; içinde
neredeyse hiç kentsel nitelikli alan olmayan; idari olarak köyden mahalleye dö-
nüşen alanlara ilişkin hiçbir koruyucu düzenleme getirmeyerek, talana adeta da-
vetiye çıkarmaktadır.

Tüm bu fiili ve yasal müdahalelere karşı yürütülen mücadele nedeniyle, Ana-
yasa ve yasalarla, kamusal denetim ile yetkilendirilmiş Odamız ve bağlı olduğu
TMMOB örgütlülüğü de unutulmamıştır. “Torba Yasa”larla toplumsal muhalefet
ve kamusal denetim görevi ortadan kaldırılmaya, örgütlü yapısı, etkinliği ve yet-
kinliği zayıflatılmaya çalışılmaktadır.

Temel eğitimden üniversitelere kadar yozlaştırılan eğitim sistemiyle, ülkenin ge-
leceğini insan kaynağı olarak da sermayenin emrine teslim etmektedir. Bu du-
rumdan planlama eğitimi de payını alarak, bilimin gereklerine uygun hareket
etmeye çalışan kadrolar tasfiye edilmekte, yeterli akademik kadro ve altyapısı
oluşturulmadan yeni bölümler açılmaktadır.

Basın ve toplumsal muhalefetin sindirildiği ortamda demokrasi, sandığa oy at-
maya indirgenmiştir. Öncesinde uzun süre herhangi bir olay yaşanmamışken, 7
Haziran 2015 Genel Seçimleri sonrası tekrar edilen seçimlere kadar olan süreçte
askerlerin, polislerin katledildiği terör olayları yaşanmış, çok sayıda sivil vatan-
daş da hayatını kaybetmiştir.

Türkiye`nin her yeri güvensiz hale gelmiş, dahası başkent Ankara`nın göbeğinde,
DİSK, KESK, TTB ile birlikte TMMOB`nin de çağırıcı olduğu 10 Ekim 2015 “Emek,
Barış ve Demokrasi” Mitingi öncesinde, kalleşçe yapılan saldırı ile barış talep-
lerimiz ve kardeşçe yaşama umudumuzu hedef alınmıştır. Bu korkunç katliamda,
102 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştır.

Bu kaotik ortamda gerçekleşen 1 Kasım 2015 Genel seçimlerinin sonucu bize
gösteriyor ki, ülkemiz, yukarıda bir dizisi sıralanan toplumsal barışı, kamusallık-
ları ve ekolojiyi tahrip eden politikalarla yönetilmeye devam edilecektir.

Planlama mesleğinin içeriğinin aşındırıldığı, planlama enstrümanlarının birer
rant yaratma aracına dönüştürüldüğü; sürekli sermaye yararına yapılan yasal
değişikliklerle hukuk sisteminde kaotik ve işlevsiz bir ortam yaratıldığı; doğal,
kültürel ve tarihi çevrenin parsel parsel tahrip edildiği; bu kriz ortamını sürdü-
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rebilmek amacıyla kamu arazilerinin ve kamusal hizmetlerin özelleştirilip ser-
maye birikiminin asli unsuru haline getirildiği; geniş halk kesimlerinin sürekli
kaybeden olduğu bu müdahale sürecine karşı kamu denetimi sorumluluğumuzla
diyoruz ki;

• Planlama mesleğinin bilimsel normlarından taviz verilmeden, etik ilkelerine
uygun, toplum yararına geliştirilmesi ve sürdürülmesi için mücadele devam
etmelidir.

• Geleceğimizin garantisi olan doğal alanlarımızda sınırsız, kuralsız ve kontrol-
süz madencilik, HES, RES, termik ve nükleer santral uygulamalarına son ve-
rilmesi için mücadele devam etmelidir.

• Bilimin, tekniğin, planlamanın bir gereği olarak afete duyarlı yaşam çevrele-
rinin oluşturulması, kentlerin, doğa ile uyumlu, insan ölçeğinde, engelsiz ya-
şanabilir bir biçimde planlanması, doğal ya da kentsel tüm yaşam alanlarımıza
ilişkin planlanma ve projelendirilme süreçlerinde, yurttaş katılımını sağlaya-
cak demokratik karar alma süreçlerinin oluşturulması için mücadele devam
etmelidir.

• Toplumsal uzlaşmayı, barışı, dayanışmayı yeşerten mahallelerimizin, sokak-
larımızın, meydanlarımızın, parklarımızın özgürleşmesi, barınma hakkı, ulaşım
hakkı, ücretsiz çağdaş, nitelikli eğitim ve sağlık hakkı için mücadele devam
etmelidir.

• Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, kadınların cinayete kurban gitmesine; işye-
rinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalmasına; bedeninin,
emeğinin ve kimliğinin sömürülmesine yol açan ataerkil politikalara karşı mü-
cadele devam etmelidir.

• Emek-meslek örgütleri ve toplumsal düzlemde örülen demokrasi ve barışa
katkı koyan muhalefet pratiklerini güçlendirmek için mücadele devam etme-
lidir.

• Demokratik ortamı yok eden siyasi iktidarların müdahalelerine karşı, katılımcı
çoğulcu bir demokratik sistemin devamlılığını sağlayan, özgür basın, güçlü
sivil toplum ve bağımsız yargının etkili denetimi için mücadele de güçlü bir şe-
kilde devam etmelidir.

“Müdahale, Mücadele ve Planlama” ana temalı Dünya Şehircilik Günü 39. Ko-
lokyumu`nda TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, mesleki demokratik kitle
örgütü olmanın bilinciyle çalışmalarını; emekten, insandan, doğadan, kamu ya-
rarından yana sürdürecek, Anayasal bir görev olarak hükümetler ve yerel yöne-
timlerin uygulamalarına yönelik kamusal denetim görevine tereddütsüz devam
ederek, bilimi ve tekniği kamu yararına kullanarak toplumcu duruşunu koruya-
cağımızı bir kez daha belirtmek isteriz.

Bu düşüncelerle; Kolokyumun hazırlıklarına emeği geçen ve katkı vermek için
bir araya gelen tüm meslektaşlarımıza ve özellikle de bizlere ev sahipliği yapan
Karadeniz Teknik Üniversitesi`ne teşekkür ediyoruz.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEMİNERİ- GENEL MERKEZ

22 Kasım 2014 ( Cumartesi) günü, KADER Ankara Şube Başkanı Hatice Kapusuz`un
katılımı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri düzenlenmiştir. Ankara Şube Kemal
Sarp toplantı salonunda saat 13.30 da başlayan etkinliğe katılım sertifika ile bel-
gelendirilmiştir.

PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ YAZ EĞİTİM KAMPLARI

5-23 Ağustos 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Şehir Plancıları Öğrencileri 3.
Yaz Eğitim Kampı İzmir, Seferihisar-Doğanbey’de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi
Kamp Tesisleri’nde, 25 Temmuz- 1 Ağustos Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Şehir
Plancıları Öğrencileri 4. Yaz Eğitim Kampı ise Muğla Akyaka Orman Kampı’nda ger-
çekleştirildi.
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7.2 ŞUBE ETKİNLİKLERİ

7.2.1 İZMİR ŞUBE ETKİNLİKLERİ

“GELECEĞİ PLANLAMAK CBS ÇALIŞTAYI VE PANELİ”

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Coğrafi
Bilgi Sistemleri Komisyonu
koordinasyonunda 5 Ekim 2015 tarihinde
13:30-17:30 saatleri arasında “ Geleceği
Planlamak” teması ile “CBS Paneli ve Çalış-
tayı” gerçekleştirilmiştir. Çeşitli kurumlar-
dan şehir plancıları ve meslek insanlarının
katılımı ile gerçekleşen çalıştayda; CBS’nin
planlamadaki rolü, planlamanın ihtiyaç
duyduğu bilgi/veriler, bu bilgi/verilerin
hangi ortamda olduğu/olması gerektiği ve
kimin tarafından üretildiği/üretilmesi ge-
rektiği, CBS platformundaki konumumuz,
mekansal akıllı veri üretimi, bilginin payla-
şımı, bilginin analizi, planlamanın değer-
lendirebileceği farklı bilgi türleri ve
planlama verisinden kimlerin faydalanabi-
leceği gibi konular hakkında ortak akılla

tespitler yapılmıştır. Gerçekleşen panelde cbs ile ilgili mevzuatlar ve gelişmeler ka-
tılımcılara aktarılmış, farklı bir açıdan planlama ve cbs değerlendirmesi yapılmıştır.

“KENTSEL TASARIM İÇİN” ÇALIŞTAYI

Yeri şekillendiren, insan, doğa ve mekan arası ilişkileri kurgulayan, bir disiplinler
arası konu olan KENTSEL TASARIM, yaşamı da büyük ölçüde etkileme kapasitesine
sahip bir uygulama alanıdır. Kentsel mekân ve yaşamsal çevre kalitesini belirleyici
potansiyellere sahip, yaratıcı, estetik ve yerel özgün kimlik değerlerini korumaya
olanaklı bir araç olarak KENTSEL TASARIM alanı, dünyanın farklı ülkelerinde akılda
kalıcı uygulama örneklerine konu olurken, zaman zaman gündelik yaşama önemli
katkı veren sokak düzenlemeleri, bina gruplarının düzenlemeleri şeklinde de kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda meslek alanımızda önemli bir yere sahip olan,
aynı zamanda disiplinlerarsı çalışmayı gerektiren KENTSEL TASARIMI İzmir’de tar-
tışmaya açmak amacıyla Şubemiz Kentsel Tasarım Komisyonunca 16 Ocak 2015 ta-
rihinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde “Kentsel Tasarım İçin” adıyla bir
çalıştay düzenlenmiştir. Çeşitli kurumlardan, üniversitelerden meslektaşlarımızın
ve bu alanla ilgili diğer meslek insanlarının bir araya geldiği disiplinlerarası olarak
gerçekleştirilen çalıştayda; KENTSEL TASARIM’ın kentlerimizdeki uygulama kapasi-
tesi, meslek disiplinimiz ile KENTSEL TASARIM arasındaki bağın niteliği, ülkemiz-
deki olanaklar, kim(ler) tarafından, ne ölçüde kullanılabildiği, ortaya konulan
projelerin niceliği ve niteliği, Projelerin uygulanabilirliği Kentsel Tasarımda Uygu-
lama, Kentsel Tasarım Yarışmaları ve Eğitimde Kentsel Tasarım boyutuyla üç otu-
rumda tartışılmıştır.
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2015 YILI YILBAŞI KARMA SERGİSİ VE YENİ YIL KOKTEYLİ

İzmir Şube’ye bağlı üyelerin ve şehir planlama bölümü öğrencilerinin tüm branş-
lardan eserlerinin yer aldığı geleneksel Yılbaşı Karma Sergisi gerçekleştirildi. Sergi
15 Ocak 2015 tarihine kadar İzmir Sanat`ta sanatseverlerle bulustu.

2016 YILI YILBAŞI KARMA SERGİSİ VE YENİ YIL KOKTEYLİ

2016’ya Merhaba Sergisi ve yeni yıl kokteyli İzmir Şube üyelerinin ve şehir plan-
lama öğrencilerinin çeşitli kategorilerdeki eserleri ile Çetin Emeç Sanat Galerisinde
gerçekleştirildi. Kokteylde Çatı 1972 improvisation adıyla 1971’den itibaren kuru-
lan müzik grubu; gitar ve çeşitli enstrümanlar çalarak sergiye renk kattı.

“AGORAPHOBIA” FİLM GÖSTERİMİ

Ekümenopolis’in (Ucu Olmayan Şehir) yönetmeni İmre AZEM’in ikinci filmi Ago-
raphia film özel gösterimi; 19 Mart 2014 tarihinde DEÜ ve İYTE Mimarlık Fakülte-
leri konferans salonlarında gerçekleştirildi. Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu
kentsel dönüşüm sürecini anlatan film sonrasında söyleşilerle öğrencilerle kentsel
dönüşüm ve meslek alanımıza ilişkin konular konuşuldu.

“İSTANBUL HAYALİ“ FİLM GÖSTERİMİ

İzmir Şube Kentsel Dönüşüm Komisyonu 23 Mayıs
2015 tarihinde kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin
olarak Konak Meydanı’ndan başlayan Güzeltepe,
Bayraklı, Narlıdere, Uzundere, Karabağlar, Asık
Veysel-Seyhan güzergahında devam edip Kadife
Kale’de son bulan Teknik Gezi gerçekleştirdi.
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KEMERALTINI KORUMAK ANLAMAK TASARLAMAK (K.A.T) ETKİNLİKLERİ

Kemeraltı Keyifleri Gezileri; “Arkeoloji Keyifleri (Pagos’tan Agora’ya) Etkinliği”

28 Haziran 2015 tarihinde Kemeraltı’nı Korumak Anlamak Tasarlamak (K.A.T) kap-
samında düzenlenen Kemeraltı Keyifleri Gemisi’nin ilki olan Arkeoloji Keyfi-I gezi-
sini gerçekleştirildi. Sabancı Kültür Merkezi önünde toplanılarak Pagos’tan Agora’ya
yapılan Arkeoloji Keyfi-I gezisine İzmir Şube Yönetim Kurulu II.Baskanı Uğur BAY-
RAK, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Gülnur ÇEVİKAYAK ve Şube Yönetim Kurulu
Saymanı Ezgi Yekbun CENGİZ katıldı. Ayrıca Kemeraltı Korumak, Anlamak, Tasar-
lamak Etkinlikleri kapsamında “Gezmek/Yemek Etkinliği” ile “Arkeoloji Keyif-
leri(Agora’dan Altınpark’a) Etkinliği ’de düzenlendi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEMİNERİ

28 Ocak 2015 tarihinde Kadın Komisyonu eğitim çalışmaları kapsamında İzmir Şube
bünyesinde düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri” Ege Üniversitesi Sos-
yal Psikoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ tarafından verildi. İzmir şube
üyelerinin yoğun katılımının olduğu seminerin sonunda katılımcılara sertifika ve-
rildi.

ULAŞIM FORUMU

İzmir şube ile birlikte birçok meslek odası ve sivil toplum örgütünün işbirliğinde,
kentlerimizde yasadığımız ulaşım sorunlarını tartışmak, insan odaklı, engelsiz ve
çevre dostu ulaşım ve erişilebilirlik haklarımızı öğrenmek, sorgulamak, yasadığı-
mız kente dair yapılan tüm ulaşım düzenlemelerini konuşmak, ulaşımın doğrularını,
doğru örneklerle tartışmak ve fikir birliği yapmak üzere 14 Mart 2015 tarihinde
Ulaşım Forumu’nda bir araya gelindi.

İNCİRALTI KENT ORMANI’NA PİKNİK

22 Mart 2014 tarihinde Dünya Orman ve Su Günü etkinlikleri kapsamında İzmir
Şube, üyeleriyle birlikte İncir altı Kent Ormanı’nda piknik düzenlemiştir.

“İZMİR YENİ KENT MERKEZİ PLANLARINDA GELİNEN SON NOKTA” PANELİ

Yeni kent merkezi planlarının ve yürürlükteki planın geleceğinin; mevcut ve tec-
rübe edilen uygulamalar çerçevesinde yeniden değerlendirildiği “İzmir Yeni Kent
Merkezi Planlarında Gelinen Son Nokta” konulu panel 18 Temmuz 2014 Cuma
Ahmet Piristina Kent Arsivi Ve Müzesi’nde gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Mehmet
PENBECİOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde H. Cengiz TÜRK-
SOY, Sabri YÜKSEL, Neslihan YALINIZ KOÇ ve Merve KAYA sunum yaptı. Panel soru
cevap bölümüyle sona erdi.



“KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINI GEZİYORUZ” TEKNİK GEZİSİ

İzmir Şube Kentsel Dönüşüm Komisyonu; 23 Mayıs 2015 tarihinde kentsel dönü-
şüm alanlarına ilişkin olarak Konak Meydanı’ndan başlayan Güzeltepe, Bayraklı,
Narlıdere, Uzundere, Karabağlar, Asık Veysel-Seyhan güzergâhında devam edip Ka-
difekale’de son bulan Teknik Gezi gerçekleştirdi. Gerçekleşen Teknik Geziye talep
yoğun oldu.

1 MAYIS DÜNYA EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ PANKART ATÖLYESİ

Öğrenci Komisyonu çalışmaları bünyesinde 19 – 20 Nisan 2014 tarihlerinde
TMMOB’a bağlı meslek odalarına üye öğrencilerin katılımlarıyla; 1 Mayıs Dünya
Emek ve Dayanışma Günü Pankart Atölyesi “Sloganını Üret” etkinliği gerçekleş-
tirdi.

NETCAD EĞİTİMİ

20-23 Ekim 2014 tarihleri arasında şube mekânında, kent planlama sürecinde ge-
rekli olan analiz, sentez süreçlerini plan aşamalarının İmar Mevzuatına ve ilgili diğer
mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak oluşturulması, GIS tabanlı yönetimleri-
nin gerçekleştirilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması” süreçlerini kapsayan “GIS
Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme Sertifika
Eğitim Programı” düzenlendi

7.2.2. İSTANBUL ŞUBE ETKİNLİKLERİ

İSTANBUL BULUŞMALARI 2014 -2015- İSTANBUL
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2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde İstanbul gündemini takip
etmeyi hedefleyen İstanbul Buluşmaları etkinliği 2014 ve 2015 yıllarında da birçok
insanı bir araya getirdi.14-15 Ekim 2014 tarihlerinde TMMOB Mimarlar Odası Bü-
yükkent Şubesi’nde yaklaşık 150 katılımcı ile gerçekleştirilen İstanbul buluşmaları
etkinliğinde; 4 farklı oturumda “Birleştirici Toplumsal Muhalefet”, “Taktiksel Plan-
lama”, “Bizim Sokak”, “Müşterekleşme” temaları çevresinde sunumlar yapıldı.

17 Nisan 2015 tarihli 9. İstanbul Buluşmaları ise “2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte
Yaşam” başlığıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev
sahipliğinde Nezih Eldem Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Bu etkinlikte 2000’li yıllarda en çok zarar gören değerlerimizden olan “birlikte
yaşam” kültürümüz İstanbul özelinde hem mekânsal hem de sosyal boyutlarıyla
değerlendirildi.

3. KÖPRÜ TEKNİK GEZİSİ- İSTANBUL

İstanbul Şube tarafından 27 Eylül tarihinde 3. Köprü Güzergâhına ve 3. Havalima-
nına Şubemizce Teknik Gezi düzenlendi. Şubeyi temsilen Ayşe Yıkıcı, Nuray Çolak,
Ceyda Sungur ve Oktay Kargül katılım gösterdi. İki otobüs ve 54 katılımcı ile ger-
çekleştirilen gezide muhtarlar ve yerel halk ile görüşmeler yapıldı ve katılımcılara
ayrıca ÇDP hakkında bilgilendirme verildi.

DAVİD HARVEY KONFERANSI- İSTANBUL

Türkiyeli sosyal bilimcilerin ve
okurların yıllardır kitaplarıyla ve
aktivist kimliğiyle yakından tanı-
dığı İngiliz coğrafyacı, siyasal ikti-
satçı, sosyal kuramcı David
Harvey, TMMOB Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şubesi, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü ve Sel Yayıncılık
işbirliği ile düzenlenen konferans
kapsamında Türkiye’ye geldi. On
Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu
adlı kitabın tanıtımını içeren Kon-
ferans, 26 Mayıs 2015 Salı günü
saat 17:30’da Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nin Fındıklı
Kampüsündeki Sedad Hakkı
Eldem Oditoryumu’nda gerçek-
leştirildi.
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PLANLAMA DERGİSİ KAPAK YARIŞMASI

1986 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan Planlama Dergisi için açılan Kapak Ta-
sarım Yarışması odamızca 13.04.2015 tarihinde üyelerimize ilan edildi. Kapak ve ka-
pakla uyumlu dergi modülün tasarlanmasının amaçlandığı yarışmanın sekretaryası
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube tarafından yürütüldü.01.06.2015 ta-
rihinde sonuçlanan yarışma birincisi McBook PRO bilgisayar ile ödüllendirildi.

7.2.3. ANKARA ŞUBE ETKİNLİKLERİ

ULAŞIM ANA PLANI ÇALIŞTAYI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile ortak düzenlenen, Ankara Ulaşım Ana Planı Ça-
lıştayı Ela Babalık Sutcliffe, Erhan Öncü ve Cüneyt Elker‘in katılımıyla 17 Haziran
2014 günü gerçekleştirildi. Çalıştay’da bir Ulaşım Planının nasıl olması gerektiği,
nelere dikkat edilmesi gerektiği, ne tür analiz çalışmalarının yapılması gerektiği
tartışıldı.

KONUT PANELİ

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nce düzenlenen Konut Paneli 21-22 Şubat
2015 tarihilerinde TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. “Gecekondular nereye gitti? Ki onlar konut Ankara konut stokunun %50’sin-
den fazlasını oluşturuyordu. Hadi onlar iktisadi karlılığın dalgasına kapılıp
dönüştüler diyelim, peki burada yaşayan insanlar nereye gitti? İdeal konut büyük-
lüğü nedir? Daha büyük daha mı iyidir? Konuttan beklentimiz ne olmalıdır? Sa-
dece başımızı sokacağımız bir yapı mı yoksa içinde saunası, fitness salonu, havuzu,
özel güvenliği olan bir sitemi? Sitelerimizin bu özelliklerini ne kadar kullanabiliyo-
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ruz? Sauna, fitness salonu, havuz için kentin 40 kilometre dışına her gün seyahat
etmeyi nasıl göze alabiliyoruz? Peki konut piyasası nasıl çalışıyor? Kaldırımı bile ol-
mayan bir mahalle nasıl en prestijli konut alanlarına ev sahipliği yapabiliyor? Ya da
ev manzaralı evlere nasıl bu kadar paralar ödenebiliyor? Bu kadar paraları kim ödü-
yor? Sahi o kadar zengin insan var mı Ankara’da? Yeni gelişim alanları bu haldey-
ken kentin eski mahallelerinde durumlar nasıl? “Afet yasası” bütün bu “eski”
konutları oyuna mı davet ediyor? Bir konut nasıl, neden eski kabul edilir? Konut pi-
yasası ülke ekonomisinde ve siyasetinde nasıl bu kadar etkin bir rol oynayabili-
yor?” Sorularıyla Ankara Şube Başkanı Emre Sevim’in açılışını yaptığı Konut
Paneli’nde Oda Genel Başkanı Orhan Sarıaltun özellikle 2002’den beri bir inşaat
ekonomisi projesi yürüten AKP iktidarı ile birlikte artık konut sektörünün her
alanda ülke gündemini belirlediğini belirterek, Şehir Plancıları Odası’nın hukuki ve
toplumsal alanlardaki tüm mücadelelerinde birincil gündeminin konut sorunu ol-
duğunu vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİ- ANKARA ŞUBE

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile Ha-
rita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara
Şubesi’nin ortak düzenlediği Kentsel Dönü-
şüm Paneli 3 Ekim 2015 İMO Teoman Öz-
türk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

ÜTOPYA / DİSTOPYA SERGİSİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şu-
besi‘nin düzenlediği “ÜTOPYA/DİSTOPYA”
temalı sergi, 06 Ocak 2015 Salı günü Char-
lie Chaplin‘in makineleşme ve kapitalizmin
etkisi ile artan işsizlik sorununu dile getiren
ve bozuk siyasi düzen eleştirisi olan 1936
yapımı Modern Zamanlar filmi gösterimi ile
açıldı.
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ANKARA KENT BELLEĞİ SERGİSİ

Ankara Kent Belleği Sergisi 16 Kasım 2015 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde
açıldı. “Bildiğiniz gibi kentlerimizin yaşadığı değişimi teknik ve bilimsel bağlamda
defalarca ele aldık, 80 sonrası neo-liberal politikalar, sermayenin kent üzerindeki
tahakkümü ve onu bir yatırım aracı olarak kullanması ve benzeri cümleleri defa-
larca kurduk bu cümlelerle amacımız akıllardan yüreklere ulaşmaktı. ” sözleriyle ko-
nuşmasına başlayan Ankara Şube Başkanı Emre Sevim’in açılışını yaptığı Ankara
Kent Belleği Sergisi ÇSM Yaşar Kemal Konferans Salonu’nda, Cumhuriyetin ilk yıl-
larına ait en önemli görsel materyallerden biri olarak kabul edilen ve Başkent’in
inşa sürecine de tanıklık eden “Türkiye’nin Kalbi Ankara” belgesel film gösterimi ya-
pıldı.

ANKARA HAFTASONU GEZİLERİ #1: AOÇ’DE NELER OLUYOR?

Prof. Dr. Ali CENGİZKAN ve Doç. Dr. Çağatay KESKİNOK‘un katılımıyla Ankara Haf-
tasonu Gezi Etkinliklerinin ilki Atatürk Orman Çiftliği’ne düzenlendi.

Gezi sırasında, AOÇ Merkez bölgesinde yer alan tarihi yapılardan Alman Mimar
Ernst Egli’nin tasarlamış olduğu Bira Fabrikası, Fabrika hamamı ve konutları, Pos-
tane Binası, 10. Yıl İlkokulu, AOÇ Müzesi, Demiryolu İstasyon Binası; Etimesgut Böl-
gesi’nde yer alan Sığırcık Tesisleri ve Şeker Fabrikası ziyaret edildi.

ANKARA HAFTASONU GEZİLERİ #2: SARAÇOĞLU MAHALLESİ

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Olgu Çalışkan
ve TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Bilge İma-
moğlu’nun katılımıyla kent merkezinde yer alan, “riskli alan” ilan edilerek dönü-
şüme konu edilen, Cumhuriyet Döneminin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu
Mahallesine gezi düzenlendi. Öğrencilerin ve üyelerin katkılarıyla; alanın sahip ol-
duğu değerleri, planlama, tasarım ve inşa süreçleri ile ilişkilendirerek, alanın nasıl
ve neden korunması gerektiği üzerine tartışmalar yürütüldü.
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ANKARA HAFTASONU GEZİLERİ #3: EYMİR GEZİSİ

Melih Gökçek’in rant hırsı ile göz koyduğu Eymir Gölü’nü görmek, hukuk tanımaz-
lık ile inşaatı devam eden konut projelerinin yer aldığı İmrahor Vadisi’nde neler
olup bittiğini anlamak için “Ankara Haftasonu Gezileri”nin 3.sü üyelerimizin katılımı
ile 20 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünde Mogan, Eymir Gölleri ve Havza-
ları Ekolojik İzleme Programı’nda çalışmakta olan yüksek lisans öğrencisi Esra Kuz-
kaya eşliğinde gerçekleşen gezide ilk durak Mogan Gölü oldu. Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin yetki alanı içerisinde yer alan yaklaşık 560 ha büyüklüğündeki Mogan
gölü ve çevresindeki yapılaşmanın incelenmesinin ardından; 50 sene insan
eliyle/emeğiyle oluşturulmuş bir ormanın içerisinde kalan ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nin korumasıyla bugüne gelen Eymir Gölü ise 2. Durak oldu. 1. Derece
Doğal Sit, 2. Derece Doğal Sit ve 1. Derece Arkeolojik Sit olarak da tescilli Eymir
Gölü ve yakın çevresi’nin neden tehdit altında olduğunun karşılaştırmalı olarak gö-
rüldüğü gezide İmrahor Vadisi’nde Ankara Şubemizin açmış olduğu davalar sonucu
defalarca durdurulması gerektiğini vurgulanarak teknik gezi tamamlandı.

ANKARA HAFTASONU GEZİLERİ #4: KENT PARKLARI

Hızla beton yığınına dönen Anka-
ra’nın rantçı yönetim anlayışına
karşı hala güzelliklerini yaşattığı id-
diasıyla “Ankara Haftasonu Gezi-
leri”nin 4.sünü üyelerimizin
katılımıyla

9 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’nın
parklarına gerçekleştirildi. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve
Bölge Planlama bölümü öğretim
üyelerinden Dr. Burak Büyükcivelek
ve Ar. Gör. Yasemin İlkay’ın katılı-
mıyla gerçekleştirilen gezide ilk
durak Dikmen Vadisi oldu. Burada
birinci, ikinci ve üçüncü etaplarda
gerçekleşen dönüşüm süreçlerinin
farklılaşan kaygılarla nasıl bir yapılı
çevre oluşturduğunu ve bu dönü-
şüm süreçleri sonucunda ortaya
çıkan parkın da yine farklılaşan kay-

gılarla nasıl farklı uygulamalara sahip olduğunu gözlemlendi.

Daha sonraki durak ise Portakal Çiçeği Vadisi oldu. Birçok park uygulamalarına göre
daha kapalı bir sistem olarak görülen Portakal Çiçeği Vadisi’nde de yine kuzeye inil-
dikçe farklı uygulamaların hayata geçirildiğini görüldü. Daha sonrasında ise Ayrancı
içerisinde yer alan Botanik Park, Seğmenler Parkı ve en son da Kuğulu Park sırası
ile ziyaret edilerek değerlendirildi.
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Ankara Haftasonu Gezileri #5: Saraçoğlu Mahallesi

Riskli alan ilanı, konutların koruma grubu derecesinin düşürülmesi, taşınmazların
ekonomiye kazandırılması bahanesine dayanılarak, kamuya olan tahsislerin kaldı-
rılması ve en son zorla tahliye konularıyla son dönemde sıkça şubemiz tarafından
gündeme taşınan, kent merkezinde yer alan, Cumhuriyet Döneminin ilk toplu
konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’ne 5. hafta sonu gezisi Öğrenci Komisyo-
numuzun çağrısı ile gerçekleştirildi. Mimar Duygu Tekin’in alanın sahip olduğu de-
ğerleri, mimarlık ve tasarım ile ilişkilendirerek anlattığı sunumu sonrasında,
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Kimyon alanın planlama ve tasarım bağlamında öne-
mini ve alana ilişkin yürütülen hukuki mücadeleyi aktardı.

YABANCILAŞMA HAYAL KIRIKLIĞI VE MÜCADELENİN UMUDU:
OTORİTER KENTLEŞME KOŞULLARINDA PLANCININ YATKINLIKLARI
NASIL DEĞİŞİYOR?

İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Penbecioğlu’nun (Delft
Teknoloji Üniversitesi’nden Tuna Taşan Kok ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın
ürünü olan) “Yabancılaşma, Hayal Kırıklığı ve Mücadelenin Umudu” başlıklı sunu-
şuyla bir araya gelindi.

Çalışma kapsamında hocalarımız akademide, piyasada ve kamuda hizmet üreten
genç meslektaşlarımızla görüştüler, özellikle genç meslektaşlarımızın ve öğrenci
arkadaşlarımızın gelecekte karşılaşacakları sıkıntılara ve çözüm yöntemlerine dair
tartışmalarda yer almaları adına, tecrübeli meslektaşlarımızın ise mesleğimize ve
geleceğimize dair umutlarını canlı tutmak adına buluştuğumuz etkinliğimiz Çağ-
daş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

FİLM GÖSTERİMLERİ

“Kent Filmleri” başlığı altında gösterimler yapan Ankara Şube, İlk film “Cinema Pa-
radiso” yu 9 Aralık 2015 tarihinde şube mekânında üyelerle buluşturdu. Film gös-
terimlerinin ikincisi olan “ Der Himmel Über BERLİN” filmi ise 6 Ocak 2016 tarihinde
gerçekleştirildi.3. gösterim ise “Medianeras” filmi oldu.
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FUTBOL TURNUVASI

Meslektaşlarımızın birbirleriyle olan diyaloglarını artırmak ve eğlenmek amacıyla
organize edilen “Şehir Plancıları Odası Futbol Turnuvası” 12 Kasım 2015 tarihinde
başladı. Toplamda 7 hafta süren turnuvaya; serbest şehircilik büroları, kurumlar,
ODTÜ öğrencileri, Genel Merkez ve Ankara Şube yönetim kurulu üyeleri takımlar
oluşturarak katıldılar. 24 Aralık 2015 tarihine kadar süren turnuvada, ODTÜ’lü
Plancılar en yüksek puanı toplayarak birinciliği elde ettiler.

7.2.4. BURSA ŞUBE ETKİNLİKLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

12.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen Odamız 28. Olağan Genel Kurulu`nda her ça-
lışma dönemi içinde “Yönetim Kurulu üyeleri ve oda çalışanlarına yönelik en az bir
kez Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Semineri” düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Bursa Şube bu karar doğrultusunda 30 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 13.00`de
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Konferans Salonu`nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği se-
mineri düzenledi. KADER Ankara Şube Başkanı Hatice Kapusuz`un sunduğu semi-
nere birçok Bursa Şube üyesi katıldı.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI 28. OLAĞAN GENEL KURULU GÜNÜ YAPILAN KADIN
DELEGELER TOPLANTISI

Genel Merkez Genel Kurulu dolayısıyla Ankara’da bir araya gelme fırsatı bulan kadın
delegelerin katılımıyla ŞPO Kadın Komisyonu 13.04.2014 tarihli bir toplantı ger-
çekleştirdi. Bursa şube delegelerinden dört kadının katıldığı toplantıda, Bursa Şube
Kasım 2014’de yayımlanacak 4. Kadın Bülteni’nin sekreteryasını yürütme görevini
üstlendi.

“Kadın-Kent-Bütünşehir” dosya konusunun ele alındığı ŞPO Kadın Bülteni 4. sayı-
sında Bursa Şube kadınları olarak Bursa Başköy ve Gölyazı mahallelerinde kadın-
larla buluşup onlarla röportajlar yapıldı. Kadınların günlük yaşam mücadelelerinde
kentsel hizmetlerle ilgili yaşadıkları sorunları ve bütünşehir yasası olarak bilinen
düzenleme ile ilgili görüşleri öğrenip, bülten için hazırlanan yazılar yoluyla tüm
plancı kadınlarla paylaşıldı.
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7.2.5. KAYSERİ ŞUBE ETKİNLİKLERİ

ERCİYES KIŞ SPORLARI VE TURİZM MERKEZİ TEKNİK GEZİSİ

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi’nin yerinde incelenmesi amacıyla
Kayseri Şube üyeleri ve planlama öğrencileri ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi’nin de destekleri ile 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü Erciyes Kış Sporları ve Tu-
rizm Merkezi’ne teknik gezi düzenlendi. Proje alanına yapılan gezi sonrasında,
Erciyes Master Planı ile ilgili maketler üzerinden bilgiler verildi. Projenin etapla-
rından, maliyet ve finansmanından, gerçekleştirilen yatırımlar ve kapasitelerinden
bahsedildi.

CUMA SÖYLEŞİLERİ

Kayseri Şubece 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı süresince, meslek gündemi ve aka-
demik dünya ile ilgili gelişmeleri öğrenciler ile birlikte izleyebilmek adına, dene-
yimli akademisyen ve meslektaşların Kayseri’ye davet edilerek söyleşide
bulunmalarını amaçlayan “Cuma Söyleşileri” etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik kap-
samında ilk olarak Y. Şehir Plancısı Seda HAYAL “Biyo-İktidar Gözetiminde Kent
Planlama Ve Kentsel Dönüşüm” Konulu Söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca; Yrd. Doç.
Dr. Serkan KEMEÇ ile “Mekansal İstatistik, Coğrafi Bilgi Teknolojileri” Konulu Söy-
leşisi, Dr. M. Anıl ŞENYEL ile “Kentsel Mikro-Sürdürebilirlik Deneyimi: Ankara Ör-
neğinde Kent Bostanları” Konulu Söyleşisi, Araş. Gör. Yasin Barış GÖĞÜŞ ile
“Kamusal Mekan ve Mekanın Kamusallığı: Kamusallık Çalışmaları Üzerine Bir De-
ğerlendirme” Söyleşisi her Cuma söyleşileri kapsamında Kayseri Şube üyeleri ve
Planlama öğrencileri ile buluştu.

Cuma Söyleşilerinin 2. Dönem açılış programına, Odamız Genel Başkanı Orhan Sa-
rıaltun konuk oldu. Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi Başkanı Ömer Yasin ARIK’ın
açılış konuşmasının ardından söz alan Genel Başkanımız Orhan SARIALTUN Oda
örgütlülüğümüz, görevleri, davalar ve mesleğimize yönelik bir konuşma yaparak
öğrenci ve meslektaşlarımızın sorularını yanıtladı. 2. Dönem ilk dönem olduğu gibi
her Cuma değerli bir katılımcı; öğrenciler ve meslektaşlarımız ile etkinlik kapsa-
mında buluştu. Bu doğrultuda; Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI ile “Kent Kimliği” Konulu
Söyleşi gerçekleştirildi. Bir sonraki haftanın programı ise Kayseri’de planlama mes-
leğini icra eden katılımcıların planlama mesleği pratiği hakkındaki söyleşileri oldu.
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7.2.6. TRABZON ŞUBE ETKİNLİKLERİ

ŞEHİRCİLİK VE ULAŞIM SEMPOZYUMU

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubemizce, 26 Eylül 2014 Cuma günü Zorlu
Grand Hotel`de, üç oturumdan oluşan ve konusunda uzman kişilerin sunduğu sekiz
bildiri ve sonrasında soru-cevap kısmından oluşan “Şehircilik ve Ulaşım Planlaması”
sempozyumu düzenlendi.

ULAŞIM PLANLAMASI temalı ilk oturumda oturum başkanı görevini Şehir Plancıları
Odası Genel Başkanı Orhan SARIALTUN üstlenmiş, Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
“Büyükşehir Belediyesi Kapsamında Kentsel - Kırsal Ulaşım Entegrasyonu” başlıklı
çalışmasını, Yrd. Doç. Dr. Senay OĞUZTİMUR tarafından “Doğu Karadeniz
Bölgesi`nin Lojistik Altyapısı İle Üst Ölçekli Plan Kararlarının Değerlendirilmesi”
başlıklı çalışmasını ve Odamız Genel Merkez Saymanı Gürkan AKGÜN ,“Trabzon
Ölçeğinde Mekânın Değişen Ekonomi Politiği ve Ulaşımın Rolü” başlıklı çalışmasını
sunmuştur.

KENT VE ULAŞIM temalı ikinci oturumunda ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir
ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Melih ERSOY oturum başkanı görevini
üstlenerek, Prof. Dr. Cengiz ACAR ve Öğr. Gör. Kadir GÜNAY “Kentsel Ulaşım Peyzajı
Üzerine Tasarım ve Planlama Önerileri” başlıklı çalışmasını, Doç. Dr. Ela BABALIK
SUTCLIFFE tarafından “Kentsel Ulaşımda Trafik Sorunu: Erişebilirlik ve Trafik
Güvenliği için Doğru Planlama“, başlıklı çalışmasını, Yrd. Doç. Dr. Fikret ZORLU ise
“Ulaşımın Kent Formu Üzerindeki Etkileri: Ulaşım Kentsel İşlevler Etkileşimi” başlıklı
çalışmasını sunmuştur.

BÖLGEDEKİ MEVCUT ULAŞIM POLİTİKA ve PROJELERİNİN MEKANSAL PLANLAMAYA
ETKİLERİ temalı üçüncü oturumunda ise; oturum başkanı görevini TMMOB Şehir
Plancıları Odası Trabzon Şubesi Başkanı Öğr. Gör. Kadir GÜNAY üstlenmiş, Prof. Dr.
Baykan GÜNAY tarafından “Yol Nedir ve Yol Ağları Nasıl Kurulur?” ve Doç. Dr.
Ahmet Melih ÖKSÜZ tarafından “Kent içi Yollarda Karayolları Teşkilatının Rolü:
Trabzon Kenti Üzerinden Kurumsal ve Teknik İrdeleme” isimli çalışmalarını sunarak,
katılımcılar ile soru-alış-verişinde bulunmuşlardır.
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KENT MERKEZLERİNDE YAYA İZLERİ ATÖLYE ÇALIŞMASI VE SEMPOZYUMU

Yaya-alışveriş etkinliğinin hızla AVM`lere taşınması, kent sokaklarında, kent mer-
kezlerinde yaya etkinliklerinin azalması ve böylece kentin yaşayan bir organizma
olma özelliğini giderek yitirmesi, merkezde yer alması beklenen birçok işlev ve et-
kinlik kent merkezini terk etmesiyle bu alanlar giderek değer yitirmekte ve nite-
liksizleşmesi sorunsalından yola çıkarak, çözüm ve önerilerin ortaya konulmasının
planlandığı KENT MERKEZİNDE YAYA İZLERİ ATÖLYESİ çok sayıda planlama öğren-
cisi ve Trabzon üye katılımında gerçekleştirildi.

7.2.7. ADANA ŞUBE ETKİNLİKLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİ

24 Ocak 2015 Cumartesi günü TMMOB’ye bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendis-
leri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Adana Şubesince,”Kentsel Dö-
nüşüm Paneli” düzenlenmiştir. Panelde; Adana’da ve Türkiye’deki kentsel dönüşüm
süreçleri ve ortaya çıkardığı mağduriyetler tartışılmıştır.

7.2.8. MUĞLA ŞUBE ETKİNLİKLERİ

KENT BULUŞMALARI I: “MESLEK ALANIMIZ VE ODA”

14.03.2015 Cumartesi günü Pamukkale Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bö-
lümü öğrencileri, Odamız Genel Başkanı Orhan SARIALTUN, Genel Sekreteri Hü-
seyin G. ÇANKAYA, Yönetim Kurulu üyesi Nehir YÜKSEL, Muğla Şube Başkanı İsmet
Şahin, şube sekreteri Vildan Tekin, şube yönetim kurulu üyeleri Defne Tanyeli
ÖZENBAŞ, Banu ÖZBERK, Cemil KARATAŞ, İsmail HODOĞLUGİL, Ezgi Orhan NAL-
BANTOĞLU ve Ömer GİRGİN�in katılımıyla �Kent Buluşmaları I: Meslek Alanımız ve
Oda� konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Öğrenciler ile meslek alanları, oda-öğrenci
ilişkileri kapsamında söyleşi gerçekleştirildi.
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ İLE ŞUBE
BULUŞMASI- KÜTÜPHANE ÇALIŞMASI

Muğla Şube ile Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla Muğla Yönetim Kurulu
üyeleri ve Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yönetim kurulu
üyeleri Koray Özcan ve Oğuz Özbek ile 25.12.2015 tarihinde toplantı gerçekleşti-
rildi. Ayrıca Odamız yayınlarından oluşan kitap seti hediye edilerek; üniversitede bir
kütüphane oluşturulması için adım atılmıştır.



8- MALİ YAPI, BÜTÇE VE DENETİM

8.1 MALİ KONULARDA YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER

Meslek odalarının varlıklarını sürdürmesi, hizmetlerini gereği gibi yapabilmesi,
meslek alanında sürdürülen mücadelenin geliştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması,
mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim ve etkinliklerin arttırıla-
bilmesi için ihtiyaç duyulan gelirlerin asli kaynakları arasında üye ödentileri ile mes-
leki denetim uygulamasından elde edilen gelirler gelmektedir. 28. Dönem Yönetim
Kurulu, Oda Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş olan bütçeyi gerçekleştirmek
amacıyla, bir yandan üye ödentilerinin ödenme oranlarının arttırılmasına yönelik
çalışmalar yürütürken, bir yandan da birikmiş ödenti borçlarının tahsilatına yöne-
lik çalışmalar başlatılmıştır. Diğer yandan, iktidarın ve bazı kurumların ve kişilerin
tüm engelleme girişimlerine rağmen mesleki denetim uygulamasının sürdürülmesi
ve bu alandan Oda bütçesine sağlanan katkının sürekliliğini korumak amacıyla ça-
lışmalar yürütülmüştür.

8.1.1 ÜYE ÖDENTİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

TMMOB ve bağlı odalarında üye ödentilerinin miktarı iki yılda bir gerçekleştirilen
Oda Genel Kurulu’nda belirlenmekte olup, aylık olarak belirlenen ödentiler düzenli
olarak aylık ödenebildiği gibi, yıl sonunda toplu olarak da, herhangi bir gecikme
faizi işletilmeden ödenebilmektedir. Yıllara göre belirlenen ödentilerin ait olduğu
dönemde ödenmemiş olması durumunda, borçlanılan ödentiler sonraki yıllarda
belirlenen aylık ödenti miktarı üzerinden ödenmektedir.

Odamız 27. Genel Kurulunda verilen yapılandırma kararı ve sonrasındaki üyelere
yapılan ödeme kolaylıkları sonrasında, 28. Genel Kurul yönetim kuruluna aidatla-
rın ödenmesi konusunda somut görevler vermiştir. Bu doğrultuda çalışmalar yü-
rüten yönetim kurulumuz belirli aralıklarla üyelere bilgilendirmede bulunmuş,
daha sonrasında aidat borcu olan tüm üyelere gruplar halinde önce Odamız tara-
fından, ardından Hukuk Müşavirliğimiz tarafından yazılı ihtarda bulunulması süre-
cini yürütmüştür. Söz konusu yazılı ihtarlar neticesinde, üyelerimizden önemli bir
oranda geri dönüş olmuştur.
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2015 2014

Üye Kayıt Gelirleri 7.711,00 5.142,25

Cari Yıl Öden=leri 302.088,20 215.136,67

Geçmiş Yıl Öden=leri 814.164,18 865.221,81

Gecikme Ceza ve Faizleri 783,73 1.895,36

Üye Kimlik Kar> Ücretleri 7.195,00 5.167,25

Oda Üye Belgesi Ücretleri 56.680,00 30.435,00

197

MALİ YAPI, BÜTÇE VE DENETİM



8.1.2 MESLEKİ DENETİM UYGULAMASI GELİRLERİNE YÖNELİK
ÇALIŞMALAR

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 28. Dönem içerisinde de, iktidarın TMMOB ve
meslek odalarının güçsüzleştirilmesine yönelik çabaları içinde Oda gelirlerinin az-
altılmasına yönelik çabalar ilk sıralarda yer almıştır. Bu kapsamda odalar tarafından
sürdürülen mesleki denetim uygulamalarını zaafa düşürmeye, azaltmaya, durdur-
maya yönelik çaba harcanmış, bu amaçla kendi patisine mensup belediyelerde
veya ilgili onay merciilerine sunulan planlarda Oda kaşesi olmaması yönünde da-
yatmada bulunmaya, yönetmelik gereği yapılan iş ve işlemlerin durdurulmasına
yönelik fiiller sergilenmiştir.

Daha sonrasında, Odamıza üye bir meslektaşımız tarafından açılan davaya yöne-
lik olarak verilen karar kapsamında, Mesleki Denetim Uygulamasından ücret alı-
namayacağına yönelik bir karar alınmış fakat bu karar ilgili çevrelerce mesleki
denetimin tamamen kaldırıldığı şeklinde lanse edilmiş ve bu doğrultuda bir algı
oluşturulmuştur. Söz konusu mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra, ilgili
komisyonumuz toplanmış ve belge ücretleri üzerinden yeni bir düzenleme başla-
tarak, MDU’ndan ücret alımına son verilmiştir. Yeni düzenleme ile birlikte, müelli-
fin yasaklı olup olmadığı, herhangi bir mesleki kısıtlılılığının bulunup bulunmadığı
gibi hususların denetlendiği bir süreç başlatılarak, plan değil plancının denetimi
yapılmaya çalışılmıştır.

Tüm aksi yöndeki çalışmalara ve çabalara karşın 28. Dönem içerisinde MDU ve
belge gelirleri artış eğilimini sürdürmüştür.
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8.2 GELİR VE GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ

Oda Yönetim Kurulumuzun görev yaptığı 28.Dönemde, Odanın mali olarak güç-
lendirilmesi, Oda gelirlerinin arttırılması, giderlerin azaltılması ve bütçe dengesinin
sağlanmasına yönelik çabalar etkili olmuş ve bütçe rakamlarının oldukça üstünde
bir Oda gelir seviyesine ulaşılmıştır. Oda gelirlerinin gerçekleşme oranlarına bakıl-
dığında yılından bugüne yakalanmış en yüksek düzeye ulaşılmıştır.

2014 yılı sonunda 393.292,29 TL olan gelir-gider farkına karşılık 2015 yılı sonunda
gelir-gider farkı -94.796,50 TL Oda giderleri açısından bakıldığında 10 şubeye göre
belirlenmiş olan Oda gider bütçesi, 2015 yılı Ocak ayında kuruluşu gerçekleşen
Muğla ve Diyarbakır şubelerimizin etkisiyle bütçede tahmin edilenin üzerinde ger-
çekleşmiştir. Muğla ve Diyarbakır şubelerimizin yeni mekanlarının kiralanması, ge-
rekli donanımın sağlanması ve her iki şubede birer şehir plancısının çalıştırılmaya
başlanması, 2014-2015 yıllarında Oda bütçesinin gelir ve gider kalemlerinin ger-
çekleşen değerleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

8.2.1 GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME

Odamızın 28. Dönem Genel Kurulu tarafından 2014 yılı için kabul edilen tahmini
gelir bütçesi 3.320.000,00 TL, 2015 yılı için ise 3.750.000,00 TL olarak belirlenmiş-
tir. Dönem sonunda ortaya çıkan kesinleşen gelir büyüklüklerine bakıldığında 2014
yılı gelirlerinin % 93 gerçekleşme oranı ile 2015 yılı gelirlerinin ise % 83 gerçek-
leşme oranıyla kesinleştiği görülmektedir. Oda alacaklarının tahsili, üye ödenti
oranlarının arttırılması ve mesleki denetim kaçaklarının önlenmesi sonucunda or-
taya çıkan gelir durumuna bakıldığında Oda gelir bütçesi açısından 28. Dönemin ol-
dukça başarılı bir dönem olduğu açıktır.

Bütçe Gerçekleşen Gerçekleşme Gerçekleşen Gerçekleşme Gelir-Gider
Yılı Gelir Oranı % Gider Oranı % Farkı

2000 148.573,15 86,3 130.470,06 72,6 18.101,00
2001 214.280,04 99,5 210.485,23 93,7 3.794,81
2002 295.535,21 103,2 301.764,46 107,5 -6.229,25
2003 405.826,30 109,0 404.860,28 115,4 966,02
2004 525.836,63 99,7 487.276,08 92,4 38.560,55
2005 978.447,76 137,1 828.684,57 103,8 149.763,19
2006 1.042.037,08 105,6 1.093.035,91 110,7 -50.998,83
2007 1.263.250,65 111,8 1.222.213,67 108,2 41.036,98
2008 1.295.236,39 99,7 1.330.498,83 101,9 -35.262,44
2009 1.324.042,43 90,9 1.306.463,35 89,3 17.579,08
2010 1.907.271,95 126,8 1.611.984,31 107,2 295.287,64
2011 2.260.394,39 141,0 3.092.127,04 192,9 -831.732,65
Mülk Alımı 1.986.917,80 123,2 273.476,59
Hariç 2011
2012 2.541.793,17 94,0 2.388.117,10 88,0 153.676,07
2013 2.880.746,15 93,0 2.621.832,37 85,0 258.913,78
2014 3.077.662,79 92,7 2.684.370,50 80,8 393.292,29
2015 3.138.094,19 93,0 3.232.890,69 86,2 -94.796,50

199

MALİ YAPI, BÜTÇE VE DENETİM



Oda Bütçesinin ana gelir kalemlerinin son dört yönetim dönemindeki 8 yıllık deği-
şimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda kesinleşen rakamların yanı sıra ilgili
kalemin Oda bütçesi içindeki oranlarına da yer verilmiştir. Odanın temel gelir ka-
lemlerinden olan “üye kayıt ve ödenti” gelirleri oransal olarak büyük değişiklik gös-
termiştir, büyüyen Oda bütçesi içinde oranın korunmuş olması önemlidir. Odanın
gerçekleşen gelir bütçesinde yaklaşık bir önceki döneme göre % 15 oranında artı-
şın gerçekleştiği dönemde, üye ödentilerindeki artış da % 125 düzeyini aşmıştır.

Odamız gelirlerinin oluşumunda şubelerimize göre dağılımını irdelediğimizde, 2014
yılında elde edilen gelirlerin yaklaşık % 29’luk bölümü Ankara Şubemiz tarafından
elde edilırken, bu büyüklüğü Oda Genel Merkezi % 29 oranıyla izlemektedir. İs-
tanbul Şubemiz % 14’lük oranla Genel Merkez’i izlemektedir. 2014 yılında İzmir
Şube % 9 oranını yakalarken, Bursa % 6’lık oranı Adana Şube %3’lık oranı, , Sam-
sun Şube % 2, Konya şubemiz ise % 2 oranı yakalamaktadır. Diğer şubelerimizden,
Trabzon Şube % 2 ve Kayseri Şube % 1 oranını yakalamaktadır. Şubelerin etki alan-
ları içindeki temsilcilikler tarafından toplanan gelirler de Şube gelirleri içine katıl-
mıştır.

Odamız gelirlerinin oluşumunda şubelerimize göre dağılımını irdelediğimizde, 2015
yılında elde edilen gelirlerin yaklaşık % 29’luk bölümü Ankara Şubemiz tarafından
elde edilırken, bu büyüklüğü . Oda Genel Merkezi % 23’lük oranıyla izlemektedir.
İstanbul Şubemiz % 17’lık oranla Genel Merkezi izlemektedir. 2014 yılında İzmir
Şube % 7 oranını yakalarken, Bursa % 7’lık oranı Adana Şube %4’lık oranı, , Sam-
sun Şube % 2, Konya şubemiz ise % 2 oranı yakalamaktadır. Diğer şubelerimizden,
Trabzon Şube % 2 ve Kayseri Şube % 2 Muğla Şube % 1 Diyarbakır Şube % 2 ora-
nını yakalamaktadır. Şubelerin etki alanları içindeki temsilcilikler tarafından topla-
nan gelirler de Şube gelirleri içine katılmıştır.

2014 ve 2015 yılı Oda birimlerinin paylarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
Grafikte şubelere eklenmiş olan il ve ilçe temsilciliklerimizin tahsilatları toplam
orana dahil edilmiştir.
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8.2.2 GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME

Odamızın 28. Dönem Genel Kurulu tarafından 2014 yılı için kabul edilen tahmini
gider bütçesi 3.320.000,00 TL, 2015 yılı için ise 3.750.000,00 TL olarak belirlen-
miştir.Dönem sonunda ortaya çıkan kesinleşen gider büyüklüklerine bakıldığında
2014 yılı giderlerinin % 81 gerçekleşme oranıyla, 2015 yılı giderlerinin ise % 86
gerçekleşme oranıyla kesinleştiği görülmektedir. Oda Bütçesinin ana gider kalem-
lerinin son dört yönetim dönemindeki 8 yıllık değişimi aşağıdaki tabloda gösteril-
miştir. Tabloda kesinleşen rakamların yanı sıra ilgili kalemin Oda bütçesi içindeki
oranlarına da yer verilmiştir. Tabloda yer alan değerlerin değişimine bakıldığında;
Yönetici giderleri olarak adlandırılan,profesyonel olarak çalışan şube sekreter üye-
lerinin ücretlerinde, yıllık ücret artış oranlarına koşut bir artışın yaşandığı görül-
mektedir. Personel giderlerindeki değişim de yıllık ücret artışlarına yakın bir değer
verirken, İki yeni şube kuruluşundan kaynaklı artan personel sayısının da etkisiyle
dikkat çekici bir artış yaşanmıştır. Dışarıdan sağlanan hizmetler başlığı altında yer
alan telefon, posta kargo vb. Ücretlerin bir önceki döneme yakın değerlerde ger-
çekleştiği görülürken, çeşitli giderler arasında en önemli rakamları oluşturan kira-
lar ve yargı giderlerinde yaşanan artışlar, bütçeye doğrudan yansımaktadır. Amaca
yönelik giderler başlığı altında yer alan kongre, etkinlik, temsil ağırlama, yol vb. gi-
derlerde önemli tasarruf yapılarak artışların oldukça kısıtlı düzeyde kalması sağ-
lanmıştır. Benzer biçimde büro giderlerinde de önemli oranda tasarruf sağlanmıştır.
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Odamızın 2014 yılı giderlerinin Oda birimlerine göre dağılımına bakıldığında or-
taya çıkan durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Oda giderleri içinde Oda Genel
Merkezi % 46 düzeyinde bir paya sahipken, İstanbul Şube % 15, Ankara Şube % 18,
İzmir Şube % 11, Bursa Şube % 6 oranında pay alırken, diğer şubeler yaklaşık % 4
düzeyinde gidere sahip görünmektedir.

Odamızın 2015 yılı giderlerinin Oda birimlerine göre dağılımına bakıldığında or-
taya çıkan durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Oda giderleri içinde Oda Genel
Merkezi % 37 düzeyinde bir paya sahipken, İstanbul Şube % 14, Ankara Şube % 14,
İzmir Şube % 8, Bursa Şube % 5 oranında pay alırken, diğer şubeler yaklaşık % 22
düzeyinde gidere sahip görünmektedir. 2015 yılında kurulan Muğla ve Diyarbakır
şubeleri kira demirbaş ve personel giderleri %22 lik gidere dahildir.

8.3 DENETLEME KURULU RAPORLARI

Oda Denetleme Kurulu Toplantıları, 18.10.2014, 12.02.2015, 14.11.2015.
26.02.2016 tarihlerinde olmak üzere 28. Dönem içerisinde dört kez gerçekleştiril-
miş ve odamızın mali durumuna ilişkin söz konusu yıllarda; altışar aylık ve bir yıl-
lık olmak üzere hazırlanmıştır. Hazırlanan raporlarda yapılan önerilere dair takip
eden Yönetim Kurulu toplantılarında görüşmeler sonrasında gerekli kararlar ve ön-
lemler alınmış, uygulamaya geçirilmiştir. Denetleme kurulunca hazırlanan raporlar,
tarih sırasıyla aşağıda verilmektedir:

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 2014 YILI
1. DENETLEME KURULU RAPORU

18.10.2014 tarihli Denetleme Kurulu Raporu:

01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında, TMMOB Şehir Plancıları Odasının he-
saplarının, faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, Oda Genel Merkezinde
18.10.2014 tarihinde Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Bülent UÇELE, Menşure IŞIK,
Meltem YAĞAN, Ali Rıza NURHAN, Bahadır Aytuğ AYDOĞDU Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan SARIALTUN, Genel Sekreter Hüseyin G. ÇANKAYA, Sayman Üyesi Gür-
kan AKGÜN, Genel Sekreter Yardımcısı Sultan KARASÜLEYMANOĞLU, Ayhan
ERDOĞAN, Şelale BALAMBAR, Cansu DEMİR Oda Muhasebe Görevlileri Veysel
ERDEM ve İrfan ERDEMİR’in katılımı ile yapılan toplantının sonuçları aşağıda ve-
rilmiştir.

Denetlemede aşağıdaki belgeler incelenmiştir.
Karar Defteri
Kasa Defteri
Tahsilat Makbuzları
Gider Makbuzları
Banka Dekont ve Hareketleri
Demirbaş Defter ve Kayıtları
Evrak Kayıt Defterleri
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Yapılan incelemede;

30/06/2014 tarihi itibariyle

1 Kasa Hesabı : 1.394,42.– TL. olduğu,

2 Bankalar Hesabı :332.269,01.– TL

2.1 Fon Hesabı : 250.326,14.– TL

2.2 Mevduat Hesapları :81.942,87.– TL. olduğu,

3 Posta Çeki Hesabı : 23.083,84.- TL.

4 Gayrimenkullerin Alım Değerleri :1.346.078,46. – TL olduğu,

5 Gelirler Hesabı :1.686.837,02.– TL.

6 Giderler Hesabı :1.280.009,77.– TL.

7 Gelir - Gider Farkı : +406.827,25.– TL.

8 Postan Geçecekler :50.079,98.-TL

9 Demirbaşlar ve Gayrimenkul Hesabı

9.1. Demirbaşlar Hesabı:326.450,64.– TL.

9.2. Gayrimenkul:1.346.078,46.– TL (Satın alınan değer) olduğu saptanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

1- Gelir-Gider bütçesinin +406.827,25.–TL. olduğu, buna karşılık Ankara Şube ve
Genel Merkez mekanlarının alımında TMMOB’a 150.000.000.-TL, Makine Mü-
hendisleri Odası’na da 150.000.000.- TL olmak üzere toplam 300.000,00.-TL
borcun olduğu tespit edilmiştir. Gelir-Gider farkının +106.827,25.-TL. artı ver-
diği görülmüştür.

2- 2014 yılı tahmini bütçesinin cari yıl ödenti miktarı 100.000,00.-TL, geçmiş yıl
ödentisi de 270.000,00.-TL, olmak üzere toplamda 370.000,00.- TL, öngörül-
müş 594.339,90.-TL, olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı ise yaklaşık
%160’dır.

3- SSK ve Vergi gibi zorunlu ödentilerin süresinde yapıldığı, geçmiş döneme ilişkin
borçların ödendiği görülmüştür.

4- Odamız gelirlerinin arttırılmasına ilişkin çalışmaların odamız yönetim kurulunca
titizlikle sürdürüldüğü, gelir-gider dengesindeki artı değerin bu çalışmalar so-
nucunda gerçekleştiği ve titiz çalışmalarını devam ettirdikleri saptanmıştır.

5- MDU’ların ve üye aidat tahsilinin sıkı bir şekilde takip edilmesi, 28.Genel Ku-
rulda MDU ve üye aidatlarının tahsiline ilişkin çalışmaların devam ettirilmesi
tavsiye edilmiştir.

6- 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki üye işlemleri incelendiğinde yeni
mezun oranının azaldığı görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversi-
telere yeni Şehir Plancısı alımında yasal olarak öncelikle odalarına üye olmala-
rının gerektiği hususu resmi yazı ile bildirilmesi tavsiye edilir.
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7- Bakanlıklar belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına odamızca yapılmakta
olan MDU işleminin torba yasada belirtildiği gibi vize veya onay anlamına gel-
mediğini, MDU işleminin odamız tarafından yapılmasını yasalara ve mevzuata
aykırı olmadığını hatırlatan bir yazının gönderilmesi tavsiye edilir.

8- Oda Muhasebe defter ve Kayıtlarının düzenli tutulduğu görülmüştür. Oda Say-
man Üyesi Gürkan AKGÜN ve Muhasebe görevlisi Veysel ERDEM ile İrfan ER-
DEMİR’e titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür edilmesine karar verilmiştir.

Bu rapor 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş ve tarafımızca imzalanmıştır.

Ekler : TMMOB Şehir Plancıları Odası 01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arası
gelir tablosu

TMMOB Şehir Plancıları Odası 01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arası
gider tablosu

Banka Dekont ve Hareketleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 2014 YILI
2. DENETLEME KURULU RAPORU

12.02.2015 tarihli Denetleme Kurulu Raporu

01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında, TMMOB Şehir Plancıları Odasının he-
saplarının, faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, Oda Genel Merkezinde
12.02.2015 tarihinde Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Bülent UÇELE, Menşure IŞIK,
Meltem YAĞAN, Ali Rıza NURHAN, Bahadır Aytuğ AYDOĞDU Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan SARIALTUN, Genel Sekreter Hüseyin G. ÇANKAYA, Sayman Üyesi Gür-
kan AKGÜN, Genel Sekreter Yardımcısı Sultan KARASÜLEYMANOĞLU, Ayhan
ERDOĞAN, Şelale BALAMBAR, Cansu DEMİR Oda Muhasebe Görevlileri Veysel
ERDEM ve İrfan ERDEMİR’in katılımı ile yapılan toplantının sonuçları aşağıda ve-
rilmiştir.

Denetlemede aşağıdaki belgeler incelenmiştir.
Karar Defteri
Kasa Defteri
Tahsilat Makbuzları
Gider Makbuzları
Banka Dekont ve Hareketleri
Demirbaş Defter ve Kayıtları
Evrak Kayıt Defterleri
Yevmiye Defteri

Yapılan incelemede;

31/12/2014 tarihi itibariyle

1- Kasa Hesabı : 843,28.– TL. olduğu,

2- Bankalar Hesabı :211.712,53.– TL

2.1. Fon Hesabı : 157.411,00.– TL

2.2. Mevduat Hesapları :54.301,53.– TL. olduğu,
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3- Posta Çeki Hesabı : 1.507,01.- TL.

4- Gayrimenkullerin Alım Değerleri :1.162.490,46. – TL olduğu,

5- Gelirler Hesabı :3.077.662,79.– TL.

6- Giderler Hesabı :2.684.370,50.– TL.

7- Gelir - Gider Farkı : +393.292,29.– TL.

8- Postan Geçecekler :179.229,47.-TL

9- Demirbaşlar ve Gayrimenkul Hesabı

9.1. Demirbaşlar Hesabı:334.764,70.– TL.

9.2. Gayrimenkul:1.162.490,46.– TL (Satın alınan değer) olduğu saptanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

1- Gelir-Gider bütçesinin +393.292,29.–TL. artı verdiği görülmüştür.

2- 2014 yılı tahmini bütçesinin cari yıl ödenti miktarı 200.000,00.-TL, geçmiş yıl
ödentisi de 540.000,00.-TL, olmak üzere toplamda 740.000,00.- TL, öngörül-
müş 1.080.358,48.-TL, olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı ise yaklaşık
%146’dır.

3- SSK ve Vergi gibi zorunlu ödentilerin süresinde yapıldığı, geçmiş döneme ilişkin
borçların ödendiği görülmüştür.

4- Odamız gelirlerinin arttırılmasına ilişkin çalışmaların odamız yönetim kurulunca
titizlikle sürdürüldüğü, gelir-gider dengesindeki artı değerin bu çalışmalar so-
nucunda gerçekleştiği ve titiz çalışmalarını devam ettirdikleri saptanmıştır.

5- MDU’ların ve üye aidat tahsilinin sıkı bir şekilde takip edilmesi, 28.Genel Kuru-
lunun kararıdır. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde MDU gelirlerinde ciddi bir
azalma görüldüğünden MDU gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yö-
netim kurulunca yapılması tavsiye edilmiştir.

6- 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasındaki üye işlemleri incelendiğinde yeni
mezunların üye olma oranının azaldığı görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluş-
ları ile üniversitelere yeni Şehir Plancısı alımında yasal olarak öncelikle odala-
rına üye olmalarının gerektiği hususu resmi yazı ile bildirilmesi tavsiye edilir.

7- Oda Muhasebe defter ve Kayıtlarının düzenli tutulduğu görülmüştür. Oda Say-
man Üyesi Gürkan AKGÜN ve Muhasebe görevlisi Veysel ERDEM ile İrfan ER-
DEMİR’e titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür edilmesine karar verilmiştir.

Bu rapor 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş ve tarafımızca imzalanmıştır.

Ekler : TMMOB Şehir Plancıları Odası 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası
gelir tablosu

TMMOB Şehir Plancıları Odası 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası
gider tablosu

Banka Dekont ve Hareketleri
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TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 2015 YILI
1. DENETLEME KURULU RAPORU

14.11.2015 tarihli Denetleme Kurulu Raporu

01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında, TMMOB Şehir Plancıları Odasının he-
saplarının, faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, Oda Genel Merkezinde
14.11.2015 tarihinde Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Bülent UÇELE, Menşure IŞIK,
Meltem YAĞAN, Ali Rıza NURHAN, Bahadır Aytuğ AYDOĞDU Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan SARIALTUN, Genel Sekreter Hüseyin G. ÇANKAYA, Sayman Üyesi Gür-
kan AKGÜN, Genel Sekreter Yardımcısı Sultan KARASÜLEYMANOĞLU, Ayhan
ERDOĞAN, Şelale BALAMBAR, Cansu DEMİR Oda Muhasebe Görevlileri Veysel
ERDEM ve İrfan ERDEMİR’in katılımı ile yapılan toplantının sonuçları aşağıda ve-
rilmiştir.

Denetlemede aşağıdaki belgeler incelenmiştir.

Karar Defteri
Kasa Defteri
Tahsilat Makbuzları
Gider Makbuzları
Banka Dekont ve Hareketleri
Demirbaş Defter ve Kayıtları
Evrak Kayıt Defterleri
Yevmiye Defteri

Yapılan incelemede;

30/06/2015 tarihi itibariyle

1- Kasa Hesabı : 361,62.– TL. olduğu,

2- Bankalar Hesabı :207.734,09.– TL

2.1 Fon Hesabı : 177.674,20.– TL

2.2 Mevduat Hesapları :30.059,89.– TL. olduğu,

3- Posta Çeki Hesabı : 9.749,70.- TL.

4- Gayrimenkullerin Alım Değerleri :1.162.490,46. – TL olduğu,

5- Gelirler Hesabı :1.465.721,23.– TL.

6- Giderler Hesabı :1.495.751,14.– TL.

7- Gelir - Gider Farkı : -30.029,91.– TL.

8- Postan Geçecekler :140.838,50.-TL

9- Demirbaşlar ve Gayrimenkul Hesabı

9.1. Demirbaşlar Hesabı:366.994,89.– TL.

9.2. Gayrimenkul:1.162.490,46.– TL (Satın alınan değer) olduğu saptanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

1- Gelir-Gider bütçesinin -30.029,91.–TL. eksi verdiği görülmüştür. 30.06.2015 ta-
rihli banka toplam değeri 358.683,91-TL’dir.
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2- 2015 yılı tahmini bütçesinin cari yıl ödenti miktarı ilk 6 aylık kısmı 120.000,00.-
TL, geçmiş yıl ödentisi de ilk 6 aylık kısmı 297.500,00.-TL, olmak üzere toplamda
417.500,00.- TL, öngörülmüş 298.581,50.-TL, olarak gerçekleşmiştir. Gerçek-
leşme oranı ise yaklaşık %72’dır.

3- SSK ve Vergi gibi zorunlu ödentilerin süresinde yapıldığı, geçmiş döneme ilişkin
borçların ödendiği görülmüştür.

4- Odamız gelirlerinin arttırılmasına ilişkin çalışmaların odamız yönetim kurulunca
titizlikle sürdürüldüğü, saptanmıştır.

5- MDU’ların ve üye aidat tahsilinin sıkı bir şekilde takip edilmesi, 28.Genel Kuru-
lunun kararıdır. Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde MDU gelirlerinde ciddi bir
azalma görüldüğünden MDU gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yö-
netim kurulunca yapılması tavsiye edilmiştir.

6- 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasındaki üye işlemleri incelendiğinde yeni
mezunların üye olma oranının azaldığı görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluş-
ları ile üniversitelere yeni Şehir Plancısı alımında yasal olarak öncelikle odala-
rına üye olmalarının gerektiği hususu resmi yazı ile bildirilmesi tavsiye edilir.

7- Gelirler tablosunun 4.bölümünün 2 ve 3 fıkralarının ayrıştırılarak yeniden dü-
zenlenmesi tavsiye edilmiştir.

8- Mevzuata ilişkin hizmet içi eğitim seminerlerine ilişkin hazırlıklar yapılması yö-
netime tavsiye edilmiştir.

9- Oda arşivinin dijital kayda alınması yönetime tavsiye edilmiştir.

10-Oda Muhasebe defter ve Kayıtlarının düzenli tutulduğu görülmüştür. Oda Say-
man Üyesi Gürkan AKGÜN ve Muhasebe görevlisi Veysel ERDEM ile İrfan ER-
DEMİR’e titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür edilmesine karar verilmiştir.

Bu rapor 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş ve tarafımızca imzalanmıştır.

Ekler : TMMOB Şehir Plancıları Odası 01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arası
gelir tablosu

TMMOB Şehir Plancıları Odası 01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arası
gider tablosu

Banka Dekont ve Hareketleri

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 2015 YILI
2. DENETLEME KURULU RAPORU

26.02.2016 tarihli Denetleme Kurulu

01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında, TMMOB Şehir Plancıları Odasının he-
saplarının, faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, Oda Genel Merkezinde
26.02.2016 tarihinde Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Bülent UÇELE, Menşure IŞIK,
Meltem YAĞAN, Ali Rıza NURHAN, Bahadır Aytuğ AYDOĞDU Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan SARIALTUN, Genel Sekreter Hüseyin G. ÇANKAYA, Sayman Üyesi Gür-
kan AKGÜN, Genel Sekreter Yardımcısı Sultan KARASÜLEYMANOĞLU, Oda
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Muhasebe Görevlileri Veysel ERDEM ve İrfan ERDEMİR’in katılımı ile yapılan top-
lantının sonuçları aşağıda verilmiştir.

Denetlemede aşağıdaki belgeler incelenmiştir.
Karar Defteri
Kasa Defteri
Tahsilat Makbuzları
Gider Makbuzları
Banka Dekont ve Hareketleri
Demirbaş Defter ve Kayıtları
Evrak Kayıt Defterleri
Yevmiye Defteri

Yapılan incelemede;

31/12/2015 tarihi itibariyle

1- Kasa Hesabı : 2.985,59.– TL. olduğu,

2- Bankalar Hesabı :34.362,92.– TL

2.1 Fon Hesabı : 17.576,77.– TL

2.2 Mevduat Hesapları :16.786,15.– TL. olduğu,

3- Posta Çeki Hesabı : 237,43.- TL.

4- Gayrimenkullerin Alım Değerleri :1.162.490,46. – TL olduğu,

5- Gelirler Hesabı :3.138.094,19.– TL.

6- Giderler Hesabı :3.232.890,69.– TL.

7- Gelir - Gider Farkı : -94.796,50.– TL.

8- Postan Geçecekler :264.134,00.-TL

9- Demirbaşlar ve Gayrimenkul Hesabı

9.1. Demirbaşlar Hesabı:372.064,97.– TL.

9.2. Gayrimenkul:1.162.490,46.– TL (Satın alınan değer) olduğu saptanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

1- Gelir-Gider bütçesinin -94.796,50.–TL. eksi verdiği görülmüştür. 31.12.2015 ta-
rihli banka toplam değeri 301.719,94-TL’dir.

2- 2015 yılı tahmini bütçesinin cari yıl ödenti miktarı 240.000,00.-TL, geçmiş yıl
ödentisi de 595.000,00.-TL, olmak üzere toplamda 835.000,00.- TL, öngörül-
müş 1.116.252,38.-TL, olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı ise yaklaşık
%134’dür.

3- SSK primlerinin ve KDV’nin süresinde yapıldığı, ancak 2015/Aralık dönemine
ilişkin 1 adet stopaj ödemesinin yapılmamış olduğu görülmüştür. Bu konuda en
kısa sürede gerekli ödemenin yapılması, önümüzdeki dönemde de bu tür öde-
melerin süresi içinde yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesi istenmiştir.

4- Odamız gelirlerinin arttırılmasına ilişkin çalışmaların odamız yönetim kurulunca
titizlikle sürdürüldüğü, saptanmıştır.
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5- MDU’ların ve üye aidat tahsilinin sıkı bir şekilde takip edilmesi, 28.Genel Kuru-
lunun kararıdır. Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde yeni büro tescillerinin artma-
sına rağmen MDU gelirlerinde ciddi bir azalma görüldüğünden MDU gelirlerinin
arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması yönetim kuruluna tavsiye edil-
miştir.

6- Odamız gelirlerinde yaptığımız incelemelerde, basın, yayın ve reklam gelirleri-
nin elde edilemediği tespit edilmiş olup, bunun vergi mevzuatından kaynak-
landığı saptanmıştır. Önümüzdeki dönemde oda gelirlerinin arttırılması
amacıyla sınırlı bir iktisadi işletme kurulması hususunda Yönetim Kurulunun,
Genel Kurula yönelik bir hazırlık yapması tavsiye edilmiştir.

7- 2015 yılı için başlatılan mali müşavirlik hizmetinin önümüzdeki yıllarda da
devam ettirilmesi ve mali müşavirin yıllık inceleme raporunun yanı sıra her ay
içinde inceleme raporu hazırlayarak Denetim Kuruluna da sunulmasının sağ-
lanması tavsiye edilmiştir.

8- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu karar defteri incelenirken 29/12/2015 tarihli bir
tutanak tutulduğu görülmüştür. Tutanak incelendiğinde Yönetim Kurulu üyesi
Ayşe Işık Ezer’in mevzuata aykırı bir şekilde Yönetim Kurulu karar defterine mü-
dahale ettiği anlaşılmıştır. Bu konuya ilişkin Yönetim Kurulunun tutanak tut-
masının yanı sıra Ayşe Işık Ezer den karar defterine müdahalesi nedeniyle
savunmasının istendiği ve sekreteryanın Ayşe Işık Ezer’e yazılı bir cevap verdiği
tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Denetleme Kurulu olarak üyenin savunmasını
takiben hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması hususunun titizlikle takip
edilmesi tavsiye edilmiştir.

9- 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki üye işlemleri incelendiğinde yeni
mezunların üye olma oranının azaldığı görülmüştür. Öncelikle şehircilik şirket
ve büroları ile Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere yeni Şehir Plancısı alı-
mında yasal olarak öncelikle odalarına üye olmalarının yasal olarak gerektiği
hususu resmi yazı ile bildirilmesi tavsiye edilir.

10-Mevzuata ilişkin hizmet içi eğitim seminerlerine ilişkin hazırlıklar yapılması öne-
rilmiş olup önümüzdeki dönemde bu konunun üzerine eğilinmesi yönetim ku-
ruluna tavsiye edilir.

11-Oda arşivinin dijital kayda alınması yönetime tavsiye edilmiştir.

12-Oda Muhasebe defter ve Kayıtlarının düzenli tutulduğu görülmüştür. Oda Say-
man Üyesi Gürkan AKGÜN ve Muhasebe görevlisi Veysel ERDEM ile İrfan ER-
DEMİR’e titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür edilmesine karar verilmiştir.

Bu rapor 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş ve tarafımızca imzalanmıştır.

Ekler : TMMOB Şehir Plancıları Odası 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arası
gelir tablosu

TMMOB Şehir Plancıları Odası 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arası
gider tablosu

Banka Dekont ve Hareketleri
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8.4 2016 YILI OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN AYLARI GEÇİCİ BÜTÇESİ

2014 Yılında gerçekleştirilen 28. Dönem Oda Genel Kurulu tarafından kabul edilen
2014-2015 yılları gelir ve gider bütçesi 31 Aralık 2015 tarihinde sona erdiği için 29.
Genel Kurul’un gerçekleşeceği 26 Mart 2016 tarihine kadar geçerli olacak biçimde
üç aylık geçici bütçe hazırlanmış ve Oda yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek
yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan geçici bütçe uyarınca hazırlanan tahmini gelir tab-
losu ve gider tablosu ana kalemlere göre aşağıda verilmiştir.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
01/01/2016-31/03/2016 DÖNEMİ TAHMİNİ GELİR TABLOSU

GELİRLER 876.600,00

BÖLÜM-I Üye Kayıt Ve Ödenti Gelirleri 172.500,00
BÖLÜM-II Hizmet Karşılığı Gelirler 600,00
BÖLÜM-III Yayın Gelirleri 0,00
BÖLÜM-IV Mesleki Denetim Gelirleri 340.000,00
BÖLÜM-V Mesleki Faaliyet Gelirleri 0,00
BÖLÜM-VI Tescil Gelirleri 321.000,00
BÖLÜM-VII Oda Faaliyetlerinden Sağ. Gelirler 0,00
BÖLÜM-VIII Diğer Gelirler 37.500,00
BÖLÜM-IX Faiz Gelirleri 5.000,00

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
01/01/2016-31/03/2016 DÖNEMİ TAHMİNİ GELİR TABLOSU

GİDERLER 876.600,00
BÖLÜM-I Yönetici Giderleri 76.500,00
BÖLÜM-II Personel Giderleri 438.500,00
BÖLÜM-III Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 47.000,00
BÖLÜM-IV Çeşitli Giderler 96.400,00
BÖLÜM-V Amaca Yönelik Çeşitli Giderler 111.750,00
BÖLÜM-VI Büro Giderleri 18.400,00
BÖLÜM-VII Yayın Giderleri 55.000,00
BÖLÜM-VIII Vergi-Resim Ve Harçlar 2.550,00
BÖLÜM-X TMMOB Giderleri 14.000,00
BÖLÜM-XI Kıymet Alımları 16.500,00
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DENETLEME KURULU GELİR GİDER TABLOLARI

GİDER KALEMLERİ GİDER KALEMLERİ
2015 YILI (TL) 2014 YILI (TL)

YÖNETİCİ GİDERLERİ (PERSONEL) 148.598,47 171.535
PERSONEL GİDERLERİ 1.843.952,29 941.738
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 176.478,20 126.872
ÇEŞİTLİ GİDERLER 385.278,77 330.580
AMACA YÖNELİK ÇEŞİTLİ GİDERLER 358.621,55 340.958
BÜRO GİDERLERİ 81.305,90 61.085
YAYIN GİDERLERİ 155.949,23 219.630
VERGİ-RESİM VE HARÇLAR 7.190,03 16.058
TMMOB GİDERLERİ 38.215,98 44.870
KIYMET ALIMLARI 37.300,27 13.439

GELİR TİPİ 2015
TOPLAM GELİR 3.138.094,19
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİ GELİRLERİ 1.888.622,11
HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 1.010,00
YAYIN GELİRLERİ 0,00
MESLEKİ DENETİM GELİRLERİ 933.529,65
MESLEKİ FAALİYET GELİRLERİ 0,00
TESCİL GELİRLERİ 755.300,18
ODA FAALİYETLERİNDEN SAĞ. GELİRLER 0,00
DİĞER GELİRLER 246.934,97
FAİZ GELİRLERİ 12.697,28
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8.5 TOPLU SÖZLEŞME

Odamız çalışanlarının üyesi olduğu DİSK Sosyal İş Sendikası ile Odamız arasında
01.01.2014 – 31.12.2016 tarihleri arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak biçimde 6.
Dönem Toplu İş Sözleşmesi 21.02.2014 tarihinde imzalanmıştır. Maaşlarda ilk yıl
için % 4, ikinci yıl için TÜFE oranında, üçüncü yıl için iseTÜFE+1 puan olarak belir-
lenen artışın yer aldığı Toplu Sözleşme’de bu artışın dışında çalışanların sosyal hak-
larında da iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Personel Yönergesi
doğrultusunda tüm çalışanların özlük haklarında, kadro ve statülerinde güncel-
leme ve iyileştirmeler yapılarak, tüm personelin eşit haklardan yararlandırılması
sağlanmıştır.
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Dönem içinde meslek alanımızda yaşanan gelişmeler Yönetim kurulumuz tarafın-
dan toplumcu bir bakış açısıyla değerlendirilmiş, kentlerimizin, doğal ve kültürel
değerlerimizin talan edilmesine yönelik, yanlış ve kayırmacı kararlara karşı müca-
dele her alanda sürdürülmüştür. Bu mücadele yöntemlerinden biri de Oda Onur
Kurulu aracılığıyla disiplin süreçlerinin işletilmesidir. Bu kapsamda 28. Dönem
içinde Odamıza iletilen şikayetler ve tespit edilen hususlar hakkında inceleme ve
değerlendirme yapılmış, bir kısmının soruşturma işlemleri devam ederken bir kıs-
mının ise Onur Kurulu süreçleri tamamlanmıştır.

• 28. Dönem içerisinde mesleki denetim uygulamasına dair çalışmalar yürütül-
müş, bu kapsamda tespit edilen sorunlara dair üyelerimizle iletişime geçilerek
planlama faaliyetlerini Odamız Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mes-
leki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği doğrultusunda yürütmeleri konusunda
uyarılar yapılmıştır.

• Serbest şehircilik bürosu sahibi ve Odamız üyesi hakkında vatandaşlar tarafın-
dan Odamıza şikayetler iletilmiştir. Yapılan incelemede üyenin büro tescil iş-
lemleri ile mesleki denetim uygulamasına dair işlemlerinin Odamız Serbest
Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeli-
ği’ne aykırı olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri devam
etmektedir.

• Isparta SDÜ’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Odamız üyesi tarafından
SDÜ Şehir ve Böle Planlama Bölümü’nde görev yapan diğer meslektaşlarımız
hakkında yapmış olduğu şikayet konusu incelenmiş olup, hazırlanan soruş-
turma raporu doğrultusunda şikayet edilen her iki Odamız üyesi Onur Kurulu’na
sevk edilmiştir. Oda Onur Kurulu’nca değerlendirilen disiplin dosyasında üyelere
1 (bir) ay süreyle meslekten uzaklaştırma cezası verilmiş olup, TMMOB Yüksek
Onur Kurulu’nca onaylanmasının ardından ilgili kurum ve kuruluşlara duyurusu
yapılmıştır.

• Öğretim görevlisi bir üyemizin basına oda hakkında yapmış olduğu açıklamalar
nedeniyle soruşturma işlemi başlatılarak konu Oda Onur Kurulu’na iletilmiştir.

• Odamız üyesi 3 kişi hakkında Odaya yapılan şikâyete istinaden soruşturma iş-
lemi başlatılarak konu Oda Onur Kurulu’na iletilmiştir.

• Şanlıurfa iline ait yapılan planların imar mevzuatına aykırılı olduğu belirtilerek
Odaya iletilen başvuru üzerine Odamız üyesi 5 kişi hakkında soruşturma işlemi
başlatılmıştır.

9- DİSİPLİN SORUŞTURMALARI ve
ONUR KURULU KARARLARI
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• Iğdır iline ait yapılan planların imar mevzuatına aykırılı olduğu belirtilerek
Odaya iletilen başvuru üzerine Odamız üyesi 1 kişi hakkında soruşturma işlemi
başlatılmıştır.

• Öğretim üyesi 2 üyemiz hakkında Odaya şikâyet başvurusu yapılmıştır. Konu
incelenmiş olup, soruşturmaya konu edilecek husus olmadığı tespit edilmiştir.
Ancak şikayetçinin itiraz ederek yeniden başvurması üzerine konu ilgili disiplin
maddeleri gereğince Onur Kurulu’na iletilmek zorunda kalınmıştır.
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10.1 ODA GENEL MERKEZİ TARAFINDAN YAPILAN
BASIN AÇIKLAMALARI

Genel Merkez tarafından 28.Dönem içinde yapılan Basın Açıklamaları başlıklar ha-
linde aşağıdadır:

• Orman katliamı uygulama yönetmelikleri yürürlüğe girdi!.. 24.04.2014

• Muğla ili, datça-bozburun özel çevre koruma bölgesi 1/25000 ölçekli çevre
düzeni planı revizyonu şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırıdır 07.05.2014

• Halkımızın Başı Sağolsun 14.05.2014

• Kentlerimizin, meydanlarımızın, parklarımızın ve yaşam alanlarımızın tala-
nına karşı, haziran direnişinin yıl dönümünde mücadeleye devam! 30.05.2014

• Mesele “bir kaç ağaç” meselesi değil! Özgürlüğümüzü, yaşamımızı, geleceği-
mizi koruma meselesidir! 05.06.2014

• Bodrum’da Reza Sarraf’ın korumalarınca şehir planlama öğrencilerinin dö-
vülmelerini ve hakarete mağruz kalmalarını şiddetle kınıyoruz! 21.06.2014

• 17 Ağustos`u Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız…16.08.2014

• Mekansal planlar yapım yönetmeliği, planlama esasları, kamu yararı ve eşit-
lik ilkeleri doğrultusunda odamız tarafından mahkemeye taşınmıştır.
03.09.2014

• Ankaralılara temiz su vermek istiyorsanız bayındır barajı`ndaki yapılaşmaya
izin vermeyin 15.09.2014

• Van depreminin 3. Yılında; “ne Türkiye`nin deprem ülkesi olduğu gerçeği ne
de iktidarın planlama anlayışı değişti” 23.10.2014

• Antalya şube`den basın açıklaması “batı çevre yolu çevresindeki alanın ta-
mamı değerli tarım arazisidir” 20.11.2014

• Bir muafiyet hikayesi: ÇED yönetmeliği 04.12.2014

• Odamızın Ankara şubesi sekreter üyesi Deniz Kimyon’ un yanındayız
09.12.2014

• Eli torbanın içinde yakalanan akp’nin yasasını tanımıyoruz!.. 16.12.2014

• İsyandayız; eşitlik, adalet istiyoruz! 17.02.2015

• İktidarın `iç güvenliğini` sağlayan yasaya karşıyız! 26.02.2015

10- BASIN AÇIKLAMALARI
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• Parsel parsel yağma sadece ankara’da değil, ülkemizin dört bir yanında ger-
çekleşmektedir! 11.04.2015

• Emeğin kenti Bursa`da metal işçilerinin mücadelesini selamlıyoruz!
21.05.2015

• “Çevre mücadelesi ” küresel ölçekte “yaşam alanı mücadelesi”dir. 05.06.2015

• Bu karanlık “oy”unu kabul etmiyoruz! 06.06.2015

• Dayanışma, barış ve bir başka dünyanın mümkün olduğu inancını kaybet-
meyeceğız. 21.07.2015

• 17 Ağustos 1999 dan bu yana değişen birşey yok... Sesimizi duyan var mı?
17.08.2015

• Barış istiyoruz! 09.09.2015

• Faili belli, tanıyoruz! 12.10.2015

• Van depremi’nin 4. Yılında; afetin riskinden nemalanmak dışında değişen bir-
şey var mı? 22.10.2015

• 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü basın açıklaması 07.11.2015

• Çatışmaların arasında kalan insanlık değerlerimizdir. 11.12.2015

• Suriçi’ndeki şiddet ve yıkımdan rant devşirmek onursuzluktur. 09.01.2016

• Daima barış ve özgür düşüncenin yanında olacağız. 16.01.2016

• Terörü Lanetliyoruz!.. 18.02.2016
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ORMAN KATLİAMI UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!..

18 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete `de Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygu-
lama Yönetmeliği ve Orman Kanununun 17/3 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yö-
netmeliği, Anayasanın 7. Ve 169. Maddesine ve Anayasa Mahkemesi kararlarına
açıkça aykırı olduğu halde, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Adeta orman katliam
planı niteliğindeki bu yönetmeliklerde ormanın kendisi dışında yok yok.

“Kamu yararı ve zaruret” kisvesi altında ormanlarda madencilik, yol, liman geri hiz-
met alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; pat-
layıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma
ve güvenlik tesislerine; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim
santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesislerine; telefon iletim hattı,
iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu
ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik
kablo gibi haberleşme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli
su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesislerine; atık su
tesislerine; petrol ve doğalgaz boru hattı; alt yapı tesislerine; katı atık aktarma is-
tasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine; ruhsata dayalı petrol ve
doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere; baraj;
gölet; sokak hayvanları bakımevi; mezarlık tesislerine; sağlık ocağı, hastane gibi
sağlık tesislerine; ilk, orta ve lise ve dini eğitim tesisi gibi eğitim tesislerine; futbol
sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili yer,
bina ve tesislere izin verilmesi normlaştırılmıştır.

Geleceğimizin garantisi olan “muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum
meşcereleri ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanları” da ma-
dencilik faaliyetlerine teslim edilirken, “ hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları”
için çöplüğe dönüştürülecektir.

Daha ne kaldı geriye?

Ormanlar, iktidarın ve yandaşlarının arsa deposu olarak görülmekte, kalkınmayı
inşaat, enerji ve madencilik sektörlerine daraltmakta, bunu yaparken gözü dön-
müş bir şekilde çevresel değerler hiçe sayılmaktadır. Adeta bindiği dalı keserken,
ekolojik bir yıkıma yol açacak bu adımlarla gelecek nesiller yok sayılmaktadır. Bilim
insanlarından gelen tüm uyarılara kulak tıkayan, rant uğruna İstanbul Kuzey Or-
manlarından geçen 3. Köprü, otoyol ve bağlantı yolları, İstanbul`un akciğerlerini
ve su havzalarını ortadan kaldırırken bu talan tüm ülkeye yayılmak üzere altyapı ha-
zırlanmıştır.

AKP İktidarı adeta doğaya karşı savaş açmıştır. “Gölgesini satamadığı ağacı kesen”
iktidar, Anayasaya ve mahkeme kararlarına aykırı olarak yayımladığı yönetmelik-
lerle hukuk sistemini de tanımadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Anayasamı-
zın 169. Maddesinde; “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi
için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.” yine aynı maddede “...Ormanlara
zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.” hükümleri yer al-
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masına rağmen, iktidar tarafından yapılan son düzenlemeler açıkça anayasamıza
aykırıdır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak iktidarı; Ülkemizin geleceği olan ormanları-
mızı yok edecek bu son düzenlemeden vazgeçmeye davet ediyoruz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MUĞLA İLİ, DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 1/25000
ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE

KAMU YARARINA AYKIRIDIR

Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme sahip, çevre kirlenmeleri ve bozulmala-
rına duyarlı toprak ve su alanlarını içeren, sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin, doğal
kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını em-
niyet altına almak üzere Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Datça-Bozburun
bölgesi, korumakla, gelecek kuşaklara taşımakla yükümlü Bakanlık eliyle yok edil-
mek istenmektedir.

Muğla İli, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Dü-
zeni Planı Revizyonu, yangından mal kaçırırcasına 30 Mart yerel seçimleri önce-
sinde onanarak askıya çıkarıldığı günlerden beri kamuoyunda infiale yol açmıştır.

Datça-Bozburun‘da yapılaşma yasağı olan kıyı bandı ve çevresinde yapılaşmanın
önünü açan ve duyarlı kamuoyu tepkisine rağmen, hiçbir kurum görüşü alınma-
dan oluşturulan Çevre Düzeni Plan Revizyonu, Odamızın Muğla Temsilciliği ve İzmir
Şubesi‘nce incelenmiş, planın tarım alanlarında, doğal ve arkeolojik alanlarda ko-
rumadan uzak kararlar içerdiği ve bu alanlarda yapılaşmanın önünü açtığı gerek-
çeleri ile; Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü‘ne 29.04.2014 tarihinde,
yasal süresi içinde kapsamlı bir şekilde itirazlarımız iletilmiştir.

Bu doğrultuda;

• Muğla-Aydın-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının Danıştay 6. Dai-
resince nüfus ve sektörel projeksiyonlar açısından yürütmesi kısmen durdu-
rulmuş iken, itiraza konu planın Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki nüfus
ve sektörel projeksiyonlarının hangi kriterler dahilinde yapıldığının anlaşıla-
madığı,

• Doğal ve arkeolojik sit derecelerinde değişiklik yapılarak bu alanlarda turizm
alanları, yerleşim alanları, günübirlik alanlar ve kamping alanları planlanarak
yapılaşmaya açıldığı,

• Mesire yerlerinde yapılaşma koşulları konusunda belirsizlikler olduğu, son
dönem yapılan düzenlemelerle yapılaşma riski taşıdığı,

• Mera Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler nedeniyle sözkonusu
plan değişikliği ile belirlenen kullanım kararlarıyla bölgenin imara açıldığı, ya-
pılaşma yönünde baskı oluşturacağı,
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• Agro Turizm adı altında, tarım alanlarının, 2. konut benzeri uygulamaya dön-
üştürülmesine imkan veren ve hiçbir mevzuatta yer almayan bir biçimde ta-
nımsal gösterim ve kararlarla yapılaşmaya açıldığı,

• Koruma kararları doğrultusunda sit paftalarında 1. derece doğal sit alanı olarak
belirlenmiş koylarda kamping alanları oluşturularak doğal yapıya zarar verile-
ceği,

• Günübirlik kullanım önerilen alanlarda yüksek yapı yoğunluğu verildiği,

• Geleceğimizin garantisi olan “özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları,
muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile endemik ve
korunması gereken nadir ekosistem alanları” madencilik faaliyetlerine teslim
edilirken, “ hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları” için çöplüğe dönüştürü-
leceği,

• Maden ocakları işletme ve rezerv alanları planda gösterim olarak işaretlenmiş
olmakla birlikte bu konuda verilmiş ruhsat ve izinlerden bahsedilmediği gibi,
orman alanında gösterilen maden alanlarının ne kadarlık alana yayılacağı ko-
nusunun belirsiz olduğu,

• Fiilen kaçak durumdaki yapılaşmaların yasallaşmasına olanak sağlayan plan ka-
rarları getirilmiş bir plan olduğu,

temel gerekçeleri ile yapılan itirazla, planın kamu yararından uzak kararlar içerdiği
tespitlerimiz onay kurumuna iletilmiştir.

Muğla bölgesinde uzun zamandır devam eden, bütüncül planlama anlayışından
uzak, parçacı yaklaşımla, yapılaşmaya açılması düşünülen alanları kapsayan, tarihi
ve doğal çevre, kültür ve yaşamsal öneme sahip değerler gözetilmeden, kamu ya-
rarı taşımayan tamamen ranta yönelik yapılaşmaları yönlendirmek amaçlı, alanın
Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının gerekçesi olan uluslar arası sözleşmelere ay-
kırı bu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğunu ilan
ediyoruz.

Bu nedenle, Doğal, tarihi ve yöresel birçok özelliğe sahip Datça-Bozburun bölgesi-
nin, salt turizm planlaması anlayışı ile değil, koruma öğelerini içeren geniş kap-
samlı düzenlemelerin parçası olarak ele alınması gerektiğini bir kez daha dile
getiriyor ulusal ve uluslar arası nitelikte doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip
bir bölgede onanan Muğla İli, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000
Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunun bir an önce durdurulmasını talep ediyo-
ruz.

Basınımıza ve Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.

Orhan SARIALTUN
TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı
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HALKIMIZIN BAŞI SAĞOLSUN

Türkiye bugün kara bir güne uyandı. Manisa Soma`da meydana gelen kahredici
olayda can kayıplarının sayısı giderek artıyor. Emeğin ve yaşamın en yüce değer ol-
duğunu unutan Türkiye bir kez daha özelleştirmenin, taşeronlaşmanın, denetim-
sizliğin, tedbirsizliğin ve izlenen enerji politikalarının faturasını masum canları ile
ödemeye devam ediyor.

Maden ve enerji alanında yürütülen özelleştirme, serbestleştirme politikaları
ile maliyetleri düşürürken iş güvenliğini hiçe sayan, işçi ölümlerinde ülkemizi dün-
yanın ön sırasına taşıyan bu anlayışı tarihin hiçbir zaman affetmeyeceğine ve hal-
kımızın kayıplarını unutmayacağına inanıyoruz.

Bu katliam gibi olayda hayatını kaybeden maden emekçilerinin yakınlarına baş-
sağlığı diliyoruz.

15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 09:00`da tüm Türkiye`de tüm işyerlerinde 3 da-
kikalık saygı duruşu yapılarak iş bırakacak ve illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mü-
dürlükleri önüne yürünecektir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu

Kentlerimizin, Meydanlarımızın, Parklarımızın ve Yaşam Alanlarımızın Talanına
Karşı, Haziran Direnişinin Yıl Dönümünde MÜCADELEYE DEVAM!

Son dönemde kapitalizmin benimsediği büyüme modeli, kentlerde sınıfsal-top-
lumsal çelişkileri hızla arttırırken diğer yandan siyasi otoritenin muhalefet üzerin-
deki baskı ve denetimlerin artışına, çelişkilerin doruğa tırmandığı kentsel alanda
kentli haklarının daraltılmasına neden olmuştur. “Muhafazakar” olduğunu iddia
eden siyasi iktidar; sosyal adaleti sağlayan üretime dayalı bir ekonomik büyüme
yerine, her türlü tarihi, doğal, kültürel miras alanını ticarileştirmekte, kamusal alan-
ları satışa çıkartmakta, iş cinayetlerini emekçilerin kaderiymiş gibi göstermekte ve
emekçilerin mücadeleleri ile bugüne kadar kazanılmış sosyal hakları yok eden bir
ekonomik büyüme modelini uygulamaktadır.

Siyasi iktidarın kullandığı dil, benimsediği baskıcı tutum, politikalarını eleştirenleri
ötekileştirmekte ve toplumsal varoluş zeminini çözmektedir. Kentsel yaşamın do-
ğasına aykırı olarak tek bir makbul yaşam biçimi varmış gibi iktidarın biçimlendir-
diği model topluma dayatılmak istenmektedir.

Bu nedenlerle neoliberal siyasetin en fazla yoğunlaştığı kentsel ortak alanların ve
kentsel hakların savunulması toplumun her kesimi açısından kaçınılmaz bir zo-
runluluk haline gelmiştir. 31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan aşağıdan gelen kent-
sel direniş dalgaları ve hareketleri ortak mücadele/yaşam alanı ve yeni toplumsal
mücadele biçimlerini yaratmıştır. Yani Gezi direnişi ile başlayan ve oradan dalga
dalga tüm yurda yayılan kentsel savunmalar, iktidarın, insanı, onun yaşamını ve



doğasını yok eden, kentsel haklarını hiçe sayan tutumuna karşı bir tepki olarak
oluşmuş son derece barışçıl, toplumsal bir reflekstir.

Ancak siyasi iktidar, halkın bu dersini iyi okuyamamış tüm güçleriyle kitlelerin bu
yeni kentsel ortak mücadele/direniş/dayanışma alan ve ilişki biçimlerini pervasızca
bastırmaya, çözmeye ve ortadan kaldırmaya odaklanmıştır. Kamusal alanları ranta
teslim etmekte tereddüt etmeyen iktidar, demokratik bir toplumun gereği olan
şeffaflık, katılımcılık, dayanışma ve uzlaşma kültüründen de ne kadar uzak oldu-
ğunu ortaya koymuştur.

Toplumsal talepleri dinlemek, çelişkileri çözmek yerine halkına parklarını, mey-
danlarını yasaklayan, barışçıl talepleri şiddetle karşılayan bir anlayış, ancak faşist bir
yönetimin uzantısıdır. Aynı anlayış biri çocuk yaşta 12 yurttaşımızın ölümüne, bir-
çok yurttaşımızın da yaralanmasına sebep olmuştur. İktidar, Gezi Parkı eylemleri sü-
recinde ve sonrasında, gözaltına alma, kovuşturma, tutuklama ve yargılama
süreçlerini bir baskı aracı haline dönüştürmüştür.

Tarihsel-kolektif mücadele birikiminin yoğunlaştığı, ortak belleğimizde yer alan
tüm kamusal alanlar birer birer halkımıza kapatılmaktadır. Ankara‘da Güvenpark,
İstanbul‘da AKM polis otobüsleri ve birliklerinin sürekli işgal ettiği bir alan haline
gelmiştir. 2014 1 Mayıs‘ında Taksim bir kez daha emekçilere yasaklanmış, çevre-
sinde yaşanan en ufak hareketlenmelerde bile Gezi Parkı kapatılmış ve meydanla-
rın/açık alanların kamusal niteliği yok edilerek kentler yarı açık hapishaneye
dönüştürülmüştür..

Bir yanda kentler; AVM‘ler, otoyollar, köprüler, rezidanslarla sermaye birikiminin
metası haline dönüştürülürken diğer yandan kentler kimliklerini yitirmekte, aynı-
laşmakta ve toplumun ortak hafızası yok edilmektedir. Mücadele ve emek mey-
danları halkımıza kapatılmakta, İstanbul‘da Kuzey Ormanları, Ankara‘da AOÇ,
İzmir‘de İnciraltı, Diyarbakır‘da Hevsel Bahçeleri gibi sadece günümüzün değil ge-
lecek kuşaklarında ortak mirası olan kamusal alanların bütünselliği yok edilmekte
ve kentlerimiz kapitalist sermayeye pazarlanmaktadır.

Gezi Parkında “birkaç ağaç” ile başlayan büyük direnişe neden olan sorunlar geçen
bir yıl içerisinde çözümlenmediği gibi mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesi sü-
reci devam etmiştir.

O gün ne dediysek bugün de aynısını söylüyoruz:

“BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM”

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu
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MESELE “BİR KAÇ AĞAÇ” MESELESİ DEĞİL!
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ, YAŞAMIMIZI, GELECEĞİMİZİ

KORUMA MESELESİDİR!

5 Haziran`ın “Dünya Çevre Günü” ilan edilmesinin üzerinden yarım asra yakın bir
zaman geçmesine rağmen, ülkemizde ve dünyada uygulanan neo-liberal politika-
lar; kentleri ve onları içerisine alan doğayı, tüm yer altı ve yerüstü varlıkları ile bir-
likte meta haline getirerek çevre sorunlarının artarak devam etmesine yol açmış ve
“çevre mücadelesini” bir yaşam mücadelesi haline getirmiştir.

Hukuksuzluğun artık bir kural haline geldiği AKP döneminde;

• Ormanlardan meralara, kıyılardan akarsulara, tarım alanlarından yaylalara
kadar tüm doğal alanlarımıza ilişkin onlarca mevzuat değişikliği yapılarak kül-
türümüze, kimliğimize, kamusal alanlarımıza, yapılı ve yapısız çevremize yani
yaşam alanlarımıza benzeri görülmemiş bir saldırı sistemli olarak yaygınlaştı-
rılmıştır.

• Ülke topraklarının tamamında kontrolsüz ve kuralsız bir şekilde madencilik uy-
gulamalarına olanak tanınmış, Sulak Alanlar Yönetmeliğinde yapılan son mev-
zuat değişikliğiyle sulak alan koruma bölgeleri de madencilik faaliyetlerine
açılmıştır.

• HES uygulamaları ile ülke akarsuları ticarileştirilmiş, doğal yaşam ve ekolojik
denge bozulmuştur.

• Anayasaya ve Milli Parklar Kanununa aykırı olarak Milli Parklar Yönetmeliğinde
yapılan değişiklik ile Milli Park Alanları kontrolsüz ve sınırsız yapılaşmaya açıl-
mıştır.

• Çevre Düzeni Planlarıyla, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme sahip, çevre
kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını içeren, sahip ol-
duğu biyolojik çeşitliliğin, doğal varlıkların ve bunlarla ilgili kültürel varlıkların
gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak üzere statü verilen alanlarımız, Datça-
Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi örneğinde görüldüğü üzere, korumak ve
gelecek kuşaklara taşımakla yükümlü olan Bakanlık eliyle yok edilmektedir.

• Dışa bağımlı enerji politikaları sonucu ithal kömüre dayalı termik santraller ve
nükleer santraller kurulmak istenmektedir.

• Kültürel ve toplumsal belleğimizin ayrılmaz bir parçası olan mahallelerimiz, so-
kaklarımız, meydanlarımız, parklarımız ve doğal yaşam alanlarımız kapitalizmin
kar hırsıyla talan edilmekte ve birer birer yok edilmektedir.

• Ülke geneline yaygınlaştırılan kentsel dönüşüm projeleri ile kentler kimliklerini
kaybederek aynılaştırılmakta ve doğal alanları tahrip eden büyük (mega) pro-
jeci yaklaşımlar şuursuzca bir biri ardına uygulamaya sokulmaktadır.

• Dereleri, akarsuları yapılaşmaya açılan yada dereleri kanalizasyon hattına dön-
üştürülen kentlerde, mevsimsel yağışlar sel felaketine dönüşmekte ve hayatı-
mızı tehdit etmektedir.
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Çevreyi ve doğal varlıkları/alanları, kentimizi, mahallemizi, meydanlarımızı,
parklarımızı, sokaklarımızı korumanın özgürlüğümüzü, dayanışmamızı, yaşama-
mızı yani geleceğimizi koruma olduğunun bilinciyle;

Dünya Çevre Gününde;

• Sağlıklı bir çevrede yaşamak için “yurttaşlık hakkı” ile;

• Geleceğimizin garantisi olan doğal alanlarımızda kuralsız ve kontrolsüz ma-
dencilik ve HES uygulamalarına son verilmesini,

• Orman alanlarımızın termik santrallere heba edilmemesini,

• Bilimin, tekniğin, planlamanın bir gereği olarak afete duyarlı yaşam çevreleri-
nin oluşturulmasını,

• Kentsel yaşamdan engellerin kaldırılmasını,

• Kentlerin, doğa ile uyumlu, insan ölçeğinde ve yaşanabilir bir biçimde planlan-
masını,

• Kentlerimizin ve doğal alanlarımızın planlanması ve projelendirilmesi süreçle-
rine yurttaş katılımını sağlayacak demokratik danışma ve karar süreçlerinin
oluşturulmasını,

• Toplumsal uzlaşmayı, barışı, dayanışmayı yeşerten mahallelerimizin, sokakla-
rımızın, meydanlarımızın, parklarımızın özgürleşmesini,

talep ediyor, sermayenin ve iktidarın doğayı, kentlerimizi, yaşam alanlarımızı ti-
carileştirme yolunda, her türlü hukuksuzluğu/şiddeti/propagandayı kendisine
hak gördüğü bir dönemde ormanına, suyuna, tohumuna, mahallesine, parkına,
toprağına, havasına, derelerine sahip çıkma mücadelesini sürdürenlerle birlikte
yükselteceğimizi tekrar söylüyor, toprak üzerinde bir rant ve iktidar alanının
oluşturulmasını reddediyoruz….

Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun…

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

BODRUM‘DA REZA SARRAF‘IN KORUMALARINCA ŞEHİR PLANLAMA
ÖĞRENCİLERİNİN DÖVÜLMELERİNİ VE HAKARETE MAĞRUZ KALMALARINI

ŞİDDETLE KINIYORUZ!

17 Aralık operasyonlarıyla gözaltına alınan ve yaptığı yolsuzluk ile ülkenin cari açı-
ğını kapattığını iddia edecek kadar aymazlaşanReza Sarraf, Bodrum‘da tatil yaptığı
sırada kendisini “HIRSIZ VAR” diyerek protesto eden İTÜ Şehir ve Bölge Planlama
bölümü öğrencilerini korumalarına dövdürtmüştür ve öğrencilerden birinin burnu
kırılmıştır.

Şehir Planlama mesleği özünde; kamu yararını savunma, toplumda adalet ve eşit-
liğin gerçekleşmesi amacıyla toplumun tüm kesimlerinin hak ve özgürlüklerini sa-
vunmayı, kamu kaynaklarının, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve
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geliştirilmesini benimser. Bu meslek ilkelerine göre hareket eden İTÜ Şehir ve Bölge
Planlama öğrencilerimizin toplumsal duyarlılıklarını göstermiş olduklarını ve bu
hassasiyetin son zamanlarda ülkemizde yaygın hale gelen kaba kuvvetle susturul-
maya çalışılmasının bir örneği daha yaşanmıştır.

Demokratik tepkilerini gösteren gençlerimize yapılan saldırıyı kınıyor, genç mes-
lektaş adaylarımızı toplumsal duyarlılıklarınıve yürekli duruşlarını destekliyoruz
ve kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Yargı kurumlarını bu saldırıyla ilgili “hukuk
devleti”nin gerekliliklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

17 AĞUSTOS`U UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ...

Ülkemizin büyük kayıplar verdiği 17/Ağustos/1999 depreminin üzerinden 15 yıl
geçti. Geçen bu sürede ne Türkiye‘nin deprem ülkesi olduğu gerçeği ne de iktida-
rın duyarsızlığı değişti.

17/Ağustos/1999‘da İzmit‘te, 9/Kasım/2011‘de Van‘da olduğu gibi zaman zaman
ülkemizin farklı köşelerinde yaşanan her yeni deprem, artçı şok etkisi ile yeni acı-
ların varlığını hatırlatsa da, sürdürülen politikaların yanlışlarını açıkça gösterse de,
başta deprem olmak üzere doğal olayların afete dönüşmesi önlenemedi.

İktidar, depremden, sele ülkemizin yaşadığı tüm felaketlerde ortaya çıkan “takdir-
i ilahi” söylemiyle, vatandaşının yaşamını değersiz gören anlayışını hiç değiştir-
medi. Tam tersine, dozu giderek artan kâr hırsıyla, arazi rantına dayalı ekonomik
politikalarının odağına da kentleri koydu.

Bu kentleşme anlayışı, yurttaşlarımızın karşı karşıya olduğu riskleri daha da arttır-
maktadır. Plansız ve kendiliğinden kentleşmenin ülke politikası olarak benimsen-
mesi, kenti kimliksizleştiren yüksek yapılaşmalar, afet yönetiminde hayati öneme
sahip açık kamusal alanların hızla rant projelerine teslim edilmesi, jeolojik etüt ra-
porlarının çoğunlukla usulen ve formaliteden yapılması ya da gereken zemin ted-
birlerinin alınmaması, kamunun ve meslek odalarının denetim süreçlerinin
zayıflatılması, hükümetin yurttaşların can güvenliğini hiçe saydığının göstergesidir.

Bu politikalar nedeniyle sel, deprem, toprak kayması, çığ düşmesi gibi her doğal
olayın afete dönüştüğü ülkemizde tüm bu yaşananlara rağmen, afeti önleme adına
1999 yılından bugüne çıkarılan yasalar; “afeti” rantın gerekçesine dönüştürerek,
bu durumu fırsata çevirme çabalarından öteye gidememiştir. Afet yasasından
orman yasasına kadar yapılan değişikliklerle birlikte, yakın zamanda,
04/Nisan/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yö-
netmeliği ve 14/Nisan/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak meslek alanında ve yapılaşmalarda
denetim süreçleri zayıflatılmış, yapım sürecinde görev alan mimar ve mühendis-
lerin kendi taahhüdüyle yetinilerek ruhsat verilmesi ile kamu güvenliği derin bir
darbe almıştır.
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Yeni 17 Ağustos‘lara davetiye çıkaran, yaşam alanlarımızın, kentsel mekânın dü-
zenlendiği son yasal değişiklik olan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile de afete
duyarlı kentleşme politikaları yerine kâra dayalı projecilik anlayışının uygulanma-
sının zemini oluşturulmuştur.

Doğal olayların afete dönüşmesinde tek sorumlunun iktidarın kâr hırsına dayalı
kentleşme politikaları olduğunu biliyoruz, “takdir-i ilahi” anlayışını reddediyo-
ruz.

Bir an önce yaşanabilir, güvenli, sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için bi-
limsel, afete duyarlı ve planlama ilkelerini esas alan kentleşme politikalarının ha-
yata geçirilmesini istiyoruz.

17 Ağustos`u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız...

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu

SERMAYE, PLANLAMA MEVZUATINI YENİDEN YAZIYOR, AKP YASALLAŞTIRIYOR!

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, planlama esasları, kamu yararı ve eşitlik
ilkeleri doğrultusunda Odamız tarafından mahkemeye taşınmıştır.

Ülkemiz planlama sürecini belirleyecek olan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği,
14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girmiş-
tir. Yönetmelik`te 3194 sayılı İmar Kanunu ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dayanak
alınmıştır.

Son 20 yılda küreselleşme adı altında ortaya konulan yeni liberal politikaların ül-
kemize yansımasıyla oluşan ekonomik darboğazı, kamusal kaynakları ve doğal
varlıkları piyasalaştırarak aşmaya çalışan AKP Hükümetleri, imar mevzuatı ile
oluşan sınırlandırmaları ekonomik gelişimin önünde engel görmüş, bu alanda
piyasa talepleri doğrultusunda bir takım değişiklik ve düzenlemeleri birbiri ardına
gerçekleştirmiştir.

Bu sürecin son adımı olarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği,
inşaat sektörü ve arazi rantı üzerinde temellendirilen ekonomi politikalarının uy-
gulanmasında ve rantın dağıtımında “planlama”yı araç haline getiren bir çerçe-
veye sahiptir. Bütüncül planlama yerine projeci, yerel idarelerin planlama ve
onama yetkilerini gasp ederek, gereğinde parsel bazında yapı ruhsatı düzenleme
detayına kadar inen, merkezi idarenin plan onaylarındaki “istisna” yetkisini “genel”
yetkiye dönüştüren bir hal almıştır. Yönetmelik, dayanağı olan 3194 sayılı İmar Ka-
nunu`nun ruhuna aykırı olarak Kanunla yetkilendirilmiş ilgili idarelerin yetkilerine
el atmakta, yerel idarelerin kararları üzerinde merkezi bir vesayet oluşturmaktadır.

Yapılan düzenlemeler ile “planlama mevzuatı” bilimsel alt yapıdan uzak bir şekilde,
kontrollü, denetimli ve ruhsatlı yapılaşmayı dışlamasının yanı sıra, rant baskısı al-
tında direnen doğal ve kültürel değerleri de gözden çıkarmaktadır. “Kentsel Tasa-
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rım” kisvesi altında imar planlarından önce onaylanan “projelerin” imar planlarına
işlenmesi zorunluluğunun getirilmesiyle “proje”nin imar planı yerine geçirilmesine
olanak sağlamış, bütüncül planlama ilkesinin içi boşaltılmıştır.

Yönetmelik, piyasa taleplerinin her koşulda karşılanması için muğlak, belirsiz ve
esnek bir yapıya bürünmüş, planlamanın kamu yararı ilkesini göz ardı ederek plan-
lama sürecini idari bir işleme dönüştürmüştür. Mekânsal planların aynı zamanda bir
hukuk belgesi niteliği taşıması nedeniyle, planlamanın kamu yararı, eşitlik ilkesi te-
melinde uygulama birliğinin sağlanabilmesi için yönetmelikte yer alan ifadelerin,
tanımlamaların kesinlik ve açıklık içermesi gerekirken bu ilke de es geçilmiş, uygu-
lamacıların inisiyatifine bırakılmıştır.

Tüm planların adı geçen yönetmelik doğrultusunda 1 yıl içinde revize edilmesinin
yasal zorunluluk olarak düzenlenmesi, uzun süreli araştırma, analiz ve etütlere da-
yalı mer`i planların hiçbir bilimsel temele dayanmadan piyasalaşma süreçlerinden
dolayı sadece revize edileceği anlamını taşımaktadır. Diğer taraftan milli parkları-
mız, ormanlarımız, tarım alanlarımız, akarsularımız gibi geleceğimizin garantisi
doğal varlıklarımızı, kent kültürümüzü, belleğimizi oluşturan sivil mimari örneği
olan tescilli yada tescilsiz yapıların oluşturduğu kültürel ve tarihi değerlerimizi yok
eden “büyük proje” gibi ölçüsü, ölçeği belli olmayan bir tanımlama ile üst plan ka-
rarlarının dahi kolayca değiştirileceği ifade edilmekte ve planların iptal edilmesi
durumunda yeniden hazırlanacak plan için yeni analiz ve sentez çalışmalarına gerek
olmadığı belirtilerek, açıkça hukuk kararları hiçe sayılmaktadır.

Yönetmelik yine piyasanın talepleriyle Akp Hükümetlerinin çıkarmış olduğu diğer
yasama faaliyetleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde yapılaşma riski ile karşı
karşıya olan; büyük çoğunluğu tarım alanı, mera, bozkır alanları, kısmen orman
alanları, akarsu ve gölleri de içine alan; içinde neredeyse hiç kentsel nitelikli alan
olmayan; idari olarak köyden mahalleye dönüşen alanlara ilişkin hiçbir koruyucu
düzenleme getirmeyerek, talana yasal boşluk oluşturmaktadır.

Yönetmelik, yaşanabilir çevre oluşturmanın temel gerekliliği olan kişi başına/ya-
şayan-yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan teknik, sosyal ve kültürel donatı-altyapı, açık
ve yeşil alan standartlarını arttırmak yerine azaltılması yoluna gitmiş, bu kulla-
nımlarının piyasa mekanizmasına terk edilmesine olanak sağlayan düzenlemeler
yapılmıştır.

Yönetmelik ile ülkemizde mekânsal planlama sisteminin en önemli eksiklikleri ara-
sında olan, onaylanan planların onay öncesi gerekli teknik ve mesleki denetimine
yönelik somut ve kalıcı herhangi bir adım da atılmamıştır.

Sonuç olarak Odamız tarafından Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği,

1. Planlamayı içeriksizleştirerek idari işleme dönüştürmek,

2. Piyasa mekanizması içinde rant temelli olarak şekillenen “büyük proje”lere her
durumda uygulama imkânı yaratmak,

3. Kamusal alanların (sosyal teknik altyapı- kültürel, eğitim, sağlık ve diğer) talep
odaklı düzenlenmesi ile piyasa mekanizması önündeki son engelleri de kaldırarak,
kamu yararı ve eşitlik ilkelerini göz ardı etmek,



227

BASIN AÇIKLAMALARI

4. Toplumsal yaşamın yeniden tasarlanmasının mekânsal yansımasını tamamla-
mak için AKP eliyle sermaye için geliştirilen yeni bir girişim olarak değerlendiril-
mektedir.

Bu haliyle Yönetmelik, planlamanın bilimsel esaslarına, teknik gerekliliklerine, hu-
kuki ilkelerine, kamu yarına, planlama ve koruma mevzuatına, dayanak aldığı ka-
nuna ve kanun hükmünde kararnameye ve Anayasaya açıkça aykırıdır. Konuya
ilişkin ayrıntılı değerlendirme raporumuz ekte yer almakta olup tespit edilen bu
sorunlar nedeniyle TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak kamusal sorumluluğu-
muz gereği söz konusu Yönetmeliğin iptali için 13.08.2014 tarihinde dava açılmış-
tır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak yurttaşlarımıza, mesleğimize, kentlerimize
karşı duyduğumuz sorumlulukla konunun takipçisi olduğumuzu basına ve kamuo-
yuna saygı ile bildiririz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu

VAN DEPREMİNİN 3. YILINDA;
“NE TÜRKİYE`NİN DEPREM ÜLKESİ OLDUĞU GERÇEĞİ

NE DE İKTİDARIN PLANLAMA ANLAYIŞI DEĞİŞTİ”

Üç yıl önce Ülke tarihinin büyük depremlerinden birisini Van`da yaşadık. 23 Ekim
tarihinde yaşanan, Van ve Erciş kentlerimiz ile çevresindeki köylerde ağır yıkıma
ve can kayıplarına neden olan depremin üzerinden geçen üç yıla rağmen ne Tür-
kiye`nin deprem ülkesi olduğu gerçeği ne de iktidarın planlama anlayışı değişti.
Deprem ülkesi gerçeğinin gereği olan afete duyarlı sakınım planlaması yaklaşımını
hayata geçirmek bir yana, ikiyüzlü yapılaşma anlayışı ısrarla sürdürülmektedir.

İktidar, kar ve rant odaklı piyasa mekanizmasına teslim eden planlama ve imar an-
layışını pekiştirerek uygulamaya devam etmektedir. Israrla sürdürülen bu, plansız
ve kendiliğinden kentleşme politikaları nedeniyle, ülkemizin farklı yerlerinde ya-
şanan her yeni deprem, acıları yeniden yaşatsa da, ikiyüzlü yapılaşma politikaları-
nın yanlışlarını açıkça gösterse de, başta deprem olmak üzere doğal olayların afete
dönüşmesi önlenemedi.

Bir yandan “tüm riskli yapıların yıkılarak yenilenmesi” çalışması depremlere karşı
alınması gereken tek önlem gibi sunulurken, diğer yandan kaçak ve denetimsiz ya-
pılaşmayı kolaylaştıran düzenlemelerin yasalaştırılması, kentlerin ve doğal alanla-
rın en gözde yerlerinde rant odaklı özel proje uygulamaları da sürüyor.

Bu üç yıl içinde;

- 17.08.2011 tarihinde, 1999 depreminin 12. yıldönümünde Resmi Gazetede ya-
yımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile plansız, ruhsatsız ve de-
netimsiz yapılaşmaya ilişkin kurallar ülke genelinde yaygınlaştırılmış,

- 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 30.03.2014 tarihinde yürürlüğe giren top-
lumda Bütünşehir Kanunu olarak adlandırılan Büyükşehir Belediyesi Kanunu
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ile, yaygın bir “imar affı” anlamına gelen, mahalleye dönüşen tüm köylerde mev-
cut tüm yapıların “ruhsatlı sayılması”na ilişkin düzenleme yapılmış,

- 14.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile
bütüncül planlamadan vazgeçilmiş, özel projeler plan yerine geçirilmiş, sosyal ve
teknik altyapı standartlarının azaltılmasının yolu açılmış,

- 11.09.2014 tarihinde kabul edilen torba kanunla yapılan düzenleme ile milli
park alanlarında yapılaşma imar planı ve ruhsat sürecinden muaf tutulmuştur.

Bu düzenlemeler ile, iktidarın, plansız ve kendiliğinden kentleşmenin ülke politikası
olarak benimsenmesi, afet yönetiminde hayati öneme sahip açık kamusal alanla-
rın dahi rant projelerine teslim edilerek yapılaşmaya açılması, “depreme karşı gü-
venli yapılaşma” iddiasıyla ortaya konulan riskli yapıların tespiti ve yenilenmesi
yaklaşımının da aldatmacadan ibaret olduğu, kontrolsüz ve güvensiz yapılaşmala-
rın adeta teşvik edilmesi diğer bir ifadeyle vatandaşlarının yaşamını hiçe sayması
anlamına gelmektedir.

İktidar, çevresindeki doğal alanların/kuzey ormanlarının yapılaşmaya açılmasına da
yol açacak olan 3. hava alanı; sadece maliyet esas alınan Akkuyu Nükleer Santrali
gibi büyük projeleri yapılaşma açısından yüksek zemin riskine sahip yerlerde uy-
gulama ısrarından vazgeçmemektedir.

Bu uygulamalar ne yazık ki 15 yıl önce Gölcük`de, üç yıl öncede Van`da yaşanan ve
kısa sürede unutulan can kayıplarının benzerlerinin yaşanacağını göstermektedir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, imalat sanayinden vazgeçerek ekonomiyi
ranta teslim eden anlayışın doğal sonucu olarak, yapılan çelişkili yasal düzenle-
melerin, kentlerimizde ve köylerimizde gelecekte yaşanacak yıkımları engellemek
bir yana, daha büyük yıkımlara neden olacağını görüyor ve ilgili tüm kesimleri, Van
Depreminin yıl dönümünde bir kez daha uyarıyoruz;

Daha öncede söyledik tekrar söylüyoruz; başta 648 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile yapılan düzenlemeler olmak üzere, plansız, ruhsatsız ve denetimsiz ya-
pılaşmayı olanaklı kılan tüm yasal düzenlemeler ivedilikle iptal edilmeli; yeni
Büyükşehir Belediye Kanununda yer alan “imar affı” anlamına gelen, kaçak ve ruh-
satsız, güvensiz yapılaşmayı özendiren düzenlemelerden derhal vazgeçilmeli; milli
parklar dahil ülkenin tamamında, yapı ve tesisleri imar planı ve ruhsat sürecinden
muaf tutan düzenlemeler iptal edilmeli; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği tek-
rar ele alınarak bütüncül planlama yaklaşımının gerekliliklerine göre yeniden dü-
zenlenmelidir.

“Van ve Erciş kentlerimiz ile çevresindeki köylerde yaşanan yıkımın üçüncü yıl dö-
nümünde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anarken, yakınlarına da yeniden
başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu



BİR MUAFİYET HİKAYESİ: ÇED YÖNETMELİĞİ
“Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği yeniden değiştirildi.”

Mevzu ÇED olunca basında karşılaştığımız neredeyse yegâne cümle bu. ÇED Yö-
netmeliğinin yürürlüğe girdiği (1993) yirmi yılı aşkın sürede yapılan onca değişik-
lik sonucunda; uzmanların katılımıyla, çevreye olabilecek olumsuz etkilerin
belirleneceği kapsamlı bir bilimsel çalışma yöntemi, yıllar itibariyle kurum görüş-
lerinden oluşan idari bir işleme/formaliteye dönüştürüldü. Hukuksuzluğun hukuk
olarak kabul edildiği bu dönemin son icraatı ile yeniden değiştirilip,25.11.2014 ta-
rihinde Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile siyasi ikti-
dar, halihazırda ÇED sürecinin bir idari formalite işleme dönüştürülmesiyle
yetinmeyerek, defalarca gündeme getirdiği muafiyetlerin sonuncusunu doğal var-
lıklar aleyhine bir kez daha uygulamaya soktu. ÇED muafiyetlerine yönelik açılmış
olan davalarda alınmış birçok olumsuz İdare ve Danıştay Mahkemesi Kararı ortada
iken, son olarak da 03.07.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen
Geçici 3. maddenin[1] yeni Yönetmeliğe de ısrarla konulması, yargı kararlarının
keyfi olarak nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gösterdi. Yürürlüğe giren yeni Yö-
netmelikte yer alan;

• Geçiş süreci adı altında Geçici 1. Maddeyle, “Yönetmeliğin yürürlük tarihinden
önce, sunulmuş projeler için bu Yönetmeliğin lehte olan hükümlerinin uygu-
lanacağı” hükme bağlanarak halen ÇED süreci devam eden projeler,

• Kapsam dışı projeler başlığı altında Geçici 2. Maddeyle “ÇED Yönetmeliğinin
yürürlüğe girdiği 1992 yılı öncesi tesisler”

• Kanuni kapsam dışı projeler başlığı altında Geçici 3. Maddeyle, “23/6/1997 tar-
ihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29/5/2013 tarihi itibariyle
üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için
zorunlu olan yapı ve tesisler”

muafiyet kapsamına konuldu. Böylelikle, geçici maddelerle 3. Köprü, İzmir – İs-
tanbul (Gebze) Otoyolu, Ilısu Barajı ve HES projeleri ÇED kapsamı dışına çıkarılmış
oldu.

Yönetmelik ile birlikte;

• Ekosistem yırtılmalarına yol açan büyük ulaşım projeleri olan, “şehirlerarası
karayolları, demiryolu ve havaalanları, tüneller, feribot iskeleleri”

• Arkeolojik mirasın yok olmasına yol açacak, “yeraltından geçen demiryolu hat-
ları, metrolar”

• Kıyı ve deniz ekosistemini, bunların beslenme alanlarını yok eden, “derin deniz
deşarjı projeleri, 3.000.000 m3 ve üzeri denizden, göllerden ve nehirlerin
dibindenmalzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri. Akarsu havzaları
arasındaki su transferleri, güneşlenme, sportif amaçlı iskeleleri, yeraltı suyu
çıkarma veyayeraltında depolama projeleri”, farklı akarsuların yatağını değiştir-
erek yapılan “100 milyon m3/yıl sınırı altında kalan HES projeleri, 1.000.000
m3/yıl altında kalan yer altı suyu çıkartılmasına dair projeler”
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• Önemli kuş konaklama bölgeleri olan, “tuzun çıkarıldığı alanlarda yürütülen
faaliyetler”

• Plansız, noktasal gelişmenin somut örnekleri olan “toplu konut projeleri, has-
tane kampüsleri, eğitim kampüsleri, alışveriş merkezleri”

• Doğal alanlar kadar kentsel belleği yok eden, gerçekleşen uygulamalar ile
yaşayanların borçlandırılarak kent dışına sürüldüğü “kentsel dönüşüm alan-
ları(kentsel dönüşüm kararı veren ve planını yapan Bakanlığa bırakılarak)”

• Doğal ormanlarımızda yaratılan tahribat ile yeraltı suyuna olumsuz etkisi bili-
nen, “golf tesisleri, olimpik spor kompleksleri”

• En geniş şekliyle orman talanına ve tarım alanlarının yok olmasına yol aça-
cak”arazi kullanım vasfını değiştirmeyi amaçlayan projeler”, diğer bir
ifadeyle “orman alanlarının başka amaçla kullanıma dönüştürülmesi projeleri ile
tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri”

• Çevresel etkileri somut olarak bilinen, “nükleer santral, termik santral, kurşun
fabrikası gibi tesislerin sökülmesi gibi faaliyetler, seramik üreten tesisler, beyaz
eşya boyama, sanayi ve enerji tesislerinin sökümü faaliyetleri”

• Çevresel etkinin tribün sayısıyla arttığı bilinmesine karşın, karar için “kurulu güç
kriteri getirilen rüzgâr enerji santralleri”

ÇED sürecinden muaf tutuldu

...

Söz konusu Yönetmelikle Mersin`den, Sinop`a, Artvin`den Manisa`ya, Yırca`ya, Ala-
kır`dan, Tuz Gölü`ne, Çanakkale`den Amasra`ya kadar ülkenin hemen her yerinde
doğal alanların geri dönülmeksizin talanı artarak devam edecektir. Konuya ilişkin
yetkili makamlarca ileri sürülen, AB direktifine uyum gerekçesi de aldatmacadan
başka bir şey değildir. 1993 yılından bu yana 7 defa ana değişiklik olmak üzere gü-
nümüze kadar 17 defa değiştirilen ÇED Yönetmeliği, AB`de 1985 yılında yayım-
lanmış olmasına rağmen sadece 3 defa değişikliğe uğramıştır.

Rusya devlet başkanının Türkiye ziyaretinde, yangından mal kaçırırcasına aceleyle
ve daha henüz Yönetmeliğe ilişkin tartışmalar sürdürülürken Mersin Akkuyu Nük-
leer Santraline(Nükleer Güç Santrali, Radyoaktif Atık Depolama Tesisi, Rıhtım, Deniz
Dolgu Alanı ve Yaşam Merkezi) ilişkin ÇED olumlu kararı verilmiştir. Çernobil ve Fu-
kuşima`da yaşanmış felaketlerden sonra bütün ülkelerin vazgeçme eğiliminde ol-
duğu nükleer santral konusuna ilişkin Akkuyu veya Sinop`ta AKP Hükümeti`nin
ısrarla sürdürdüğü tehlikeli süreç devam etmektedir. Yine Manisa Turgutlu, Çal-
dağı‘nda sülfir asit ile yapılmak istenen nikel madenciliği nedeniyle 2 milyona yakın
ağacın ve Gediz Ovası`nın yok olma tehlikesine karşın ilgili firma tarafından bu yılın
başlarında hazırlanan 2‘nci ÇED raporu Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından onanmıştır. Tıpkı çok yakın zamanda zeytinlik alan üzerinde termik sant-
ral yapmak uğruna binlerce ağacın katledildiği Yırca`da, Bakanlık tarafından
onaylanan ÇED raporu gibi.

AKP iktidarı ekolojik ve kültürel değerlerin, yaşam alanlarının para ve hırs baskısı
altında yok edilmesi sürecini hızlandırabilmek için elinden gelen tüm çabayı ortaya
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koymaktadır. Yeni sağ düzenin insanı ve doğayı sömüren bu had bilmez gidişatı,
toplum ve gelecek kuşaklar adına korkutucudur. İmar planları, ÇED raporları, mah-
keme kararlarını birer teferruat olarak gören bir yönetim anlayışı uygulamalarının
elbette bilim, kamu yararı, hukuk ve demokrasi ile bağdaşan bir tarafı bulunma-
maktadır. Mekânsal ve stratejik plan kararlarına bilimsel altlık oluşturması gere-
ken, bütüncül ve katılımcı bir şekilde ele alınması ortada olan ÇED süreçlerinde
sürekli muafiyet yaratmaya çalışmak, raporları alelade bir prosedüre dönüştür-
mek, göstermelik katılım toplantıları organize etmek, siyasi iktidarın kentleşme ve
çevre konusundaki bakış açısını son derece net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Tekrar hatırlatmak isteriz: herkesin diline pelesenk olan sürdürülebilirlik söylem-
leri bir tarafa bırakılsa bile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, sağlıklı ve dengeli çev-
rede yaşama hakkını sağlamak için çevrenin korunmasını devlete ve vatandaşa
ödev olarak vermiştir. En basit olarak ÇED konusunda Yüksek Mahkemenin iptal
gerekçesi olarak belirttiği üzere; “ÇED, kalkınma ve ekonomik gelişme için yatırım
ve faaliyetlerin, doğayı tahrip etmeden ve çevreyi kirletmeden gerçekleştirilme-
sinde kullanılan yöntemlerden birisidir. ÇED ile korunmaya çalışılan temel unsur,
çevre ve bu çevre içerisindeki varlıklardır.”

Tüm bu gerçekler ortada iken, her geçen gün yürürlüğe giren yasal düzenlemeler
ve uygulamalar karşısında doğadan, bilimden, umutlu bir gelecekten ve kamu ya-
rarından yana olan bizler, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkından, yeryüzü-
nün geleceği olan ormanlarından, kıyılarından, meralarından, akarsularından,
göllerinden, kıyılarından diğer bir ifadeyle tüm yaşam alanlarımızdan yana müca-
dele etmekten vazgeçmeyeceğimizi tekrar belirtiyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu

ODAMIZIN ANKARA ŞUBESİ SEKRETER ÜYESİ
DENİZ KİMYON` UN YANINDAYIZ

Üniversiteler evrensel olarak bilimin, bilimsel düşüncenin gereklerine uygun bir
biçimde kuşkucu, eleştirel, özgürlüğün merkezi olarak her türlü düşüncenin birbi-
riyle yarıştığı, bilimselliğin kök saldığı kurumlar olarak tanımlanır. Demokratik top-
lumların ürünü olan üniversiteler toplumsal yaşamda sadece bir eğitim kurumu
olarak değil, aynı zamanda toplumu ileriye taşıyacak fikirlerin üretilebildiği, tartı-
şılabildiği, yarışabildiği, öncü ve özgür düşünce ortamını sağlayan, bu özgürlüğü
besleyen yapılar olarak öne çıkmaktadır.

Üniversitelerin 12 Eylül faşist darbesinin hedefinde olmasının, üniversitelerin idari
ve mali özerkliğini ortadan kaldıran YÖK`ün kurulmasının, üniversitelerdeki yetkin
öğretim kadrolarını 1402 sayılı yasayla tasfiye edilmesinin temel amacı da bilim-
selliğin gereği olan özgür düşünce ortamının ortadan kaldırılmasıydı. Hukuksuzlu-
ğun “hukuk” haline getirildiği bu dönemde de, Anayasa`da yer alan “Herkes, dil, ırk,
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayı-
rım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” düzenlemesinin günlük yaşamımızda
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hiçbir şey ifade etmediğini üniversitelerde de görmekteyiz. Kadınların toplum için-
deki ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliğini bilinçli politikaları ile sürekli azaltan
AKP iktidarının, açıkça “kadın erkek eşit değildir” söylemiyle ortaya koyduğu cin-
siyetçi anlayışının yansımalarını üniversitelerde de yaşamaktayız.

Baskıcı, tek tipçi ve cinsiyetçi yaklaşımın son örneklerinden birisi Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı (ÖYP) ile Muş Alparslan Üniversitesi`nde araştırma görevlisi
kadrosuna atanan Ankara Şubemiz Sekreter Üyesi olan Deniz KİMYON`un yaşadığı
süreçtir. İnternetin ve kütüphanenin dahi olmadığı, henüz daha yeni inşa edilen
bir üniversitede yüksek lisans tezini bitirip yine ODTÜ`de doktoraya başlamasına
izin verilmemiş, YÖK`ün olumlu görüş bildirmesine rağmen görevlendirmesi yapıl-
mamıştır.

Yine YÖK`ün tüm ÖYP`li asistanların kadro tahsis işlemlerinin yapılmasına ilişkin
yürütme kurulu kararı almasına rağmen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünce
ÖYP`nin usul ve esasları hiçe sayılarak Araş. Gör. Deniz KİMYON`un kadro ataması
yapılmamıştır.

Doktora yapmıyor iddiası ile üniversite ile ilişiği kesilen Araş. Gör. Deniz KİMYON`a
10 aylık süreç sonunda yargı kararı ile üniversiteye geri dönmüş olmasına rağmen,
her türlü araç gerecin sakınıldığı, giriş çıkışlarının özel olarak takip edildiği, halen
doktora eğitimini tamamlamasına izin verilmediği bir mobbing süreci uygulan-
maktadır.

Demokratik, özerk, eşitlikçi, bilimsel anlayışın yerini biat eden sadakate dayalı kad-
rolaşma ile otoriter baskıcı, ayrımcı bu anlayışın köklü üniversitelerimizden yeni
kurulmuş üniversitelere kadar yaygınlaşma eğilimini kabul etmek mümkün değil-
dir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak meslek alanımızda kamu yararına aykırı uy-
gulamalarda toplumsal muhalefetin sesi olmayı sürdürmenin yanı sıra, Üniversi-
telerde her türlü ifade özgürlüğü ve demokratik hak arayışına karşı siyasal iktidarın
baskısını giderek arttırdığı bir dönemde, hak ve emek mücadelesini vermeye
devam eden Ankara Şubemiz Sekreter Üyemiz Araş. Gör. Deniz KİMYON`un mü-
cadelesinin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu

ELİ TORBANIN İÇİNDE YAKALANAN AKP`NİN YASASINI TANIMIYORUZ!..

Düzenlenen her kanunun, o kanunu uygulamayı ve anlamayı kolaylaştıran bir
“ruh”u vardır.Bu yeni torba yasanın ruhu “ödediğin kadar yaşama hakkı” dır. Tor-
baya konulan kanun düzenlemeleri; sağlıklı, insana yaraşır güvenli bir çevre oluş-
turmayı hedeflememektedir. Mekanı düzenleyen kanunlar ile mekanın bilimsel ilke
ve esaslara, hukuki ve teknik gerekliliklere göre düzenlenmesinden ve denetlen-
mesinden sorumlu mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanını toplum
yararına iyileştirmeyip, yalnızca piyasa sisteminin kent ve kır toprakları üzerindeki
arzularını kurgulamayı amaçlamaktadır.
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Uzun zamandır iktidarın yaptığı tüm düzenlemelerde olduğu gibi, bu torba yasa ile
de kentlerimiz, performans boyutuyla denetlenen, devletin yönetim biçiminin de-
ğişimine paralel, yarışan ve rekabet eden marka kentler politikasıyla, piyasa odaklı
planlamaya teslim edilmektedir.

Torba Kanun, ülkemizin şehir ve bölge planlaması ve yapılaşmasının temel kanunu
olan, 3194 sayılı İmar Kanunu‘nda öngörülen değişikliklerde de, planlamayı ka-
musal anlayıştan uzaklaştırarak, bürokratik bir işleme dönüştürüp içeriksizleştir-
mektedir. Yapılan İmar Kanunu düzenlemeleri ile rant ve rantın paylaşımı
kurumsallaştırılarak doğal, kültürel ve tarihi varlıklar aleyhine öncelenip, planla-
manın ve yapılaşmanın kamusal denetim ayağını zayıflatan, denetim sorumlulu-
ğunu özel sektöre terk eden, sağlıklı, güvenli, yeterli kamusal hizmetlere sahip
konut hakkı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ortadan kaldırmaktadır. İktidar,
imar konularına piyasacı yaklaşımda hızını alamayıp, mezarlıkları dahi metalaştı-
rarak, toplumdaki sınıfsal ayrışmayı görünür hale getirme konusunda üst seviyeye
ulaşmıştır.

Kanun değişiklikleri, parayı verenin plan kararları üzerinde belirleyici olacağı, ka-
musal alanların özel sektöre devredileceği, rant paylaşım sürecinin Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı üzerinden iktidarca denetleneceği bir anlayışla yazılmıştır. “Yeni
Türkiye“nin planlama mevzuatı, kentlerimizi “değerleme” adı altında fiyatlandır-
makta, plan paftaları yerine değerleme haritaları, plancılar yerine değerleme uz-
manlarını getirmekte, rantın özelleşmesi önündeki engelleri tasfiye etmekte, dava
açarak hak arama süreçlerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Bu Kanun değişikliğinin, daha önce yürürlüğe giren ve Odamızca da dava açılarak
iptali istenen, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği‘nde yer alan “Mekansal Strateji
Planı”na, mevzuat düzenleme sıralamasına ters bir şekilde, geriden gelerek yeni bir
kanuni dayanak oluşturmaya çalıştığı da görülmektedir. Mekansal Strateji Planı tam
da AKP`nin piyasacı temelde belirlediği 12 yıllık politikalarına uygun olarak doğal,
tarihi ve kültürel çevrenin ekonomik saiklerle tahrip edilmesini “değerleme” site-
minin derç edildiği “planlama” aracılığı ile normalleştirmektedir. Yapılacağı “muş-
tulanan” yönetmelikler ise özel kanunlarla korunan alanlara ilişkin düzenlemeler
içereceğinden hukuka da aykırıdır. Milli parkları, ormanı, kıyıyı, zeytinlik alanları,
…vb mekânsal planlara “veri oluşturmak, uygulanmasına yönelik olarak araç “
kabul eden bu düzenlemeler çevre koruma anlayışına ve mevzuatlarına da aykırı-
dır.

Kanun taslağında, çevre düzeni planları ve imar planlarının onay, ilan ve itiraz sü-
reçlerinde plana itiraz edenin talebini takip edemeyeceği, karmaşık ve tek taraflı
bir süreç tarif edilmiştir. Bu durum, planların uygulanmasında, rantın özelleşmesi
açısından, klasik deyimle “bulanık suda balık tutma” ortamına dönüşecektir.

Planların ilan edilme ile kesinleşme süreci arasında geçen sürede, önceki plan yü-
rürlükte olacağından itirazlar sonrasında kısmi kesinleşme olduğunda aynı alanda
iki ayrı planın farklı parçaları yürürlükte olacaktır. Nüfus büyüklüğü, gelişmeye yö-
nelik sektör kararları, sanayi, turizm, lojistik vb farklı arazi kullanım kararlarının ve
bunların ihtiyacı olan sosyal, ekonomik ve teknik altyapı kararlarının dayandığı ka-
bulleri farklı olan, iki farklı planın yaratacağı yürürlük karmaşası planlamanın tek-
nik, bilimsel, hukuki, etik ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Toplumun tümü için kamu



yararı/toplumsal yarara hizmet eden imar planlarını yönlendiren, kısıtlayan çevre
düzeni planları ile bireysel yarara da hizmet eden doğrudan uygulama ölçeği olan
imar planlarının onay, yürürlük/kesinleşme süreçlerinin ayrı olarak düzenlenmesi
gerekmektedir.

Soruyoruz; planlamanın sıradan vatandaşlar için takip edilemez, karmaşık ve kao-
tik hale getirilmesi ile elde edilmek istenen nedir? Toplumsal yarar mı? Yoksa, ban-
kalara borçlanarak uzun yıllara yayılan taksitlerle konut sahibi olmaya çalışan
çoğunluğun dışındaki, kentsel toprakların sahibi küçük yüzdeye dağıtılması plan-
lanan rant mı?

Ama zaten yapılanlar ortada; iktidar, tüm yetkiyi koşulsuz olarak Bakanlık bünye-
sinde toplayarak, kentsel rantı tek merkezden dağıtmayı hedeflemektedir. Bir yan-
dan yerelleşmenin önemi vurgulanırken diğer yandan böylesi bir düzenlemenin
yapılması, halka beyan edilen görüş açısından çelişkili ve samimiyetten uzak, ger-
çek niyete bakıldığında ise son derece tutarlıdır.

Ayrıca detayda incelendiğinde Kanun taslağı ile;

• Yapılaşma dışı bırakılmış alanlarda, yol cephe şartı aramayarak en temel teknik
altyapı ihtiyaçlarından birisi olan, sağlıklı ve güvenli ulaşılabilirliğin sağlanması
konusu göz ardı edilmekte, kırsal tarım alanlarında, teknik altyapıdan yoksun
sağlıksız yapılaşma yaygınlaştırılmaktadır. Ayrıca bu düzenleme ile özellikle
orman içinde kalan özel mülkiyete konu arazilerin yapılaşmasının yolu açılmış ol-
maktadır.

• Torba Yasanın İmar Kanunu‘nun piyasalaşmaya uyumunu sağlayan en önemli
düzenlemesi, planlamayı “fiyatlandırmaya” dönüştüren imar hakkı transferi-
dir.İmar Kanunu‘nda kamunun ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarının elde edil-
mesi için yapılan bir kesinti olarak tanımlana gelen düzenleme ortaklık payı,
tasarı ile artık “planla gelen değer artışının bir karşılığı” olarak tanımlanmakta-
dır.

• Tasarının birçok yerinde ifade edilen “imar hakkı”, “değerleme” gibi süreçlerin
salt değer artışına odaklanmış bir arazi düzenlemesi olması, kamusal alanların
elde edilmesi karşısında, yapı yoğunluğunu giderek arttıran ve yaşanabilirliği
düşük kentsel alanların ortaya çıkması ile sonuçlanacağını göstermektedir. İmar
hakkı transferinin kamu yararına kullanılabilmesinin gerek şartı olan tutarlı, bü-
tüncül bir planlama yaklaşımı zaten ortada yokken, tasarıdaki haliyle imar hakkı
transferi yöntemi ile; planlamayı dışlayan, hak sahiplerinin taşınmazlarına el
koyma biçimi kurumsallaştırılacaktır.

• Bu uygulamalar ile rantı yüksek yerlerde yaşayan dar ve orta gelirlilerin kent dı-
şına sürülmeleri kolaylaştırılacak, kentsel dönüşüm projelerindeki temel amaca,
planların arkasından dolaşarak kolaylıkla ulaşılacaktır.

• En az bu düzenleme kadar dikkat çeken bir diğer husus, planda kamuya ayrılan
alanlarda özel tesis yapılmasına olanak tanınmasıdır. Bu düzenleme ile açık semt
spor alanı, birinci basamak sağlık tesisi, ilk ve ortaöğretim kurumları, anaokulu,
kreş, oyun alanı, otopark, pazar yeri, gibi umumi hizmetler ile sağlık, eğitim,
mezarlık alanı, resmi kurum, sosyal ve kültürel tesisin özelleşmesinin yolu açıl-
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maktadır. Kâr gözetmeden maliyetinin kamu tarafından karşılanacağı, toplum-
sal yarar açısından toplumun her kesiminin eşit olarak faydalanabileceği, herkes
için erişilebilir şekilde yaşayan nüfusa göre mekansal dağılımının yapılması ge-
reken kamu hizmet alanlarının özelleştirilmesi, ekonomik olarak karşılayabilen-
lerin faydalanması anlamında olup bu düzenleme, en başta 2. Maddesinde
Türkiye Cumhuriyetini sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlayan Anayasaya ve
sosyal devlet anlayışına aykırıdır.

• Yasa tasarısı, taşkın koruma alanlarını, düzenleme ortaklık payı içine almakta-
dır.Bu düzenleme ile, riskleri nedeniyle yapılaşma ve her türlü kullanım amacı
dışında bırakılması zaten zorunlu olan taşkın alanlarının yeşil alan hesabına ka-
tılması ile yeşil alan standartları fiili olarak azaltılmaktadır. Halihazırda yapı yo-
ğunluğunun artmasına yol açan düzenlemeler ile birlikte düşünüldüğünde en
temel teknik altyapı ihtiyacı olan “yol”u olmayan yeşil alanlardan yoksun bir
çevre oluşturulmaktadır. Ayrıca, taşkın koruma alanının yeşil alan olarak tanım-
lanması, riskli alanın kamu kullanımına açılması anlamına da gelmektedir.

Kanun Tasarısı, baştan aşağı kamu yararını değil, değer artışını gözetmektedir. Öyle
ki, plan değişikliği ile değer artışı sağlanan durumlarda ilave bir düzenleme ortak-
lık payı alınmakta, arsa olarak alınamadığında ise bedele çevrilmektedir. Adeta pa-
rasını veren imar hakkını arttırabilmektedir. Yine bu tasarıda getirilen değer artış
payı kavramı ile birlikte ele alındığında bu düzenlemeler yapı yoğunluğu artışını
teşvik edecektir. Planlama, temel amacı kamu yararına, yaşayanların kamu hiz-
metlerine eşit erişiminin sağlandığı, sağlıklı, yaşanabilir çevre oluşturmak iken tek-
nik, bilimsel ve hukuki ilkelerine aykırı bir şekilde yeşil alanlardan, sosyal ve teknik
altyapıdan yoksun, sadece rantın belirlendiği ve bunun dağıtımının yapıldığı bir
araca dönüştürülmektedir.

Tasarıda plan değişiklikleri ile değer artışı arasında bu kadar doğrudan bir ilişki ku-
rulması, idarelerin kaynak yaratmak amacı ile plan değişikliklerine göz yumması-
nın önünü açabilecektir. Bu bütüncül planlamadan sapma teşviki, aynı zamanda
değer artışından elde edilecek kaynakların kullanımının belirsizliği ile de ortaya çı-
kacaktır.

İmar Kanununun 18. Maddesinde yapılması planlanan değişiklikle, mülkiyet hak-
kını ihlal eden uygulamalara olanak sağlanmaktadır. Kriterleri açık olmayan “yakı-
nında” , “mümkün mertebe” gibi muğlak ifadelerle esas taşınmazın bulunduğu
yerde veya en yakın yerde değil, değerleme açısından eşdeğer yerde verilmesinin
önü açılmıştır. Böylelikle uygulamaya giren alanda vatandaşlar hiç bilmedikleri, ya-
şamadıkları bir yer seçimine “eşdeğer” olduğu iddiasıyla gönderilebilecektir. Üs-
telik yaşayabilecekleri sürgüne karşı dava açma süreçleri de zorlaştırılmıştır.

Bu tasarı ile iktidar, Türkiye`nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini ve yaşanan acı-
ları unutmuşa benzemektedir. Gecekondular için bilimsel ve teknik projelendirme
ve inşa sürecinden geçmemiş, kamu denetimi olmayan yapılaşma söylemi, bu
sefer tüm ülke için yasa eliyle uygulanır olacaktır. Kamunun denetim zorunluluğu
ortadan kaldırılarak yapının plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standart-
lara, teknik şartnamelere uygunluğunu denetleme sorumluluğu fenni mesullere
ve müelliflere verilmektedir. Öyle ki, ilgili idareler tarafından yürütülen ruhsat iş-
lemleri, basit bir evrak işlemi veya dilekçe cevabına indirgenmiştir. Ruhsat başvu-

BASIN AÇIKLAMALARI

235



236

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

rusunun üç-beş gün içinde sonuçlanması istenerek idareye adeta “incelemeden
onaylama” zorunluluğu getirilmiş, bu süreler içinde verilememesi halinde ilgili ida-
reler yaptırımla karşı karşıya bırakılarak tehdit edilmiştir. Oysaki yukarıda sayılan ko-
nularda vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik yapının bilime ve
fenne uygunluğunu denetim sorumluluğu hiçbir ciddi devlette özel sektöre dev-
redilmemiştir.

Yine yapılan bir dizi düzenleme ile planlama, mimarlık, mühendislik hizmetleri
TMMOB ve Odaların denetimi dışına çıkarılmaktadır. Herhangi bir ticari faaliyet
yürüten ve Bakanlıktan izin belgesi alan şirketlerin yapı denetimi yapmasına ola-
nak sağlanmakta, mimar ve mühendislerin sermayenin ucuz işgücü haline getiril-
mesinin yolu açılmaktadır.

AKP`nin torbasında hukuksuzluğu tescillenmiş her uygulamayı kurtarma çabası da
mevcuttur. 3194 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikle, yargı kararı ile planı iptal edi-
len yapılar koruma altına alınmakta, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanununda düzenlenen değişiklikle, doğal sit alanlarında bölge komisyonu
kararı ile yapılaşmalar sürdürülebilmektedir. Kültür varlığı, kentsel veya arkeolojik
sit alanlarının doğal sit alanları ile çakıştığı durumlarda istisnai kural getirilmekte-
dir.

Sonuç olarak, Yasa tasarısı baştan aşağı, ruhunu sermayeye teslim etmiş, planla-
manın evrensel ilke ve esaslarını boşa düşüren ve mevcut yapılaşmayı ve rantı plan-
lamanın önüne geçiren, uygulamada eşitlik ve adaleti ortadan kaldıran bir anlayışla
oluşturulmuştur. Bilimi ve tekniği halkın yararına kullanan şehir plancıları olarak,
planlamayı uzmanlık alanı olmaktan çıkaran sermaye piyasası kurallarına teslim
eden bu anlayışı kabul etmeyeceğimizi duyururuz…

TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu

İSYANDAYIZ; EŞİTLİK, ADALET İSTİYORUZ!

Kızlarımızı, kız kardeşlerimizi, annelerimizi katlettiler…
Tecavüz ettiler, vahşice öldürdüler, parçaladılar, yaktılar.
Bazen ıssız bir yerde hiç kimse görmeden, işitmeden...
Bazen de sokak ortasında hem de herkesin gözü önünde.

Elbirliği ile yaptılar,
Ne yaptılarsa…
Baba, oğul, koca, sevgili ya da sadece yoldan geçen biri.
Eğitimlisi/eğitimsizi, fark etmedi
Birisi “namus”, “töre”, “fıtrat” deyiverdi,
Katiller affedildi.
Hem kadın başına, o saatte, orada bu kıyafetle tek başına işi neydi?
Başına geleceklere davetiye çıkarır gibiydi.



Ne acıdır ki; ülkemizde erkekler tarafından öldürülen kadınlar, ölmekle kalmıyor;
eril iktidar tarafından aşağılanmaya ve yargılanmaya devam ediyorlar. Öldü-
ren/tecavüz eden erkekler, takım elbise giyerek duruşmaya geldiklerinde hakim-
den “iyi hal” indirimi alıyorlar. Şiddet mağduru kadınların ise giyim kuşamları,
yaşam tarzları tahrik unsuru olarak görülüp ceza indirimine dönüşebiliyor.

Ülkemizdeki veriler, durumun vahametini göstermektedir. Sadece ocak ayında 26
kadın erkek şiddeti ile öldürülmüştür.Özgecan`ımız ise bu şiddetin son kurbanıdır.

Artık Yeter!

Hiçbir canımızı kaybetmek istemiyoruz!

İsyandayız...

Sadece öldürülmemek değil,

Yaşamak,

Kendi tercihlerimizle yaşama hakkımızı,

Sokaklarımızı, meydanlarımızı, kentlerimizi…..

Eşitlik, Adalet istiyoruz!

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI KADIN KOMİSYONU
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YÖNETİM KURULU

İKTİDARIN ‘İÇ GÜVENLİĞİNİ‘ SAĞLAYAN YASAYA KARŞIYIZ!

Kendi meşruiyetini seçimlerde aldığı oy oranına dayandıran, kendisini milli irade-
nin tek mümessili sayan ve her fırsatta aldığı oy oranına atıfta bulunarak parla-
menter sistemde hegemonyasını kurmak isteyen siyasi iktidarın unutmaması
gerekir ki; demokrasinin en hayati unsuru gerek parlamentoda yer alan temsilci-
ler aracılığıyla gerekse emek-meslek örgütleri ve toplumsal düzlemde halk tara-
fından örülen muhalefet pratikleridir. Geçmişte yaşanan acı örneklerde de
görüldüğü gibi, salt çoğunluğa dayanan bir demokrasi anlayışından ziyade, demo-
kratik sistemin devamlılığını sağlayan, güçlü muhalif hareketlerinin etkili deneti-
midir.

Ne yazık ki, seçimlerde aldığı oy oranına istinaden kendisini milli iradenin yegane
temsilcisi sayan AKP, demokrasinin en temel ilkesini göz ardı ederek kentsel-top-
lumsal hareketleri bastırmaya çalışmaktadır. Son dönemde artan direniş pratikle-
rinden korkarak, anayasanın temel ilkelerini dahi göz ardı eden yasal
düzenlemelere sarılmaktadır. Toplumsal muhalefet ODTÜ‘de, Gezi‘de, Karadeniz‘de
HES karşıtı mücadelelerde, Munzur‘da, Tortum‘da, Kaz Dağları‘nda doğasına, yaşam
alanlarına sahip çıkmakta ve ülkenin dört bir yanını şantiye alanı haline getiren
sermaye odaklı kentsel dönüşüm projelerine karşı örgütlenerek meydanlara in-

mektedir. Toplumsal muhalefetin örgütlülüğünün gün geçtikçe güçlenmesi ve bu
örgütlülüğün yargı süreçlerinde sermaye odaklı projelere karşı kazanılan davalar ile
perçinlenmesi AKP iktidarının elini kolunu bağlamaktadır. Bu sebepledir ki bugün
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AKP iktidarı “protesto hakkının doğru şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz”
söylemleriyle kamuoyu nezdinde yumuşatmaya çalıştığı “İç Güvenlik Yasa Tasa-
rısı”nı TBMM‘den geçirerek sokakta yükselen direnişi bastırabilmek için bütün gü-
cünü seferber etmektedir.

Hukuk camiasının da belirttiği üzere söz konusu tasarı hukuk normlarına ve kuv-
vetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Gezi Direnişi sürecinde, “Polise yetkiyi ben verdim”
diyen zihniyet, hukuku çiğneyerek, kolluk kuvvetlerine sözlü olarak “yetki vermeye”
ihtiyaç duymadan, otoriter bir yönetim anlayışını yaratmak istemektedir. Yereldeki
siyasi temsilcileri olan valilere, ‘makul şüphe‘ kisvesi altında göz altına alma gibi
yetkiler vererek, yargı aygıtının yerine geçmek istemektedir. Her daim ‘demok-
rasi‘den dem vuranlar, demokrasinin doğru işlemesi için temel ilkelerden birisi olan
ve mevcut iktidar döneminde hâlihazırda gitgide silikleşen “kuvvetler ayrılığı”nı
tamamen alaşağı etmeyi hedeflemektedirler.

Belirtmek isteriz ki; ülkemizde yoksulluk ve yolsuzluk had safhadayken, özellikle
büyük kentlerimizde evsiz insan sayısı ve boş ev stoku aynı hızda artarken, kentle-
rimizin doğal ve kamusal alanları bir bir talana maruz kalırken, iç güvenlik yasa ta-
sarısı kentsel-toplumsal muhalefeti engelleyemeyecektir. Kentliler bir çırpıda
yıllarca yaşamlarını sürdürdükleri mahallelerden onlarca kilometre uzağa sürülür-
ken, çiftçinin suyu betonlarla boğulurken, ormanlarımız madencilik faaliyetleri uğ-
runa yağmalanırken yani kısacası kentsel ve kırsal çelişki bu kadar derinleşmişken
bu yasa tasarısı AKP iktidarını ve sermaye düzenini kurtarmaya yetmeyecektir.

Biz Şehir Plancıları Odası olarak, birçok yönüyle Anayasa‘ya ve AİHM kararlarına
da aykırı olan bu yasa tasarısına tüm temel anayasal hak ve özgürlükler mücade-
lesini yok etmeyi hedeflemesi nedeniyle karşı çıktığımızı bir kez daha ifade ediyo-
ruz. Elinde bulunan medya güçleriyle halkı yanıltarak, uygulamalarına halk
nezdinde ‘rıza üreten‘, karşısında herhangi bir muhalif güç istemeyen AKP‘nin, kont-
rolsüzce her istediğini yapmasının yolunu açan bu yasayı reddettiğimizi, her türlü
hukuksuz girişime karşı sokakta olmaya devam edeceğimizi, ülkemizde temel hak
ve özgürlüklerimizi yok etmeyi hedefleyerek faşist bir diktatörlük hayali kuranlara
karşı demokrasi mücadelesini büyütmenin şart olduğunu tekrar dile getiriyor,
bütün meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı bu mücadeleye omuz vermeye çağırı-
yoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

PARSEL PARSEL YAĞMA SADECE ANKARA`DA DEĞİL,
ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞMEKTEDİR!

TMMOB Şehir Plancıları Odası kurulduğu günden beri Anayasa ve 6235 sayılı
TMMOB Yasasından aldığı yetkiyle, kamu yararı açısından yerel yönetimlerin ve
hükümetlerin, meslek alanımıza giren konularda yaptıkları faaliyetleri halk adına
denetleme görevini etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Gerçek anlamdaki demokrasilerin sigortası konumunda olan bu denetimler, kimi
zaman yerel yönetimlerin kentlerdeki kamusal alanlara zarar veren veya yok eden
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uygulamalarına karşı olduğu gibi, kimi zaman da ülkeyi yöneten hükümetlerin mer-
kezden yürüttükleri kentsel dönüşüm, ulaşım veya enerji yatırımlarının, korunması
gerekli doğal, kültürel ve tarihi çevreye verdiği zararı engelleme amacıyla yürütül-
mektedir.

13 yıldır süren AKP iktidarı döneminde de sürdürülen yeni sağ politikalarla kentler
ve doğal çevredeki tahribat, ilk gününden bugünlere kadar artarak devam etmiş,
buna karşı TMMOB, bağlı Odalar ve Şehir Plancıları Odası‘nın da mücadelesi, top-
lumla da bütünleşerek, alanlarda ve hukuk zemininde kesintisiz bir şekilde devam
etmiştir.

Baştan beri, sermayeye ve kendi eliyle yarattığı “paralel” destekçilerine koşulsuz
hizmet eden iktidar, bu uğurdaki faaliyetlerinde önüne çıkan engelleri, TBMM‘yi
neredeyse bypass eden Kanun Hükmünde Kararnameler ve Torba Yasalar, liyakat-
siz atamalarla emrinde tuttuğu devlet bürokrasisi ve polis zoru ile aşmaktadır.

Yargı, medya ve üniversitelerle de müdahaleden geri durmayan iktidarın, önce “pa-
ralel” cemaatlerden kopuşu, zamanında yaptıkları kirli işbirliklerinin ortaya dökül-
mesine sebep olmuştur. Bu durumun son örneği, hepinizin bildiği gibi, parsel parsel
Ankara‘nın satılışı ile, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve, Hü-
kümet Sözcüsü Bülent Arınç kavgası ile kamuoyuna açık bir şekilde kusulmuştur.

Hükümet sözcüsü Bülent Arınç‘ın basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek hakkında sarf ettiği;“Adaylığı sürecinde ve seçimlerde oy is-
terken bu yapının kucağına oturmuştur, yurt yerleri vermiştir, imar planlarında de-
ğişiklikler yaptırmıştır, zengin adamlara okullar yaptırmıştır. Ankara parsel parsel
satılmıştır“ şeklindeki sözlerini tüm Türkiye şaşkınlık içerisinde izlemiştir. Ancak
Odamız açısından bu durumu şaşırtıcı kılan tek şey yıllardır sürdürdüğümüz kent-
sel mücadelede hukuki kazanımlarımız ve eylemlerimizle ispatladığımız bir ger-
çekliğin devlet yönetiminin en üstündeki merciler tarafından da dile getirilmesidir.

Zira Gökçek yönetimindeki anlayışın Ankara‘yı nasıl bir yıkıma uğrattığı ve bu yıkı-
mın belirli kesimleri nasıl haksız ve hızlı bir şekilde kent arazisinden elde edilen
rantla zenginleştirdiği ortadadır. Diğer taraftan, Melih Gökçek yönetimindeki An-
kara, sadece kamuoyu tarafından paralel yapı, cemaat, hizmet hareketi şeklinde
isimlendiren yapı ile talana uğratılmamıştır. Bu talan çarkının içerisinde arazi maf-
yaları, büyük müteahhitler, rant avcısı sermayedarlar ve devletin paylaşım aracısı
konumundaki, başta TOKİ olmak üzere kamu kurumları da yer almaktadır.

Odamız bugüne kadar tüm kentlerimizde, kentlilerinin ortak çıkarlarını korumak
adına yürütülen talan düzenine karşı toplumcu duruşu ve mesleki sorumluluğu ile
toplumsal ve hukuki mücadelesini sürdürmüştür.

TMMOB ve bağlı Odalar, bunların başında da Şehir Plancıları Odası, halk adına
kamu yararı denetimi görevini yürütürken, Hükümet temsilcileri tarafından ka-
muoyuna yapılan açıklamalarda, kendi üyelerinin sorunlarını bırakıp, “Siyaset” yap-
tığı, AKP iktidarının yatırımlarını engellediği ifade edilmektedir.

Oysa ki, kamu yararı adına, ülkenin tamamında süren yağma ve talan düzenine
karşı, TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, Gezi Parkı`ndan AOÇ ve Kaçak Saray`a,
Urla Vilları‘ndan İnciraltı`na, 3. Köprü`den Bozcaada`ya, Sevda Tepesi`nden Hevsel
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Bahçeleri`ne, İmrahor Vadisi`nden Karadeniz Kıyılarına, Konyaaltı`ndan Bozbu-
run`a; Ülke çapında yürüttüğümüz hukuki mücadele, Odamızın tüm örgütlü yapısı
ile toplumsal yarar sağlama doğrultusunda inançla devam etmektedir.

Kent topraklarının yandaşlara servis edilmesi sadece Ankara ile sınırlı kalmamış,
ülkenin tüm coğrafyasına yayılmış ve bir kangren gibi kıyıların, ormanların, tüm
doğal alanların ve kentlerin kamusal alanlarının yok oluşunu sağlayan bir hastalığa
dönüşmüştür.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere ülkenin genelindeki,
halkımızın kamusallıklarını korumayı hedefleyen hukuk mücadelemizdeki dava sa-
yısı 1000‘e yaklaşmıştır. Hukuku aldatan tekrar plan onamaları sonucu da oluşan bu
dava sayısı, kısıtlı ve gönüllü kadrolarla yürütülen emek yoğun mücadele, yıldırma
amaçlı oluşturulan yüksek dava maliyetleri ve yasal düzenlemeleri, hukuk müca-
delesini bitirmeyi hedefleyen belgelere, esnek ve tutarsız formalitelere dönüştü-
rülen iktidar uygulamalarına rağmen sürdürülmektedir.

Oysa ki, örneğin AOÇ`de yürütülen onlarca davada korunmaya çalışılan Atatürk ve
Cumhuriyet mirası gereği oluşturulan tarihi ve doğal sit kararları yanında, yine bu
miras sayesinde edinilen kamusal değerlerimiz, Ankara‘yı ve Ankara Halkının ya-
rarını koruyan temel dava gerekçeleridir. İstanbul‘da Galataport, Haydarpaşa, Haliç,
Gezi Parkı ve Validebağ`da kamusal alanlarımız özelleştirilmekte, tarihi doku yok
edildiği gibi kamu malı gasp edilmektedir. İzmir`i küresel sermayeye pazarlarken,
1. Derece Doğal Sit Alanı ve tarım alanı olan İnciraltı`nın halk için korunması ge-
rektiği önemsiz görülmüştür. Son olarak Çevre Düzeni Planı ile, İzmir ve Manisanın
tüm doğal değerler gözden çıkarılmıştır. Enerji ihtiyacı ifadesi, sit alanlarını, ko-
ruma altına alınmış kentsel dokuları hiçe sayarak düşük üretim kapasiteli enerji
santrallerini yapmak için yeterli sebep olmuştur. Antalya`nın kıyıları, Diyarbakır‘da
Hevsel Bahçeleri, Eymir Gölü, Ankara Cebeci İnönü ve Adana 5 Ocak Stadyumu ko-
laylıkla sermayeye konu edilebilir ve rant söz konusu olduğunda bu alanların ka-
musallıkları hiç de o kadar önemli görülmeyebilmektedir.

AKP iktidarı için, Doğu Karadeniz`i denizden koparan Otoyolun tahribatı yetmezmiş
gibi, alana ihtiyaç duyulduğunda denizi doldurmak en kolay rant tesisi yaratma yo-
ludur veya yine enerji ihtiyacı söz konusu olunca HES‘lere feda edilen derelerin ve
vadilerin doğal yapılarının, bu alanların gerçek sahibi canlıların ve halkların hiç
önemi yoktur. Gerze ve Amasra`daki doğal güzelliklerin, ülkenin her yerinde türe-
yen termik Santraller söz konusu olunca ya da Çeşme ve Bodrum Yarımadasında
RES yapılacağı zaman, korunması gerekli Tarihi, Doğal ve Kentsel Sitlerin oluştur-
duğu koruma kararlarının hiç önemi yoktur.

Gelecek nesillere herhangi bir kamusal değeri bırakmayı umursamayan AKP ikti-
darının, bu ve benzeri uygulamalarına karşı, Odamız ve TMMOB‘nin mücadelesi-
nin hükümette ciddi bir rahatsızlık verdiği ortadır ki, TMMOB ve bağlı odaların
mücadelesini sekteye uğrtacak yasal düzenlemeler getirmekte, etkisizleştirmeye
çalışmaktadır.

Bilinmelidir ki, bütün bu karanlık adımlara rağmen, yolsuzluk ve yoksullukların had
safhaya ulaştığı bu dönemde TMMOB Şehir Plancıları Odası, bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da mesleki demokratik kitle örgütü olmanın bilinciyle çalışma-
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larını; emekten, insandan, doğadan, kamu yararından yana sürdürecek, hükümet-
ler ve yerel yönetimlerin uygulamalarını denetlemeye tereddütsüz devam ederek,
toplumcu duruşunu koruyacaktır.

Saygılarımızla

TMMOB Şehir Plancıları Odası

EMEĞİN KENTİ BURSA‘DA
METAL İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ!

Bursa`da Renault işçileriyle başlayan direniş önce Tofaş, ardından Coşkunöz, Mako,
Ford Otosan gibi fabrikalara yayılmış; MESS ve onun güdümündeki Türk Metal Sen-
dikası`nın dayattığı toplu iş sözleşmesine, MESS`e ve işbirlikçi Türk Metal`e karşı
eyleme geçen işçiler, üretimi durdurarak, sömürü düzenine karşı başlattıkları mü-
cadele ile kararlılıklarını ortaya koymuşlardır.

7 gündür süren ve dalga dalga yayılan direnişin ardında, işçilerin üç temel talebi bu-
lunmaktadır: 1- İnsanca bir yaşam için ücretlerde iyileştirme yapılması, 2- Hiçbir iş-
çinin işten atılmaması ve 3- Türk Metal Sendikası`nın fabrikadan gitmesi ve işçinin
öz yönetim mekanizmalarının kurulması, işverenlerin işçilerin sendika seçme öz-
gürlüğüne müdahale etmemesi.

İşçilerin bu haklı taleplerine karşın düşük ücretlerle ağır çalışma koşullarında ça-
lıştırılmasına göz yuman ve işveren sendikası ile kol kola gezen Türk Metal Sendi-
kası, işçilerin insanca yaşam için ücretlerinde iyileştirme talebi doğrultusunda
eyleme geçmesiyle birlikte tehditlerde bulunmuş, işçi sınıfının haklı ve onurlu di-
renişini engellemeye çalışmıştır. İşçilerin, Türk Metal Sendikası`ndan toplu istifaları
sonucunda, Türk Metal Sendikası eylemi yasadışı ilan ederek, işten çıkarma tehdi-
dinde bulunarak işçi düşmanı tavrını tekrarlamıştır. Bilinmelidir ki; işçilerin direnişi
tamamen hukuka uygundur, gerek Uluslararası Çalışma Örgütü gerekse İnsan Hak-
ları Avrupa Mahkemesi kararları işçilerin haklılığını ortaya koymaktadır; TOPLU İŞ
BIRAKMA YASAL BİR HAKTIR!

Polisin fabrikaların kapısına dayanıp işçileri tehdit ettiği, devletin zor aygıtlarını di-
reniş mevzisine doğrulttuğu bugün, TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak; hakkını
arayan, emeğinin karşılığını isteyen işçi sınıfının yanındayız. Biliyoruz ki bu müca-
dele sadece metal işçilerinin değil, hepimizin, tüm emekçilerin, yoksulların, ezi-
lenlerin mücadelesidir. İş cinayetlerinin hesabının sorulması için, emek
sömürüsünün bitmesi için, yoksulların da eğitim, sağlık, ulaşım gibi haklarının tes-
lim edilmesi için, adalet ve hukukun tesis edilmesi için, kentlerin sermayenin değil
emeğin olması için,

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, işçilerin bütün taleplerinin yanında olduğu-
muzu ilan ediyor haklı ve onurlu kavgalarını selamlıyoruz.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
YÖNETİM KURULU
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“KENTİN KIRA EL KOYMASI” VE “YAŞAM ALANLARIMIZIN” YİTİRİLMEYE
DEVAM ETMESİ ENDİŞE VERİCİDİR.

1972 yılında, 5 Haziran`ın “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edildiği BM Stockholm
Konferansında “Çevre Hakkı” bir insan hakkı olarak kabul edilmişti. Konferans son-
rası yayımlanan Deklarasyonda “…. İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam ko-
şulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın
bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir so-
rumluluğu vardır. Bu bakımdan; kayıtsızlık, ırk ayrımı, ayrımcılık, kolonial veya diğer
biçimlerde baskı, yabancı hakimiyetini destekleyen, sürekli kılan politikalar mah-
kum edilmiştir ve terk edilmelidir….”kararının hiç bir şey ifade etmediğini, aradan
geçen yarım asra yakın zamanda izlenen uluslararası neo-liberal politikalar ile bu
politikaların belirlediği ulusal politikalar gösterdi.

Bu politikalar ve son yıllardaki tüm yasal düzenlemeler sonucu çevre sorunlarına
yönelik yürütülen mücadele giderek “Çevre Mücadelesi “ne diğer bir ifadeyle kü-
resel ölçekte “yaşam alanı mücadelesine” dönüşmüştür.

Bu sürecin ülkemize yansımasının bir sonucu olarak, kentleri ve onları içerisine
alan doğayı, tüm yer altı ve yerüstü varlıkları ile birlikte piyasa malına çeviren sis-
temin, AKP döneminde, yasal ve kurumsal altyapısı tamamlanmıştır. Bu yüzden de
geçen 5 Haziran gününden bu güne çevre adına hiçbir politika ve uygulama olumlu
yönde değişmedi, aksine çevre aleyhine daha da derinleşti.

Her yatırım projesi, her ekonomik girişimle kaybettiğimiz yaşam çevreleri önem-
sizleştirilerek, yaşam düzeylerimizin yükseleceği üzerinden umut tacirliği yapıl-
maktadır. Bu nedenle mücadele giderek her gün bir önceki günden daha da
vazgeçilmez bir “YAŞAM HAKKI” mücadelesine dönüşmektedir.

Hukuksuzluğun artık bir kural haline geldiği AKP döneminde izlenen, biçimsel hu-
kuki uygunlukla meşruluğu ve adaleti kendinden menkul ekonomik, sosyal ve
çevre politikaları sonucunda;

• Ormanlardan meralara, kıyılardan akarsulara, tarım alanlarından yaylalara kadar
tüm doğal alanlarımıza ilişkin onlarca mevzuat değişikliği yapılarak kültürümüze,
kimliğimize, kamusal alanlarımıza, yapılı ve yapısız çevremize yani yaşam alan-
larımıza benzeri görülmemiş bir saldırı sistemli olarak yaygınlaştırılmıştır.

• Anayasa`ya aykırı olarak uluslararası nitelikte tüm insanlığa ait doğal kültürel, ar-
keolojik tarihi koruma alanları kontrolsüz ve sınırsız bir şekilde yapılaşmaya açıl-
mıştır.

• Çevre Düzeni Planlarıyla, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme sahip, çevre
kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını içeren, sahip ol-
duğu biyolojik çeşitliliğin, doğal varlıkların ve bunlarla ilgili kültürel varlıkların ge-
lecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak üzere statü verilen alanlarımız gözden
çıkarılmıştır.

• Dışa bağımlı enerji politikalarının bir sonucu olarak HES`ler, ithal kömüre dayalı
termik santraller ve nükleer enerji santralleri, ülkenin enerji ihtiyacına yönelik
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bir planlama yapmadan enerji kaynakları için bir denge gözetmeden, gelişigü-
zel yer seçimiyle yaşam alanları tehdit edilmektedir.

• Ülke topraklarının tamamı sınırsız, kontrolsüz ve kuralsız bir şekilde madencilik
uygulamalarına açılmıştır.

• Toplumsal mücadele alanı olan ve toplumsal belleğimizin yapıtaşları haline gel-
miş; mahallelerimiz, sokaklarımız, meydanlarımız, parklarımız otoriter zihniye-
tin baskı aracına dönüştürerek, araç öncelikli, rant temelli düzenlemelerle
kapitalizmin kar hırsıyla talan edilmekte ve birer birer yok edilmektedir.

• Kentsel dönüşüm projeleri ile yalıtılmış bölgeler oluşturulurken, kentler kimlik-
lerini kaybetmekte, insanlara hiçbir standardın uygulanmadığı, altyapısız kent-
lerde yaşam dayatılmaktadır.

• Üçüncü köprü, Kuzey Anadolu otoyolu gibi su havzalarını, kıyıları, tarım alanla-
rını, meraları ormanları tahrip eden büyük (mega) projeler hız kaybetmeden
şuursuzca bir biri ardına uygulamaya sokulmaktadır.

Dünya Çevre Gününde;

“Çevre hakkı`nın bir “yaşam alanı mücadelesi” olduğu, çevreyi korumanın insani
değerlere, doğal varlıklara, kentimize, mahallemize, meydanlarımıza, parklarımıza,
sokaklarımıza kısacası yaşamımıza sahip çıkmak olduğu, özgürlüğümüzün de te-
minatı olduğu bilinciyle;

• Geleceğimizin garantisi olan doğal alanlarımızda sınırsız, kuralsız ve kontrolsüz
madencilik ve HES, RES uygulamalarına son verilmesini,

• Orman alanlarımızın termik santrallere, cüruf, depolama vb. alanlara heba edil-
memesini,

• Bilimin, tekniğin, planlamanın bir gereği olarak afete duyarlı yaşam çevreleri-
nin oluşturulmasını,

• Kentlerin, doğa ile uyumlu, insan ölçeğinde, engelsiz yaşanabilir bir biçimde
planlanmasını,

• Doğal ya da kentsel tüm yaşam alanlarımıza ilişkin planlanma ve projelendirilme
süreçlerinde, yurttaş katılımını sağlayacak demokratik birlikte karar alma sü-
reçlerinin oluşturulmasını,

• Toplumsal uzlaşmayı, barışı, dayanışmayı yeşerten mahallelerimizin, sokakları-
mızın, meydanlarımızın, parklarımızın özgürleşmesini,

talep ediyor ve yargı kararlarına rağmen doğanın, kentlerimizin talan edilmesi ve
toprak üzerinde bir rant ve iktidar alanının oluşturulmasını bir kez daha reddedi-
yoruz….

Çevre gününden iki gün sonra yapılacak seçimlerde, ülkenin seçimini doğadan, in-
sandan yani yaşam hakkından yana kullanması umuduyla…..

Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun….

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu



BU KARANLIK “OY”UNU KABUL ETMİYORUZ!

Demokratik ve özgür bir ülkede, devletin tüm kurumlarıyla toplumun tüm kesim-
lerine eşit mesafede olması, adaletin kesintisiz ve koşulsuz varlığı, basın özgürlüğü,
ifade özgürlüğü, seçimlerin güvenliği, partilerin propaganda serbestliği gibi un-
surlar vazgeçilmezdir.

Oysa ki ülkemizde bir süredir yaşanan süreç giderek daha endişe verici bir hal al-
mıştır. Otoriterleşme, basına uygulanan kısıtlamalar ve tehditler, halkın haber alma
hakkına ilişkin sansürlemeler, devlet kurumlarının tarafsızlığını yitirmesi, devlet
görevlilerinin kullandığı ötekileştirici nefret dilinin olağan hale gelmesi, adalet sis-
teminin adilliğini yitirmesi, dünyanın en yüksek seçim barajının uygulanması bir
yana seçimlerin güvenliğine ilişkin toplumdaki haklı kaygılar, ülkemizin üzerinde,
karanlık bir sisin çöktüğünü gösteriyor.

Anti demokratik statüyü korumak isteyen bir takım karanlık odaklar, Adana ve Mer-
sin‘de seçim bürolarına bombalı paketler göndermiş; önce Bingöl‘de, iki gün önce
Erzurum‘da dün de Diyarbakır‘da büyük provokasyonlar planlamıştır. Seçim çalış-
malarının başından bu yana yaşanan can kayıplarının yanı sıra onlarca, yüzlerce
yaralı yurttaşımız vardır.

Toplumun demokratik taleplerini iletmelerinin bir yöntemi olan seçimlerin meş-
ruiyetini gölgeleyen bu şiddet olaylarını kınıyor ve meşruiyetin, siyasal partilerin
eşit imkanlarla seçim sürecini yaşamalarından, fikirlerin eşit koşullarda topluma
sunulmasından ve vatandaşların güvenli ve şeffaf bir ortamda özgür vicdanları ile
oylarını kullanabilmelerinden geçtiğini belirtiyoruz. Seçimin demokratik, adaletli ve
güvenli bir ortamda gerçekleşmesinin devletin sorumluluğunda olduğunu bir kez
daha hatırlatıyor ve olayların arkasındaki karanlık güçlerin ivedilikle ortaya çıkarıl-
masını istiyoruz.

Yarın tüm yurtta vatandaşlarımız oy kullanacak. Barışa, demokratik ve özgür bir
topluma olan inancımızla halkımızın seçiminin, kamplaşmalara, kutuplaşmalara
son vereceğini, ülkemizde adalet ve hukukun egemen kılınacağını, karanlık odak-
ların dağıtılacağını, suçluların hesap vereceğini, halktan yana şeffaf ve açık bir yö-
netime kavuşacağımızı umuyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

DAYANIŞMA, BARIŞ VE BIR BAŞKA DÜNYANIN MÜMKÜN OLDUĞU INANCINI
KAYBETMEYECEĞIZ

Dün Şanlıurfa‘nın Suruç ilçesinde yaşanan insanlık dışı bombalı saldırıda, resmi
verilere göre 31 yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin tarif edilemez acısı içerisin-
deyiz. Öncelikle kaybettiğimiz gencecik arkadaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine
ve sevdiklerine başsağlığı diliyor ve tüm yaralıların biran önce sağlıklarına kavuş-
malarını temenni ediyoruz. Başka bir dünya özlemi içinde olan ve komşu kardeş
halkın çocuklarına yardıma giden bu gençlerimize uygulanan vahşet insanlığımız-
dan önemli bir parçayı alıp götürmüştür.
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Ortadoğu‘yu savaşlar, ölümler, çatışmalarla karanlık bir girdabın içine sokanlara
inat, yüreklerinde taşıdıkları barış ve kardeşlik duyguları ile ölüme karşı yaşamı
inşa etmeye gidenleri katledenleri lanetliyor, acilen bu işin arkasındaki tüm so-
rumluların ve örgütlenmelerin açığa çıkarılmasını talep ediyoruz.

Eli kanlı canilerle birlikte, Reyhanlı, Niğde, Diyarbakır, Mersin, Adana derken tüm
bu katliamlar karşısında sessiz kalanlar, bu gündemleri sümen altı edenler, Tür-
kiye‘yi savaşın kanlı coğrafyasına çekmeye çalışanlar, katilleri besleyenler ve on-
larla işbirliği içerisinde bulunanlar bu katliamın ortak sorumlularıdır. Bu şiddet
ortamını arttırma eğilimine karşı, barışın, demokrasinin ve birlikte yaşamın kuru-
labilmesi için geçmişte hesabı sorulmayan tüm katliamların da dahil olmak üzere
sorumlular bir an önce ortaya çıkarılmalı ve hesap vermeleri sağlanmalıdır.

Bizler din, mezhep, ırk, milliyet farklılıklarını barışın, demokrasinin ve birlikte kar-
deşçe yaşamanın temel unsurları olduğuna inancımızla, bütün farklılıklarımıza karşı
barışı birlikte savunarak, militer bir rejime dayanak yapılmak istenen şiddet orta-
mına karşı ortak sesimizin yükseltilmesi gereken zamanlardayız. Eşitlik, özgürlük,
dayanışma, barış ve birarada yaşama iradesi bugün hepimiz için hava ve su kadar
kıymetlidir. Bu katliamı yapanlar ve ona yol verenler bilsinler ki, bizler tüm bu de-
ğerlerimize her zamankinden güçlü sarılacağız ve daha çok sahip çıkacağız. İktida-
rın çökmüş dış politikasıyla bizleri getirmek istediği bu şiddet ortamında,
yitirdiğimiz arkadaşlarımızın ortaya koyduğu, dayanışma, barış ve bir başka dün-
yanın mümkün olduğu inancını kaybetmeyecek ve sorumluların ortaya çıkarılma-
sının örgütlü gücümüz ile takipçisi olacağız.

Basınımız ve kamuoyuna saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası

17 AĞUSTOS 1999 DAN BU YANA DEĞİŞEN BİRŞEY YOK...
SESİMİZİ DUYAN VAR MI?

Büyük kayıplar verdiğimiz 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi‘nin üzerinden 16
yıl geçti. Geçen bu sürede ne Türkiye‘nin deprem ülkesi olduğu gerçeği değişti, ne
de afetlere çanak tutan rant odaklı uygulamalardan vazgeçildi.

Marmara depremine, Düzce, Elazığ, Van depremleri, depremler üzerine de birçok
insanımızı kaybettiğimiz İstanbul, Ankara, Karadeniz`de yaşanan seller eklendi. Kor-
karız ki, bunlar son olmayacak.

Çünkü hemen her gün işçi ölümlerinin yaşandığı, yapı denetim sisteminin çöktüğü,
mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin olabildiğince kısıtlandığı, rant odaklı yapı-
laşmanın teşvik edildiği kentlerde depremin; derelerin kapatıldığı, yağmur drenaj
sistemi ve kanalizasyon altyapısından yoksun hale getirilen kentlerde mevsim yağ-
murlarının sele, afete dönüşmesi kaçınılmazdır.

Bilimsel planlamanın tamamen sürecin dışına itildiği, oldubittilerle tamamlanan
planlama ilkelerine ve hukuka aykırı çılgın projelerin sonu gelmiyor. Bütün bu sü-
reçte siyasi iktidar, her zaman olduğu gibi ekonomik krizleri aşmak ya da destekçi-
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lerini zenginleştirmek adına, maddi getiri sağlayan her türden sermaye yanlısı
“büyük proje”nin peşinden koşarken, yaşamsal önemdeki depremi, selleri ve her
türlü afet riskini kendince ‘fırsat‘ haline dönüştürerek rantın bahanesi olarak gör-
mekte tereddüt etmiyor, korunması gerekli tarihi, doğal, arkeolojik ve kültürel de-
ğerleri yok sayıyor.

Üstelik de, yüzsüzlükte sınır tanımayan kimileri, yargı kararı ile iptal edilen şehirci-
lik ilkelerine aykırı imar planlarını medeniyetin vesikası olarak görüyor. Kamunun
mirasını, güvenliğini, kaynaklarını koruyan mühendis, mimar ve şehir plancılarını
şeytanlaştırıyor, medeni olmamakla suçluyor, her türlü yalan ve iftira ile yıldırmaya
çalışıyor.

Medeniyet depremlerde onbinlerce vatandaşının ölmemesidir, medeniyet her yağ-
mur yağdığında yolların göle dönmemesidir, medeniyet kent merkezinde yürür-
ken kaldırımın göçmesi sonucu düşüp kilometrelerce sürüklenip ölmemektir,
medeniyet kentin tarihi kültürel kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır, me-
deniyet doğayla savaşmadan doğa ile birlikte yaşamaktır.

Oysa ülkemizde, iktidarın planlama, kentleşme, imar, yapılaşma, afet, inşaat, işçi
sağlığı iş güvenliği gibi yaşamsal öneme sahip politikalarda izlediği insanı yok sayan
tutumu sonucu ölümler sıradanlaşmış kentlerimiz yaşanmaz hale gelmiştir.

Bizler, ne depremlerde, sellerde, çığlarda, dağlarda, ovada, ne sokakta, meydanda,
kamusal alanlarda, devletin mekanında ve görevinde, ne de faili meçhul saldırı-
larda ve terör eylemlerinde artık bir kişinin dahi ölmesini istemiyoruz.

Barışın, özgürlüğün, eşitliğin olduğu, planlamanın bilimsel temelinde insanca ya-
şama ortamının sağlandığı hukukun üstünlüğü, gerçek demokrasinin, katılımcılı-
ğın hüküm sürdüğü kentlerimizde, ölüm korkusu altında olmadan güvenli bir
şekilde yaşamak istiyoruz.

17 Ağustos‘u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez

BARIŞ İSTİYORUZ!

Yaklaşık üç seneye varan çatışmasızlık durumunda gerçekleşen 7 Haziran seçimi
sonucu meclis yapısından memnun olmayanlar, tek başına iktidar olamamanın be-
deli olarak, Suruç Katliamı ile birlikte yeni bir süreç başlatmış ve ülkeyi kan gölüne
çevirmiştir.

7 Haziran seçimlerinden bu yana onlarca gencimiz öldürüldü, yaralandı. Aralarında
asker ve polislerin de bulunduğu çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Çatış-
malar arasında kalan çocuklar, kadınlar da kurşunların hedefi oldu. Köylerden göç-
ler yeniden başladı. Diyarbakır, Cizre, Bismil, Gever, Varto, Suriçi, Silvan gibi bazı ilçe
ve kentlerde sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi ile ilçelere ulaşımı engelleyen
ve giriş çıkış denetleyen bir uygulamanın gündeme gelmiş olması da daha önce
aynı bölgede yaşanan olaylar hatırlandığında tedirginlik verici bir içeriğe büründü.
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Gelen her ölüm haberinde yüreğimiz yanarken, siyaset mühendisliği peşinde koşan
bu savaşın yürütücüleri, aleni şekilde kışkırtmalara başvurarak, daha çok ölüm,
daha çok baskın, daha çok linç, daha çok baskı, sindirme amacı ile hareket etmekte,
barışı sabote eden terör eylemleri sonucu, evlatlarının kaybıyla acısını ifade eden
anne-babalar “karaktersiz” ilan edilmektedir.

Hergün gelen ölüm haberlerine ek olarak Hakkari`nin Dağlıca Bölgesinde askeri
konvoya yapılan saldırıda 16 askerin öldürülmesi ve Iğdır`da Dilucu Gümrük Kapı-
sında görevli polisleri taşıyan servis aracına yapılan saldırıda 14 polisin hayatını
kaybetmesi tüm toplumu derinden yaralamıştır. Tam da bu kirli saldırıların amacına
uygun şekilde ülke genelinde yaşanan, hiçbir şekilde barışa hizmet etmeyecek
gösterilerle toplum şiddet sarmalına sokulmuştur. Her yıl insanlık dışı koşullarda
ekmek peşinde koşan mevsimlik işçilere, doğu illerine giden şehirlerarası otobüs-
lere, basına ve siyasi partilere, Alevi ve Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere
yapılan saldırılarla yaygınlaştırılmaya çalışılan linç kültürü ile barış ortamı yok edil-
mektedir.

Bu süreçte, barışa kurşun sıkanları, iktidarın medya operasyonları ile toplumu yön-
lendirmesi ve algı oluşturması sonucu düzenlenen gösterileri tetikleyenleri, des-
tekleyenleri, bizzat iktidar erkini arkasına alarak toplumu ayrıştıran/kamplaştıran
saldırıları düzenleyenleri kınıyoruz.

Dağlıca ve Iğdır saldırılarında evlatlarını ve yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza
baş sağlığı diliyoruz.

Her gün değil neredeyse her saat yeni bir saldırı yeni bir kayıp haberiyle sarsılıyo-
ruz. Bu gidişatın, demokrasiden uzaklaşmanın sonunun nereye varacağını kestire-
mediğimiz için kaygı duyuyoruz. Daha henüz 6-7 eylül olaylarının yıldönümünde
hissettiğimiz tarifsiz acıları, yüzlerce yıldır birlikte yaşamış halkların kitlesel yıkım-
larını, çatışmalarını bir kez daha yaşamasını istemiyoruz.

Herkesi ve her kesimi sağduyulu davranmaya davet ederek bir kez daha, demo-
kratik ve özgür Türkiye için barış isteğimizi yüksek sesle dile getiriyoruz.

Hiçbir gerekçe ile bir kişinin daha hayatını kaybetmesini istemiyoruz.

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

FAİLİ BELLİ, TANIYORUZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin çağrısıyla ve Ankara Valiliği‘nin izniyle yapılması
planlanan “10 Ekim Ankara Emek, Barış, Demokrasi Mitingi“ öncesinde kalleşçe
yapılan saldırı bizlerin barış taleplerimizi ve kardeşçe yaşama umudumuzu hedef
almıştır. Mitinge katılan savunmasız “kitlelerin güvenliğini sağlamakla görevli kol-
luk güçlerinin” gözü önünde yapılan saldırının, Faillerini biliyor ve tanıyoruz.
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Yakın zamanda Roboski`de 34, Reyhanlı`da 52, Gezi‘de 8, Diyarbakır`da 4, Suruç`da
32 kişi katledildi.

Bütün bu katliamların faillerini tanıyoruz.

Bugün ülke geneli güvenliksiz bir hale gelmiştir. Muhalif kesimler için Anayasal bir
hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri terörize edilmiş ve kasıtlı olarak saldırıya
açık hale getirilmiştir. İktidarın kendi görüşlerini aktardığı bütün mitingler yoğun
güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, muhalif kesimlerin toplantıları gü-
vensizleştirilmiştir. Muhalif kesimler bir taraftan baskı altına alınırken diğer taraf-
tan vahşet boyutuna varan saldırılarla toplumun bütün kesimleri korku sarmalının
içerisine alınmaktadır.

Bu bilinçli politikanın bir parçası olarak “10 Ekim Ankara Emek, Barış, Demokrasi
Mitingi“nin toplanma alanı olan Ankara Garı önünde ve bu alana bağlanan yol-
larda üst araması yapmayan kolluk güçlerinin hiç bir güvenlik önlemi almadığı biz-
zat İç İşleri Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Bu sorumsuzluğun sonucu
olarak Ankara Garı önünde toplanan kitle saldırıya açık bırakılmış ve yapılan al-
çakça saldırıda 128 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştır.

Kolluk güçlerinin bu tutumu, 11 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçek-
leşen katliamı kınamak için Sıhhiye‘de bir araya gelen topluluk için de sürdürül-
müş, toplantı alanının güvenliği sağlanmayarak alan yeni bir saldırıya açık hale
getirilmiştir.

İktidarı elinde tutanları ve kolluk güçlerini Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinin güvenli bir biçimde yapılmasına olanak verecek bir sorumlulukla
hareket etmeye çağırıyor,

Bu katliamları unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı, faillerin ve onların iş-
birlikçilerinin hesap vermesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bildiriyoruz.

Katledilen canlarımız için özgür, demokratik, sınıfsız ve sömürüsüz bir Türkiye için;
Topraklarımızı, doğamızı, emeğimizi, bedenimizi, kentlerimizi ve yaşam alanları-
mızı savaş çığırtkanlarına, sermayeye bırakmayarak,

Kırlardan kentlere; barışı ilmek ilmek öreceğiz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

VAN DEPREMİ`NİN 4. YILINDA; AFETİN RİSKİNDEN NEMALANMAK DIŞINDA
DEĞİŞEN BİRŞEY VAR MI?

Doğa olaylarının afet ile açıklandığı, demokratik hak ve taleplerlerini dile getiri-
lenlerin alçakça katledildiği ülkemizde, bundan dört yıl önce 23 Ekim 2011 Pazar
günü yaşadığımız Van Depremi`nde 604 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, bir ay geç-
meden 09.11.2011 tarihinde yaşanan ikinci depremde de hasarsız olduğu düşü-
nülen iki otelin çökmesiyle 40 yurttaşımız daha enkaz altında kalmış, toplamda
644 can kaybı yaşanmıştır.
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Ülkemiz açısından büyük acılara karşılık gelen Van Depremi`nden bu güne, dep-
rem gerekçesiyle yapılan bir dizi yasal düzenlemelere rağmen afet riski altındaki
yerleşimlerde hiçbir şey değişmemiş aksine deprem ülkesi olduğu gerçekliği üze-
rinden öne çıkarılan risk ve kentsel dönüşüm kavramları aracılığı ile yüksek rantlı
kentsel alanların dönüştürülmesi süreçlerine meşruiyet kazandırılmaya çalışılmış-
tır. Bu kavramlar, kentsel alanlardan başlayarak, herhangi bir yerleşimin olmadığı
doğal alanlara kadar uzanan yağmanın/keyfi uygulamaların dayanağı haline geti-
rilmiştir. Barınma hakkının sağlanması anayasal görev olarak devlete verilmişken,
afet riski bahane edilerek, rant öncelikli uygulamalarla kent merkezinden gece-
kondu alanlarına kadar da yerlerinden sürülen yurttaşların barınma hakkı ‘yasal`
olarak ihlal edilmiştir. Ülkemiz planlama, kentleşme, yapılaşma ve denetim konu-
larında akla, bilime aykırı uygulamalar ve rant politikalarının yanısıra anti-demo-
kratik uygulamalar sonucu tam bir “afet ülkesi”ne dönüşmüştür.

Her yurttaşın güvenli, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrede yaşamasının sağlanması
kamunun öncelikli görevidir ve temel bir insan hakkıdır. Sağlıklı, güvenli, insanca ya-
şanabilir yerleşimlerin sadece mekânsal düzenlemlerle oluşmadığı bilinciyle, de-
mokrasinin temel unsurları olan özgürlükçü, katılımcı eşitlik anlayışına sahip, kamu
yararı öncelikli yönetim anlayışı olmazsa olmazıdır.

Bu ülkede yaşayan bizler, artık ne depremlerde, sellerde, çığlarda, iş güvenliğinin
olmadığı çalışma ortamlarında, ne de sokaklarda, duraklarda, meydanlarda, ka-
musal alanlarda bir canın daha yitmesini istemiyoruz.

Özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin olduğu, planlamanın bilimsel temelinde in-
sanca yaşama ortamının sağlandığı, güvenli ve sağlıklı kentlerde ölüm korkusu ol-
madan güvenli bir şekilde, barış içinde yaşamak istiyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Dünya Şehircilik Günü Basın Açıklaması

8 Kasım 2015, Trabzon

Ülkemizde izlenen sermaye öncelikli politikaların yansıması olarak, kentler ve on-
ları içerisine alan doğa, tüm yer altı ve yerüstü varlıkları ile birlikte piyasa malına
çevrilmiştir. Bu yüzden de çevre adına hiçbir politika ve uygulama olumlu yönde de-
ğişmemekte, aksine derinleşmektedir. Bu hukuk tanımaz saldırılara karşı yürütülen
mücadele de, giderek her gün vazgeçilmez bir “Yaşam Hakkı” mücadelesine dö-
nüşmektedir.

Toplumsal muhalefetin, kentlerin meydanlarından Karadeniz`in yaylalarına kadar
giderek yükseldiği bu dönemde, TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, toplumun
ortak çıkarlarını gözeten, doğal ve tarihsel çevrenin korunduğu, halkın demokratik
katılımını esas alan dinamik, çoğulcu ve eşitlikçi bir planlama anlayışını savunuyo-
ruz. Bu doğrultuda 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında gerçek-
leştirilen ve bu yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, Trabzon`da
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düzenlenen 39. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nun ana teması; ‘Müdahale,
Mücadele ve Planlama` olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde yürütülen ve arazi rantı ile biçimlenen ekonomik model, tarihi, doğal,
kültürel miras alanlarını ve tüm kamusallıkları, fark gözetmeksizin satışa çıkar-
maktadır.

Hukuksuzluğun artık bir kural haline geldiği bu dönemde izlenen, ekonomik, sos-
yal ve çevre politikaları sonucunda; tüm doğal alanlarımıza ilişkin onlarca mevzuat
değişikliği yapılarak kültürümüze, kimliğimize, kamusal alanlarımıza, yapılı ve ya-
pısız çevremize yani tüm yaşam alanlarımıza benzeri görülmemiş bir saldırı sistemli
bir şekilde yaygınlaştırılmıştır.

Kentlerimizdeki tarihsel-kolektif mücadele birikiminin yoğunlaştığı, ortak belleği-
mizde yer alan tüm kamusal alanlar birer birer kaybedilmektedir. Sadece günü-
müzün değil gelecek kuşakların da ortak mirası olan ormanlar, dereler, yaylalar,
meralar kıyılar...vb. doğal alanların ekolojik bütünlüğü tahrip edilmekte, kentleri-
mizin kimliği yok edilmektedir.

Enerji politikalarının bir sonucu olarak hidroelektrik santraller, ithal kömüre dayalı
termik santraller ve nükleer enerji santralleri, ülkenin enerji ihtiyacına yönelik bir
planlama yapılmadan, enerji kaynakları için bir denge gözetmeden, gelişigüzel yer
seçimi kararlarıyla her türden yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Enerji ihtiyacı
gerekçesi ile Fırtına, Fındıklı, Arhavi ve Salarha gibi daha birçok korunması gerekli
doğal varlık, birbiri ardına gerçekleştirilen HES Projeleri ile yok edilmektedir. Yine
aynı gerekçe tüm canlı yaşamını tehdit eden nükleer enerji santralleri ile Sinop‘ta;
en yüksek oranda kirlilik yarattığı için tüm dünyada, yaşam çevreleri ve korunması
gerekli doğal değerlerden uzak tutulan termik santraller, ithal kömürle işletileceği
hiç çekinmeden belirtildiği halde Amasra, Terme, Gerze ve daha birçok kentte ve
korunması gerekli bölgelerde türemeye devam etmektedir. Karadeniz Bölgesinin
tüm kentleri, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin olabildiğince kısıtlandığı, rant
odaklı yapılaşmanın teşvik edildiği, derelerin kapatıldığı, yağmur drenaj sistemi ve
kanalizasyon altyapısından yoksun hale getirilen bir yapıyla, her yılın belli dönem-
lerinde sele ve afete maruz bırakılmaktadır.

Birçok kentte ve bölgede olduğu gibi “Yol medeniyettir” söyleminin arkasına sak-
lanarak uygulanan Karadeniz Sahil Yolu‘nun, Karadeniz kıyılarında ve kentlerinde
yarattığı tahribat ortada iken, şimdi Samsun‘dan Artvin‘e kadar yaylaları ve doğayı
tahrip edecek yolun adı “Yeşil Yol”; gerekçesi ise turizm olmuştur.

Kentlerde sınıfsal-toplumsal çelişkiler hızla artarken, kentsel ortak alanların ve hak-
ların savunulması mücadelesi, toplumun her kesimi açısından kaçınılmaz bir zo-
runluluktur. Bu nedenle, özgün toplumsal mücadelesini ören Karadeniz halkı, kendi
doğasına ve yaşam alanlarına sahip çıkmaktadır.

Planlama mesleğinin içeriğinin aşındırıldığı, doğal, kültürel ve tarihi çevrenin tah-
rip edildiği; kriz ortamını yönetebilmek amacıyla kamu arazilerinin ve kamusal hiz-
metlerin özelleştirilip sermaye birikiminin asli unsuru haline getirildiği; geniş halk
kesimlerinin sürekli kaybeden olduğu bu müdahale sürecine karşı kamu denetimi
sorumluluğumuzla diyoruz ki;
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• Planlama mesleğinin bilimsel normlarından taviz verilmeden, etik ilkelerine
uygun, toplum yararına geliştirilmesi ve sürdürülmesi için mücadele devam ede-
cektir.

• Geleceğimizin garantisi olan doğal alanlarımızda sınırsız, kuralsız ve kontrolsüz
madencilik, HES, RES, termik ve nükleer santral uygulamalarına son verilmesi için
mücadele devam edecektir.

• Bilimin, tekniğin, planlamanın bir gereği olarak afete duyarlı yaşam çevrelerinin
oluşturulması, kentlerin, doğa ile uyumlu, insan ölçeğinde, engelsiz yaşanabilir bir
biçimde planlanması, doğal ya da kentsel tüm yaşam alanlarımıza ilişkin planlanma
ve projelendirilme süreçlerinde, yurttaş katılımını sağlayacak demokratik karar
alma süreçlerinin oluşturulması için mücadele devam edecektir.

• Toplumsal uzlaşmayı, barışı, dayanışmayı yeşerten mahallelerimizin, sokakları-
mızın, meydanlarımızın, parklarımızın özgürleşmesi, barınma hakkı, ulaşım hakkı,
ücretsiz çağdaş, nitelikli eğitim ve sağlık hakkı için mücadele devam edecektir.

• Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, kadınların cinayete kurban gitmesine; işyerinde,
sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalmasına; bedeninin, emeğinin ve
kimliğinin sömürülmesine yol açan ataerkil politikalara karşı mücadele devam ede-
cektir.

• Emek-meslek örgütleri ve toplumsal düzlemde örülen demokrasi ve barışa katkı
koyan muhalefet pratiklerini güçlendirmek için mücadele devam edecektir.

• Demokratik ortamı yok eden siyasi iktidarların müdahalelerine karşı, katılımcı ço-
ğulcu bir demokratik sistemin devamlılığını sağlayan, özgür basın, güçlü sivil top-
lum ve bağımsız yargının etkili denetimi için mücadele de güçlü bir şekilde devam
edecektir.

Bu düşünceleri, açıklanan bildirgesi ile de ilan edilen; 8 Kasım Dünya Şehircilik
Günü 39. Kolokyumu`nda, emeği geçen ve katkı vermek için bir araya gelen tüm
konuk ve meslektaşlarımıza, özellikle de bizlere ev sahipliği yapan Trabzon‘a, Ka-
radeniz halkına ve Karadeniz Teknik Üniversitesi`nin başta yönetimi olmak üzere,
tüm akademik ve diğer emekçi kadrolarına teşekkür ediyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

ÇATIŞMALARIN ARASINDA KALAN İNSANLIK DEĞERLERİMİZDİR

Diyarbakır Sur İlçesinde bulunan, dokuz gündür süren sokağa çıkma yasağı ve sür-
dürülen çatışmalı süreç ile beş bin yıllık tarihe sahip, birçok medeniyete ev sahip-
liği yapmış, insanlığın ortak tarihi ve kültürel miras alanı Suriçi bölgesi büyük bir
tahribatla karşı karşıya kalmıştır. Ağır silahların kullanıldığı bölgede savaş ve ça-
tışma ortamı içerisinde, Osmanlı Döneminin ilk kamusal yapılarından olan, Kur-
şunlu Cami, Paşa Hamamı yakılmış, Diyarbakır`ın sembolü Dört Ayaklı Minare
kurşunlanmış, pek çok tarihi kültürel yapı zarar görmüştür.
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1930‘lı yılların sonuna kadar kentin içinde konumlandığı birçok kültürün bir arada
yaşadığı Suriçi bölgesi, Diyarbakır kentinin tarihi kent belleği konumundadır. “Di-
yarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı”, Dicle Vadisi ve Suriçi Tampon
Bölgeleri ile bir bütün olarak 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine
alınmıştır. Diyarbakır Kalesi ve Surları, İçkale gibi önemli tarihi kültürel miras öge-
lerinin yanı sıra, 124 anıtsal, 410 adet tescilli sivil mimari yapı örneğini de barındı-
ran Suriçi bölgesi abluka altına alınmış ve yüzlerce yıldır ayakta kalmış olan insanlık
mirası, bugün bu çatışmalı süreçte yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı ve Diyarbakır kentinin geleneksel ticari merkezi ni-
teliğinde olan Suriçi bölgesindeki insanlar can güvenliğinden yoksun, günlerdir aç,
susuz ve elektriksiz bir durumda yaşam mücadelesi vermektedir. Tarihi ve kültürel
miras alanı olan Diyabakır Suriçi bölgesinde sürmekte olan bu çatışmalı durumdan
kaynaklı, 1990‘lı yıllara benzer bir şekilde zorla yerinden edilme süreci yaşanmak-
tadır. 1990`lı yıllarda Diyarbakır`ın kırsal alanlarında yaşarken köyleri yakılarak zorla
yerinden edilmiş nüfusun sığınmış olduğu Diyarbakır Suriçi bölgesinde halen sür-
mekte olan çatışma ortamı, kentin en yoksul ve savunmasız kesimini yeniden zorla
yerinden etmektedir. Ancak sorun sadece Suriçi ile de sınırlı değildir. Benzer uy-
gulamalar Mardin/Nusaybin, Hakkari/Yüksekova gibi bir çok ilçede uygulanmış ve
güvenlik gerekçesi ile bu yerleşim birimleri basına ve kamuoyuna kapatılmıştır.

Halkın yaşadıkları ve alışkın oldukları evlerinden, sokaklarından ve mahallelerinden
zorla koparılması bir yaşam ve kent hakkı ihlalidir. Son 40 yıllık çatışma ortamı ve
bugün uygulanan sokağa çıkma yasakları ile bu sorunun çözülemeyeceği ortadadır.
Bu sorunların siyasi ortamlarda çözülmesi ülke ve bölgenin huzuru için gerekli-
dir. Yaşanan bu çatışmalı ortamın bitmesi, tarihi ve kültürel yapıların tahribattan
korunması, sivil kayıplarının önlenmesi, zorunlu göçlerin durması kısaca yaşamın
normal koşullarına kavuşması için tüm tarafların üzerine düşenleri yapması ge-
rekmektedir.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

SURİÇİ`NDEKİ ŞİDDET VE YIKIMDAN RANT DEVŞİRMEK ONURSUZLUKTUR

Bugün, Diyarbakır`ın Sur İlçesinde iç savaş görüntüsü veren ciddi bir şiddet ve yıkım
yaşanmaktadır. En temel ihtiyaçların bile karşılanamadığı, halkın zorla yerinden
edildiği bu çatışma ortamında şiddet haberleri sıradanlaşmış, ölümler ve yaralan-
malar adeta olağan hale gelmiştir. Yüzyıllarca ayakta kalmayı başarmış tarihi ve kül-
türel miras öğeleri birbiri ardına yok olmakta, geri döndürülemez şekilde tahrip
edilmektedir. Tüm bu çatışmaların yarattığı ortamı fırsat bilerek, rant odaklı dönü-
şüm senaryolarının devreye sokulduğu çok boyutlu bir trajedi ile karşı karşıya olun-
duğu apaçık ortadadır.

Diyarbakır`ın tarihi kent belleği konumunda olan ve bugün de kentin kalbi olma
özelliğini sürdüren Suriçi`ndeki yaşam, yaklaşık M.Ö. 7000`li yıllara kadar uzan-
maktadır. Bugün birçok dini, kültürel ve sivil mimari örnekleriyle, Kurşunlu Camii,
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Paşa Hamamı, Dört Ayaklı Minare, Amida Höyük, Sur ve Hevsel Bahçeleri`yle Su-
riçi bölgesi, ülkemize ve insanlığa ait çok önemli bir değerdir. 1930‘lu yılların so-
nuna kadar, kentin içinde konumlandığı birçok kültürün bir arada yaşadığı bölgede,
124 anıtsal, 410 adet tescilli sivil mimari yapı öğesi mevcuttur. Sahip olduğu tüm
bu değerler sayesinde, 2015 yılı içerisinde Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçe-
leri`nin kültürel peyzaj alanı olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dâhil
edilmesi kararlaştırılmıştır. Suriçi ve surların çevresi de kültürel peyzaj alanının ko-
runması çerçevesinde, tampon bölge olarak nitelendirilmiştir. Bu listeye alınan ül-
kemizdeki 15 alandan biri olan bölge, bugün savaşın ve çatışmaların merkezi haline
getirilmiş, sosyal ve kültürel yaşamı devam ettirme koşulları ortadan kaldırılmıştır.
Çatışmalı süreçten dolayı, 90`lı yıllarda yaşatılan zorunlu göç dalgası benzeri bir
durum bugün oluşmakta, kentin en yoksul kesimini oluşturan bu insanlar, kendi öz
yaşam alanlarından ayrılarak yerleştikleri Suriçi`nden, benzer yöntemlerle tekrar-
dan göç ettirilmektedirler.

Korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması zorunlu olan bu tarihi ve kültürel
alanda yaşanan tahribatlar, geri döndürülemez bir noktaya evrilmekte, gözlerimi-
zin önünde yok olmaktadır. Bununla birlikte, bölgede yaşayan insanlar, can gü-
venliğinden yoksun olarak abluka altında yaşam mücadelesi vermektedir. İnsanlık
değerleri de, bütün insanlığın mirası olan bu bölge ile birlikte yok olmaktadır.
Bölge, hergün acı bir şekilde, çocukların, kadınların, yaşlıların, kamu görevlilerinin
hayatını kaybettiği, on binlerce insanın güvenli bir çevrede, barış içinde yaşama
hakkından mahrum kaldığı bir savaş alanı haline gelmiştir.

Alanın dünya mirası niteliğindeki tarihi ve kültürel değerlerinin yok olmaya başla-
dığı, binlerce insanın göç ettiği, onlarca sivil yurttaşın ve kamu görevlilerinin ha-
yatını kaybettiği bir ortamda, çatışmalar sonucunda oluşan bu yıkımı fırsat bilen
bazı çevrelerin, bu alana dair rant beklentisi içinde, kentsel dönüşüm projelerini
gündeme getirmesi yersiz, gereksiz, anlamsız ve ahlaktan yoksun bir davranıştır.

Bu alçak ve fırsatçı zihniyeti kesinlikle reddediyor, savaş koşullarından rant elde et-
meye çalışanlara geçit vermeyeceğimizi ve Sur`u sahipsiz bırakmayacağımızı belir-
tirken; “Bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekânında silah, çatışma, operasyon
istemiyoruz”

Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

DAİMA BARIŞ VE ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN YANINDA OLACAĞIZ

“Dünya yuvarlaktır” dediği için engizisyon mahkemelerince yargılanarak ömür
boyu ev hapsine mahkum edilen Galileo, tarihte yönetici sınıfla bilim insanlarının
çatışmasına ilk örnek olarak gösterilir. O günden bu yana tarih, egemenlerin bilim
insanlarının ürettikleri özgür düşünceye uyguladığı baskılarla doludur. Ne zaman,
bilimin ışığında, çıkar ilişkilerinden ve egemen anlayıştan bağımsız, özgür fikirler or-
taya çıksa, güncel konjonktüre uygun bulunmayıp beğenilmeyerek, bilim insanla-
rının üzerinde baskı ve denetim kurulmuştur. Ülkemiz siyasi tarihi de, özellikle



darbe dönemlerinde benzer olaylarla doludur. 28 Şubat 1997 de denenen yeni
nesil askeri müdahale sonrası gelişen dönüşümle baskı ve denetim gücü, eleşti-
riye ve muhalefete tahammülü olmayan baskıcı iktidar elindedir.

11 Ocak 2016 tarihinde “barış için akademisyenler” adıyla bir grup akademisyen,
ülkemizde son günlerde yaşanan olaylara ve devletin duruşuna ilişkin düşüncele-
rini yayımladıkları bir bildiri ile kamuoyu ile paylaşmışlardır. Ancak tüm çağdaş de-
mokrasilerde her farklı görüşten grubun yapabileceği bu türden bir açıklama,
özelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın hedef gösteren, hakarete varan,
hatta akademisyenleri terörize ederek “dağa çıkmaya davet eden” üslubu sonucu;
soruşturmalar, gözaltılar, işten çıkarma çabalarıyla yine özgür düşüncenin hapse-
dilmeye, yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Üstüne üstlük bu üslup, durumdan
vazife çıkartan mafyavari çevrelerce geliştirilerek, “kanla duş almaya” varan has-
talıklı düşüncelerin dahil olmasına sebep olmuştur.

Ülkemizin farklı üniversitelerinden ve yurtdışından çok sayıda akademisyenin im-
zaladığı bildiri, çocukların, sivillerin, güvenlik görevlilerinin öldüğü ve gidişatının
endişe verici boyutlara ulaştığı olayların durmasına, barış ortamının yeniden sağ-
lanmasına ilişkin talep içermektedir.

Bu bildiri, iktidar mensuplarınca söylemi beğenilmese bile, çağdaş bir demokra-
side olması gerektiği gibi, içeriğine bakılmaksızın, düşünce beyanı olarak kabul edi-
lip, suçlama ve soruşturmalardan arındırılmalı, tam tersine devlet güvencesi altına
alınarak, kanla tehdit edenlere karşı koruma altına alınmalıdır.

Ülkemizin ve insanlığın gelişimi için bilim yapan, düşünce üreten akademisyenleri
hedef gösteren, onları ihanetle suçlayan anlayışı kabul etmiyor, barışı savunan
herkesle dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Düşünce özgürlü-
ğünün tam anlamıyla sağlandığı, yargının, medyanın, sanatın ve üniversitelerin
tam bağımsızlığının sağlandığı bir Türkiye özlemiyle, barış ve özgür düşünceden
yana mücadelemizi, tüm toplumumuzla birlikte yükseltmeye her kesimi davet edi-
yoruz.

Tarih, barışa imza atanları saygıyla yazacaktır.

Basınımıza ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TERÖRÜ LANETLİYORUZ!

Dün (17/02/2016) Ankara`da, bugün Diyarbakır`da gerçekleşen terör saldırıları
ile ülke olarak bir kez daha acılara boğulduk, kahrolduk.

Gün geçmiyor ki ülkemizin bir köşesinden acı bir haber almıyoruz. Ülkeyi doğu-
sundan batısına kana bulayan, halkımızı acıda ve sevinçte ayrıştıran, birbirinin acı-
sına duyarsızlaştıran, matemimizi kimliklere sığdıran bir anlayış kara bir bulut gibi
ülkenin üstüne çökmüş durumdadır. Öyle ki kimse önünü görememekte, geleceğe
doğru kaygı ve endişeyle bakmaktadır.
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Dün Ankara`nın göbeğinde, siyasetin, askeriyenin ve bürokrasinin kesişim nokta-
sında, kamu görevlileri, nereden geldiği belli olmayan karanlık güçlerin hedefi
olmuş ve ilk belirlemelere göre 28 can kaybı yaşanmıştır. Bu terör saldırısını ger-
çekleştirenleri en gür sesimizle kınıyoruz, lanetliyoruz ve yaşanan acıyı en derinden
hissediyoruz. Bununla birlikte, ülkenin en kritik alanlarından birinde yapılan bu
terör saldırısında, zaafı veya ihmali olan tüm sorumluların hesap vermesini talep
ediyoruz.

Gün hamasi nutuklar atma günü değil, aksine “Yurtta sulh cihanda sulh” şiarı
bugün her günden daha elzemdir. Ülke içinde ve dışında barış için tüm tarafların
çaba sarf etmesi, herkesin kişisel hırs ve çıkarlardan arınarak toplumsal barışı ye-
niden inşa etmesi gereklidir.

Tüm toplumumuzun ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil
şifalar diliyor, Kentlerimizin savaş alanı olmaması, halkımızın güvenli yaşam alanla-
rına tekrar kavuşması için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

10.2 TMMOB VE BAĞLI ODALAR İLE YAPILAN
ORTAK BASIN AÇIKLAMALARI

Odalardan açıklama: AKP iktidarı, yeni bir torba yasa tasarısı ile kamusal alanlara
el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma hazırlığında..
11.12.2014

Odalardan açıklama: iftira değil gerçek! 29.01.2015

TMMOB’ye bağlı 24 oda’dan ortak açıklama: birliğimiz tmmob ve mimarlar odası
ile tam bir dayanışma içindeyiz 01.07.2015

NE İKTİDARIN BASKILARI NE DE YANDAŞ MEDYASININ YALAN VE TEHDİTLERİ
BİZLERİ KAMUSAL, TOPLUMSAL, MESLEKİ YARARLARI SAVUNMAKTAN

ALIKOYAMAZ

Kamuoyu, siyasi iktidarın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve
bağlı Odalarını etkisizleştirmeye; kamusal hizmet, kamusal denetim, kamusal-top-
lumsal yarar fonksiyonlarından arındırmaya ve rant yağmasının önünde oluştur-
duğumuz engelleri yıkmaya yönelik girişimleri ile bu yöndeki mevzuat değişikliği
hamlelerini bilmektedir.

Şimdi de yandaş medya ve bazı köşe yazarları, hatta cumhurbaşkanının bir danış-
manı ile bir milletvekili, son 10 gündür ağız birliği etmişçesine, neredeyse aynı
cümleler ile üst birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası`na yönelik, kendi kültürlerine
uygun düzeysiz, yalan, iftira, hakaret ve suçlamalarda bulunmaktadır. Ve bir mil-
letvekili, Odaların denetiminin Sayıştay`da olduğunu ama bu denetimin de yapıl-
madığını zannettiğini söyleyerek, kamu işleyişinden bihaberliğinin harika bir
örneğini veriyor! Bir başkası, Odaların yetkilerinin cumhurbaşkanında bile olmadığı
gibi kargaların bile güleceği sözler söyleyebiliyor.



Dertleri, TMMOB ve Mimarlar Odası ile biz TMMOB`ye bağlı bütün Odaların tarih,
kültür, doğa, kent ve kır, enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluştur-
mamız, sanayisizleştirme süreci ve özelleştirme talanına dur dememizdir. Kurul-
duğu tarihlerden bu yana iktidarların karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve
mesleki fayda süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak mu-
halif tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten geri durmayan
TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının ve yandaş medyasının önde gelen
hedeflerinden biridir. Ancak bilinmesini isteriz ki, rant politikaları ile kentlerimizi,
yaşam alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi talan eden AKP`ye karşı çıkan TMMOB
ve bağlı Odaları, Anayasa ve hukuktan aldığı güçle kamusal ve toplumsal yarar il-
kesinden asla taviz vermemiş, bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, savunucusu ol-
muştur.

TMMOB ve bağlı Odaların, AKP ve yandaşlarının havsalasının almayacağı ölçüde
temiz olduğu kamuoyunca bilinmektedir. 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemle-
rine nasıl direndi isek, AKP iktidarının baskılarına da onurlu bir şekilde direneceği-
miz açıktır, kesindir. AKP`nin TMMOB ve Odalarına yönelik baskıcı bir zihniyetle
vesayet kurmak üzere yaptığı tüm düzenlemelerin geri alınması, Odaların özerk ve
bağımsız yapılarının güçlendirilmesi ve kamu-toplum yararı ile kamusal hizmet üre-
timi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyuna sesleniyoruz. Ellerimiz temiz, alnımız ak, başımız diktir. TMMOB`ye
bağlı Odalar Anayasa`nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslek Odalarıdır. Her bir Odamızın Ana-
yasa`dan ve 6235 sayılı TMMOB Yasası`ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama
yönetmelikleri doğrultusunda Genel Kurulları, Yönetim Kurulları, Onur Kurulları,
Denetleme Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa`nın amir hükümleri doğ-
rultusunda Odaların her türlü idari ve mali denetimlerini gerçekleştirmektedir. Her
bir kuruşa kadar gelir ve giderlerimizin denk bütçe esasıyla yapılan bütün dökümü,
genel kurul çalışma raporlarında, dönem içlerinde hazırlanan raporlarda yer al-
makta ve web sayfalarımızda yayımlanmaktadır. İddia ediyoruz, TMMOB`ye bağlı
meslek Odaları, AKP hükümeti ve Sayıştay denetiminden kaçırılan tüm kurum ve
kuruluşlardan şeffaf ve temizdir.

Ne iktidarın baskıları ne de yandaş medyasının yalan ve tehditleri bizleri kamusal,
toplumsal, mesleki yararları savunmaktan ve gerçekleri teşhir etmekten alıkoya-
mayacaktır. Meslek Odaları susmadı, susmaz; güneş balçıkla sıvanamaz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası,
Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları

İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri
Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, İnşaat

Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası,
Kimya Mühendisleri Odası,Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri
Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri

Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası,
Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri Odası,

Ziraat Mühendisleri Odası
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AKP İKTİDARI, YENİ BİR TORBA YASA TASARISI İLE KAMUSAL ALANLARA EL
KOYMA VE RANT SÜREÇLERİNİN ÖNÜNDEKİ SON ENGELLERİ KALDIRMA

HAZIRLIĞINDA..

TMMOB VE ODALARIMIZIN ÜLKEMİZİN KENTSEL VE DOĞAL DEĞERLERİNİN
TALANINA VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİNE KARŞI

MÜCADELESİ BÜYÜYEREK SÜRECEK

Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye birikim politikaları AKP iktidarı
elinde esasen kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi veya el ko-
nulması şeklinde yapılaşma üzerinden, inşaat sektörü ve bağlantılı olarak arazi ve
mülkiyet düzenlemelerine dayanmaktadır. Üretimden uzaklaşarak sanayisizleşme,
tarım alanlarının talanı, kültürel varlıklar ve doğal kaynakların tasfiyesi ile şekil-
lendirilen yeni liberal dönüşüm, 2B ile orman arazilerinin yağmalanması, kentsel-
kırsal alanlardaki halka ait özel mülkiyetlerin el değişimi yoluyla mülksüzleştirilmesi,
kentsel dönüşüm ve bütün ülkenin kamusal değerlerinin yapılaşmaya açılması gibi
rant eksenli totaliter politikalarla sürmektedir.

Yürütülen bu yeni sağ politikalar karşısında duran, mühendislik, mimarlık, şehir
planlama hizmetlerinin ve toplumsal yarar için çalışan mücadeleci meslek örgüt-
lerinin etkisizleştirilmesi, iktidarın sermayeye hizmeti açısından bir bütünlük oluş-
turmaktadır. Bu nedenle mühendislik, mimarlık, şehir planlama disiplinleri
sosyoekonomik yapı ve kamu idari yapısındaki yeni liberal dönüşüme paralel bir de-
ğişim/dönüşüm sürecine tabi tutulmuştur.

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların
hesabını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB
ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek istenmektedir. Önce mali denetim
tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef gösterilerek, ardından yetkilerini kı-
sıtlayıp bu özerk ve demokratik işleyişe sahip kurumlar üzerinde vesayet oluştur-
maya çalışan iktidar hala istediğine ulaşamamış ve bundan sonra da
ulaşamayacaktır. Bugün Torba Yasa içerisinde gündeme getirilen düzenleme;
TMMOB`nin örgütlülüğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühen-
dis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istemektedir.

Ülke genelinde hükümetlerin, kent ve kır ölçeğinde yerel yönetimlerin hatalı uy-
gulamalarına, halkın çıkarlarını gözetmeyen faaliyetlerine dair bilimsel-teknik bil-
giyi kamuoyu ile buluşturan ve sorunlara çözüm üretmeye çalışan TMMOB ve
Odalarımız etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.

12 yıllık iktidarı boyunca AKP hükümetleri, farklı düşünceleri bastırmaya, eleştiri-
leri göz ardı etmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmıştır.

TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde halkın yaşadığı sorunlara, doğal alanlar-
daki tahribatlara karşı mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri korumak
amacıyla yürütülen dava süreçlerinde öncü rol üstlenmektedir. Bilimsel bilgi ışı-
ğında görüş ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel iktidarın bilinçli
bir şekilde halktan gizlediği gerçekleri halka aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kent-
sel dönüşümde yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, enerji politikaları gibi çok çe-
şitli alanlarda TMMOB daima kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi
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siyasi irade olursa olsun doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele etmiştir. Bu
nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline gelmiştir.

AKP daha da ileriye giderek, hukuku, bilimi yok sayan bir perspektifle, mühendis-
leri, mimarları ve şehir plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine görev edinmiştir.
AKP iktidarı, bu çerçevede yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı
değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engel-
leri kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığındadır. “3194 Sayılı
İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı”; imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının
ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskan, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu,
tapu ve kadastro genel müdürlüğü, kat mülkiyeti, iller bankası, belediye gelirleri
yasaları ve TMMOB Yasası`nda yapılması öngörülen değişiklikleri içermektedir.

Söz konusu değişikliklerin ana temalarını şöyle özetleyebiliriz:

• Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini mer-
kezileştirme ve hızlandırmak,

• Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koymak,
• “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak,
• Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak,
• Yapı ve kent mimarisini AKP`nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik motifle-

riyle bezemek,
• Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kim-

liksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak,
• Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, ye-

rinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını yapısal dönüşüme
uğratmak,

• Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi iş-
levsizleştirmek,

• Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım süre-
cini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmek.

AKP iktidarı TMMOB`yi, yeni liberal dönüşüm programları uyarınca yıllardan beri
hedefine koymuştu. Bizzat dönemin Başbakanı Erdoğan, 2008`in Aralık ayında,
2009 Mart ayındaki yerel seçim kampanyasını başlattığı bir konuşmasında,
TMMOB`ye bağlı Odaların yürüttüğü yargı mücadeleleri üzerine, “Danıştay`a dava
açarlar, bilmem nereye dava açarlar. Bunlar yapılmasın derler. Bir de belediyeleri-
miz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi şu anda yapamıyorsak inanın bu
Odalar sebebiyle yapamıyoruz…” diyordu.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, bütün meslek kuruluşları
üzerine 2009`un Eylül ayında, çok kapsamlı bir rapor hazırladı ve gereğini yapması
için Başbakanlığa iletti. Ve iktidar, dört yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla, ya-
bancı mimar-mühendisleri ülkemiz mimar-mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir
yasa değişikliği yaptı. Üç yıl önce kanun hükmünde kararnamelerle yüzlerce yasa
ve yönetmelik değişikliği gerçekleştirdi ve bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nda topladı. TMMOB`yi otoriter bir tarzda vesayet al-
tına alma yönünde adımlar attı; 2013 Temmuz ayında yine bir “torba yasa” içinde
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TMMOB ve bağlı Odalarını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha yaptı. İki
yıl önceki TMMOB Yasası`nı değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yü-
rüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi.
Ancak bu son torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi.

AKP iktidarı, son yıllardaki Kanun Hükmünde Kararname düzenlemeleriyle, İmar
Yasası ve Yapı Denetimi Yasası`nda yaptığı sayısız değişiklikle, Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa ve onun devamı niteliğindeki düzenle-
meler ve yönetmelik değişiklikleri ile, bir yandan ülkenin tüm doğal tarihi, kültürel
varlıklarıyla yapılı ve doğal çevreyi kural tanımaksızın imar rantına açarken diğer
yandan yapı üretim ve denetim sürecindeki mühendislik-mimarlık projeleri ara-
sındaki bilimsel-teknik bağları koparmakta, meslek uygulamalarını kuralsızlaştır-
makta, meslektaşlarımızın Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve TMMOB
yönetmelikleriyle güvence altına alınan haklarını piyasa keyfiyetine tabi kılmakta-
dır. Bilimsel-teknik denetimin olmadığı, eleştirinin yapılmadığı ortamda, depremde
daha fazla hasar gören yapılar, çevresel sorunlarla, halk sağlığı problemleriyle bo-
ğuşan bir toplumsal tablo oluşacaktır.

Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili mes-
lek örgütlerinin, böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik ve
merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yöne-
timine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca Odaların bağımsızlığı
ortadan kaldırılmak istenmektedir.

AKP iktidarı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı, yapı denetimi, kent
politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mi-
marlık, şehir planlamanın mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterlerini devre dışı
bırakmakta, kanun hükmünde kararnameler ve torba yasalarla yargı kararlarını
gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri yapmakta, evrensel bilimsel mesleki gerekli-
likleri tasfiye etmektedir.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın egemenlik kurduğu, rant ve re-
kabet temelli müdahalelerine açık bir yapıya dönüştürülmek, istenmektedir.

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke,
kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP
gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz
TMMOB, 1970`lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacak-
tır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,
kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tek-
niğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Çevre Mühendisleri Odası,Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri
Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası,

Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İçmimarlar
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji

Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası,
Makina Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası,

Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası,
Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası,

Tekstil Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası
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TMMOB‘ye bağlı kamu yararını korumakla yükümlü meslek örgütleri olarak
Anayasa‘dan aldığımız yetki, üyelerimizin verdiği sorumluluk ve toplumcu

bakış açısıyla hareket ettiğimizi, korkmadığımızı, yılmadığımızı dosta düşmana
duyuruyoruz. Her alanda bu mücadeleyi sürdüreceğimizin sözünü veriyor ve

bu talana karşı bütün meslektaşlarımızı, yurttaşlarımızı mücadeleye omuz
vermeye çağırıyoruz.

Geçtiğimiz hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek‘in TMMOB
bileşenlerinden olan Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendis-
leri Odası hakkında kendisine "iftira atıldığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulun-
duğu basına ve kamuoyuna yansımıştır. Konu hakkında bir algı operasyonu
yürütülmeye çalışıldığından ve çok fazla bilgi kirliliği olduğundan bir bilgilendirme
açıklamasının yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Ankapark projesinin hukuksuz
olarak devam ettirililmesiyle ilgili Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası
Ankara Şubesi , Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Zi-
raat Mühendisleri Odası olarak 2 Ekim 2014 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Melih Gökçek hakkında yargı kararlarını uygulamadığı iddiasıyla ve ken-
disi hakkında kamu davası açılması talebimizle suç duyurusunda bulunmuştuk. De-
vamındaÇevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası
Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası olarakAnkapark projesi hakkında bir
bilgilendirme metni oluşturmuş ve kamuoyuyla paylaşmıştık.

(Bkz.http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6208&tipi=3&su
be=1#.VMVEYf6sVz8)

Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme alanı nam-ı diğer Ankapark pro-
jesine ilişkin gerçekleştirdiğimiz suç duyurusunda temelde üç hukuki dayanağımız
bulunmaktadır:

1- Ankara 5. İdare Mahkemesi‘nin "1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları
Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı" ve eki olarak onaylanan "1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması" ile "1/1000 ölçekli
Ulaşım (Yol, Kavşak vb.) Uygulama Projesi" hakkında 10.02.2014 tarihinde verdiği
yürütmeyi durdurma kararı.

2- Danıştay 14. Dairesi‘nin mevcut Ankapark alanının AOÇ Hayvanat Bahçesi Ye-
nileme Alanı kabul edilmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı hakkında 10.07.2014
tarihinde verdiği yürütmeyi durdurma kararı.

3- Danıştay 14. Dairesi‘nin AOÇ Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı‘na yeni bir alan
eklenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı hakkında 10.07.2014 tarihinde verdiği
yürütmeyi durdurma kararı.

Bu suç duyurumuz üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek
trajikomik bir biçimde, suç duyurusunda bulunan Odaların kendisine iftira attık-
ları gerekçesiyle adeta misilleme yapmış ve karşı suç duyurusunda bulunarak alan-



daki işlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "olur"una dayanan 1/10.000 ölçekli nazım
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre devam ettiğini iddia et-
miştir. Oysa ki suç duyurusuna konu olan belirttiğimiz üç mahkeme kararı bu planın
dayanağı olup, planın yürütmeyi durdurma kararlarına karşın yürürlükte olduğu
iddia edilemez. Nitekim iddiaya konu olan planlar hakkında ise Ankara 18. İdare
Mahkemesi 12.11.2014 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir, bu karar
sonrası da Ankapark inşaatı durmamıştır halen inşaat hukuksuz olarak devam et-
mektedir. Bu süreçte kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu tespit
edilmiş; hukuksuzluğu tescillenmiş bu fantezi projeye boşa harcanan kamu kay-
naklarının sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi İdaresidir. Bir kez daha belirt-
mek gerekir ki, mahkeme kararlarına rağmen inşaatı durdurmayan Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek görevini kötüye kullanmakta ve keyfi
olarak yargı kararlarını uygulamamaktadır. Zaten Melih Gökçek bu süreçle ilgili
basına; "Mahkeme planını uygula, uygularım. Uyguladıktan sonra da yeni plan
geçirir devam ederim. O plan da iptal edilirse bir tane daha plan çıkarırım. Çaresi
yok bitecek yani, bitmiş." şeklinde beyanlarda bulunarak kendisinin hukuka olan
yaklaşımını en net şekliyle ortaya koymuştur.

Hakkımızda bulunulan suç duyurusu işlemiyle ilgili Perşembe günü Ziraat
Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şube olarak, bugün de Çevre
Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şube
olarak "suç ve iftira atma" ile ilgili olarak savcılığa ifade verdik.

Ankapark hakkındaki düşüncelerimiz hala geçerliliğini korumaktadır:

1- Ankapark‘ıninşa edildiği Atatürk Orman Çiftliği arazisi mutlak tarım arazisidir ve
burada tarımsal kullanım dışında herhangi bir yapılaşma gerçekleştirilemez. Ayrıca
Ankapark‘ın bulunduğu arazi bataklıktan elde edilmiş ve gevşek toprak yapısına
sahip bir arazidir. Dolayısıyla bu alanda kullanıma geçecek bir tema parkta ölümlü
kazaların yaşanması riski bulunmaktadır.

2- Ankapark, hızla beton yığınına dönen Ankara‘da yıllar içinde gerçekleşen ve
Kaçak Saray, Ankara Bulvarı ve Ankapark ile ayyuka çıkan bütün talanlara rağmen
önemli bir kentsel yeşil ve açık alan olan Atatürk Orman Çiftliği‘nin bağrına sa-
planmış bir hançerdir.

3- Ankapark Atatürk Orman Çiftliği hakkında verilen "kentsel yenileme alanı" karar-
larına aykırı olarak ticari bir faaliyet alanıdır.

4- Ankapark projesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, altyapı, sağlıklı içme
suyu temini gibi Ankara‘nın kronikleşmiş sorunları haline gelen öncelikli sorumlu-
luk ve görev alanlarını unutarak bir fantezi peşinde kamu kaynaklarını heba et-
mektedir.

5- Ankapark, kentsel altyapının göz ardı edilerek girişildiği bir projedir ve tamam-
landığı takdirde ulaşım başta olmak üzerebirçok kentsel sorunu kördüğüm haline
getirecektir.

Kısacası Ankapark,yer seçimi yanlış yapılan yapıldığı, kamu kaynaklarını fütursuzca
harcayan ve Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ilke ve amaçlarına aykırı olarak kur-
gulanan arazi kullanım biçimiyle çiftliği talan eden bir projedir.
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Suç duyurusunda bulunmamız hukuki olarak gerçekleştirilen bir işlemdir ve bu
işlemin "iftira" olarak yorumlanması en hafif ifadesiyle "komik"tir. Hakkımızda
açılan suç duyurusu bilimsel, teknik doğrulara ve kamu yararını gözeten kararlara
karşın salt sermaye birikimine odaklanan bir yerel yönetim anlayışının tahammül-
süzlüğüdür. Kaçak Saray‘da da olduğu gibi AKP hukuk kurallarını tanımamayı bir
usul haline getirmeye çalışmaktadır. Öte yandan, AKP hukuk kurallarını ancak
toplum üzerinde baskı kurma ve zor kullanma amaçlarına hizmet etmek için;
gerçekleri örtbas etmek için kullanmaktadır.

Ankapark sürecinde Odalarımız hakkında "vatan hainliği" suçlamalarına varan ve
kamuoyunda Meslek Odalarımızın itibarını sarsmayı hedefleyen bir algı operasy-
onu yürütülmeye çalışılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih
Gökçek‘in hakkımızda bulunduğu suç duyurusu da bu algı operasyonunun bir
parçasıdır. Bu suç duyurusuyla Melih Gökçek bizleri korkutmayı, yıldırmayı hede-
flemektir.

TMMOB‘ye bağlı kamu yararını korumakla yükümlü meslek örgütleri olarak
Anayasa‘dan aldığımız yetki, üyelerimizin verdiği sorumluluk ve toplumcu bakış
açısıyla hareket ettiğimizi, korkmadığımızı, yılmadığımızı dosta düşmana duyuruy-
oruz. Her alanda bu mücadeleyi sürdüreceğimizin sözünü veriyor ve bu talana karşı
bütün meslektaşlarımızı, yurttaşlarımızı mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası



11- BASINDA ODAMIZ

Odamız 28. Dönemi süresince, görüş ve açıklamalarıyla, yazılı ve görsel basında
yer almıştır. TV- Radyo programları ile, yazılı medyada yer alan haberlere aşağıda
yer verilmiştir. Görsel ve yazılı basında yer alan tüm haberlere, Odamız web say-
fasının "Kent Haberleri" kısmından ulaşılabilmektedir.

11.1 TV VE RADYO PROGRAMLARINA KATILIM

Odamız yönetim kurulu üyeleri; 28. Dönem içerisinde birçok TV ve Radyo pro-
gramına katılarak, çeşitli konu başlıkları hakkında görüşlerini paylaşmışlardır.
Odamız 28. Dönem başkanı Orhan Sarıaltun, 11.12.2014 tarihinde "Rahmi Aygün`le
Öğleden Sonra Kuşağı" programına canlı yayın konuğu olarak katılmış, Torba Yasa
konusu üzerine tartışılmıştır. Yine aynı konu hakkında, 08.01.2015 tarihinde TRT
Radyo 1’e katılan Orhan Sarıaltun görüşlerini iletmiştir. Odamız gündemini uzun
süre meşgul eden Torba Yasa Taslağı yayın organlarının da uzun süre gündemi
olmuş; 03.02.2015 tarihinde Yol TV’de Toplumsal Bakış programına konuk olan
Orhan Sarıaltun yine aynı konu başlığı hakkında görüşlerini paylaşmıştır.
19.03.2015 tarihinde TRT Ankara Radyo ‘de “Kent ve Yaşam” programına konuk
olan Odamız Başkanı “ Kentsel Dönüşüm İlkeleri” hakkında konuşmuş-
tur.14.05.2015 tarihinde yine aynı programa konuk olunmuş, “ Odamızın üniver-
site öğrencilerine yönelik çalışmaları” anlatılmıştır. 04.06.2015 tarihinde yine aynı
programda, Odamızın 2015 yılında dördüncüsünü düzenlediği Şehir Planlama
Öğrencilerine yönelik Yaz Eğitim Kampı; 20.08.2015 tarihinde ise “ Ankara’nın
ulaşım sorunu ve AOÇ’de gerçekleşen mahkeme kararı ile bu kararın uygulanması”
üzerine konuşulmuştur.
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Odamız Başkanı Orhan Sarıaltun; 05.10.2015 tarihinde “Herkes için Kamusal Alan”
konusunun konuşulduğu TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda “Hayatın Sesleri” pro-
gramının canlı yayın konuğu olmuştur.08.10.2015 tarihinde ise TRT Ankara Radyo
1 kanalına canlı yayın konuğu olan Odamız başkanı, burada da “ Yerel Yönetimler
ve Çevre” konusu hakkında konuşmuştur. Yine aynı kanala 05.11.2015 tarihinde
canlı yayın konuğu olarak ; Odamızca her sene kasım ayında düzenlenen , bu sene
“Müdahale, Mücadele ve Planlama “ temasıyla organize edilmiş 39. Dünya Şehir-
cilik Günü hakkında konuşmuştur. 08.11.2015 tarihinde TRT Radyo Trabzon da
yayınlanan "Merhaba Karadeniz" programına canlı yayın konuğu olan Odamız
başkanı 39.Dünya Şehircilik Günü üzerine konuşmuştur.

Odamız 28. Dönem Genel Sekreteri Hüseyin G. Çankaya; 11.11.2014 tarihinde
Kanal B’de “Sormak Gerek” adlı canlı yayın programına katılarak “Dünya Şehircilik
Günü ve Kentlerin Geleceği” üzerinde; 05.02.2015 tarihinde ise “Kentsel Dönüşüm
ve Torba Yasa” üzerine konuşmuştur.20.11.2015 tarihinde Genel Sekreterimizin
katıldığı “TRT Radyo Trabzon”da yayınlanan “Merhaba Karadeniz” programında ise
39. Dünya Şehircilik Günü üzerine değerlendirme bulunmuş ve Trabzon’un
kentleşme problemi üzerinde görüşlerini belirtmiştir.

.
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11.2. YAZILI BASINDA ODAMIZ

Odamızla ilglili çeşitli zamanlarada ulusal ve yerel basında odamız görüşleri ve
faaliyetleri ile ilgili birçok haber yer almıştır. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

10.01.2016 Tigris Haber Gazetesi

23.04.2015 Bursa Yeni Dönem
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12.04.2015 Günlük Evrensel Gazetesi

10.06.2015 Eskişehir Anadolu
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12.12.2015 Hürriyet

11.11.2015 Milli İrade

9.11.2015 Taka
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29.12.2014 Hürriyet Bursa

5.12.2014 Yurt
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7.9.2015 Edirne Yenigün 3.8.2015 Günlük Evrensel
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02.11.2010 Bursa Haber Gazetesi
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30.07.2015 Muğla Gazetesi

24.10.2014 Kayseri Deniz
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5.10.2015 Bursa Haber

27.106.2014 Bugün
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12- MESLEK ALANINDA HUKUKSAL MÜCADELE

Meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve muhalif örgütlenmelerin yoğun bir
baskı altında olduğu bir dönemde, Odamız toplumsal çıkarlar çerçevesinde şehir
ve bölge planlaması mesleği ile ilgili bütün konularda mesleğin ve meslektaşların
görev ve yetkilerini düzenlemeyi, Oda üyelerinin birbirleri ile ve halkla olan ilişki-
lerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını ko-
rumayı, meslek haklarına sahip çıkmayı, doğal kaynakların, kültürel zenginliklerin
ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesini, ülkenin sosyal, ekonomik, kül-
türel, sanatsal ve teknik alanlarda gelişmesi için gerekli gördüğü tüm girişim ve et-
kinliklerde bulunmayı temel görev kabul eden tavrını korumuştur.

28. Dönem Yönetim Kurulu, ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması doğrultu-
sunda, ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların, kamu kaynaklarının ve kamusal var-
lıkların korunması ve geliştirilmesi için aktif mücadele yürütülmesi, mesleğin
uygulama alanında, ülkemizin ve kentlerimizin sahip olduğu doğal, kültürel ve ta-
rihi değerlerin korunmasından yana olan tavrını çekincesiz bir biçimde ortaya koy-
muştur.

Görev yapılan dönem, kentlerimizde ölçüsüz bir talana altyapı hazırlayan, sermaye
gruplarına kentsel toprak rantlarının sınırsız biçimde aktarma amacı güden mev-
zuat değişikliklerinin yanı sıra, kamu yararına ve planlama bilimine aykırı uygula-
malar yoluyla rant ve talana dayalı sermaye birikiminin önünün açılması çabalarının
giderek daha da yoğunlaştığı bir dönem olmuştur.

Ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması doğrultusunda; Anayasa, TMMOB Ka-
nunu ve yönetmelikleri ile Odamız Ana Yönetmeliğinden almış olduğumuz yetki
ve görev bilincimizle, yapılan yanlış uygulamalara karşı aktif mücadele yürütülm-
üştür. Şubelerimizin aktif mücadelesiyle; bir yandan yapılan yanlış uygulamalar ko-
nusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çaba harcanırken, diğer yandan
kararlara zamanında itirazlar geliştirilerek ülkenin doğal, kültürel ve kamusal kay-
naklarının talanını amaçlayan gidişe karşı mücadele sürdürülmüştür. Kamuoyunun
bilgilendirilmesi, kurumların yapılan yanlışlar konusunda uyarılması girişimlerin-
den sonuç alınamaması durumunda mücadele bir adım öteye taşınarak hukuksal
mücadele başlatılmış ve çok sayıda karar ve uygulama bu dönemde de yargıya ta-
şınmıştır.

Odamızın son yıllarda diğer meslek örgütleri ve inisiyatifler arasında öne çıkan mü-
cadeleci kimliği bu dönem de korunmuştur. Bu durum, Odanın bilinirliğini ve mes-
leki tanınırlığımızı önemli oranlarda artmıştır. Buna karşın, toplumsal muhalefet
odaklarına yönelik artan baskılar ve başta TMMOB ve bağlı odalar olmak üzere,
toplumsal muhalefet içinde öne çıkan mesleki demokratik örgütlenmelere karşı
baskılarve diz çöktürmeye yönelik politikalar da hız kazanmıştır.
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Yaşanmakta olan tüm baskı ve olumsuzluklara, Odaların mali olarak güçsüzleştiril-
mesine yönelik girişimlere karşın, 28. Dönem Yönetim Kurulumuzca meslek alanı-
mızı doğrudan ilgilendiren konularda mücadeleyi bir adım ileri taşımak amacıyla
çok sayıda yeni dava açılmıştır. 2014 yılı başından günümüze kadar; 4’ü doğrudan
Oda Genel Merkezi kararıyla, 430’u ise Şubelerimizin aracılığı ile olmak üzere top-
lamda 434 dava açılmış olup, bunların yanısıra Odamıza karşı açılmış olan dava sa-
yısı ise 13’tir.

Odamız tarafından yürütülen hukuksal mücadelenin bir bütün olarak analiz edil-
mesi durumunda, toplam 1197 davanın % 47’inin Ankara Şube,%15’nin İstanbul
Şube,%11’nin İzmir Şube, %10’nun Bursa Şube, %7’sinin Antalya Şube, %5’nin
Genel Merkez, %2’sinin Trabzon Şube, %1’nin Muğla Şube tarafından açıldığı gö-
rülmektedir.

YILLARA /ŞUBELERE GÖRE DAVALAR

2016 DAVA DAĞILIMI

Odamız tarafından bugüne kadar açılmış olan davaların, açıldığı yıllar, dava tale-
binde bulunan şube ve davaların bugünkü durumu konusundaki özet bilgiler aşa-
ğıdaki tabloda gösterilmiştir.
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12.1. 28. DÖNEM İÇERİSİNDE DOĞRUDAN ODA GENEL MERKEZİ
TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR

• 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 271 sayılı
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararının öncelikle olarak yürütmesi-
nin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 08.04.2014 tarihinde yargıya ta-
şınmış olup, Danıştay 14. Dairede 2014/3001 esas no ile dava devam
etmektedir.

• 18 Mart 2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Milli Parklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1.

MESLEK ALANINDA HUKUKSAL MÜCADELE
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Maddesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle
15.05.2014 tarihinde yargıya taşınmış olup, Danıştay 6. Dairede 2014/3932
esas no ile dava devam etmektedir.

• 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin; 4. maddesinin, 5. maddesinin, 6. mad-
desinin, 7/1. maddesinin (c), (ı),( i), (j), (g), (k) fıkralarının, 8/1, 8/2, 8/3, 8/8,
8/10, 8/11, 8/12 maddesinin, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5 maddesinin, 11/1, 11/2, 11/3,
11/4 maddesinin, 12/3. maddesinin, 14/1 maddesinin (i), (g) ve (ğ) fıkralarının,
15/2, 15/3, 15/4 maddesinin, 16. ve 17. maddesinin, 19/1 maddesinin (ç) ben-
dinin, 20/1 maddesinin (c) fıkrasının, 20/2 maddesinin (d) fıkrasının, 21/2. ve
21/5 maddesinin, 23/6 maddesinin (v) fıkrasının, 24/1, 24/3 maddelerinin ve
24/10 maddesinin (j) fıkrasının, 26/1, 26/2, 26/3, 26/6 maddesinin (d) fıkrası-
nın, 26/7 maddelerinin, 27/1 maddesinin (f) fıkrasının, 30/1, 30/2, 30/3 mad-
delerinin, 31/1 maddesinin, 33/1 maddesinin, 36. maddesinin, Geçici 2. ve 3.
Maddelerinin, Ek-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri ekinin, Ek -2 Kentsel,
Sosyal ve Teknik Altyapı ekinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardın-
dan iptali istemiyle 13.08.2014 tarihinde yargıya taşınmış olup, Danıştay 6. Dai-
rede 2014/6803 esas no ile dava devam etmektedir.

• Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2014 tarih ve 633 sayılı kararı ile
onaylanan Denizli İli Merkez efendi İlçesi Kayalar Mahallesi, 236 ada 1, 556 ada
1-2-3-4, 557 ada 1, 782 ada 2, 432 ada 3 no.lu parseller ile 497, 498, 499, 972,
1100, 1238, 1241, 1248, 1149, 1250, 1252 no.lu kadastro parselleri ve çevre-
siyle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı’nın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle
03.03.2015 tarihinde yargıya taşınmış olup, Denizli 1. İdare Mahkemesi’nde
2014/6803 esas no ile dava devam etmektedir.
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12.2. 28. DÖNEM İÇERİSİNDE ŞUBELER TARAFINDAN AÇILAN
DAVALAR

ANKARA ŞUBE TARAFINDAN 2014-2016 YILLARI ARASINDA AÇILAN DAVALAR

• Kent ve ülke gündeminde yer alan ve Ankara Şubemiz tarafından yargıya konu
edilen davalardan bazıları;

• TMMOB’a bağlı beş oda olarak, Odamız ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube, Ziraat Mühendisleri Odası Ankara
Şube, Peyzaj Mimarları Odası birlikte dava açılarak; Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’nce tesis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapımına başlanan Baş-
bakanlık Hizmet Binasına ilişkin 20.01.2014 tarih ve 4 sayılı ruhsat ile dayanağı
olan 1/1000 ölçekli İmar Planı ve Parselasyon Planı işleminin öncelikle yürüt-
mesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

• TMMOB’a bağlı beş oda olarak, Odamız ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube, Ziraat Mühendisleri Odası Ankara
Şube, Peyzaj Mimarları Odası birlikte dava açılarak; Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’nce tesis edilen ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılmış olan, hali ha-
zırca Cumhurbaşkanlığı Binası olarak kullanılan 63886 ada 5-6 parsellere ilişkin
08.10.2014 tarihli, 33-1/2014 ve 33-2/2014 sayılı yapı kullanma izin belgeleri-
nin uygulayıcı idari işlem olarak, söz konusu yapı izin kullanma belgelerinin da-
yanağı olan ve Cevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/10.000
ölçekli “Gazi Mahallesi Başbakanlık Kampusu Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı”nın düzenleyici idari işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulmasına
takiben iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.
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• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makamının 644 sayılı kanun hükmünde kararname
hükümleri doğrultusunda 04.04.2014 gün ve 3077 sayılı olur’u ile onaylanan,
“Yeni Çiftlik Bulvarı Güzergah Değişikliğine İlişkin Atatürk Orman Çiftliği alanları
1/10000 ölçekli 1.derece Doğal Ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı Değişikliği” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben ip-
taline karar verilmesi talebidir.

• TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mi-
marları Odası ve Çevre Mühendisleri Odası olarak birlikte davacı olduğumuz,
Mustafa Kemal Atatürk’ün Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin kullanımına ilişkin
vasiyetnamesinin ihlal edilmesine yönelik kullanımların tespitine ilişkindir.

• Cevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.08.2015 tarihli ve 9503 sayılı Oluru ile 644
sayılı KHK’nın Ek Madde -1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca tadilen onanmış olan
“Atatürk Orman Çiftliği 1.Derece Doğal Ve Tarihi Sit Alanı Fuar, Panayır Ve Fes-
tival Alanı 1/10.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının” öncelikle yürütmesinin durdurulma-
sına takiben iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

• Ankara Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’nın ve Limak Batı Çimento
San. Tic. Ltd.’nin açtığı Ankara Bulvarının kapatılmasına ilişkin Ankara Büyük-
şehir Belediye Meclisinin 10.08.2015 tarih ve 1522 sayılı meclis kararının ipta-
line yönelik davada davalı İdare yanında müdahil olma talep edilmiştir.

• Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2014 gun 1871 sayılı kararıyla
onaylanan, “Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı, Plan Hükümleri ve Açıklama Raporu”nun öncelikle yürütmesinin durdu-
rulmasına takiben iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

• Ankara II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
22.09.2014 tarih ve 1044 sayılı, “Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Ko-
ruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın uygun bulunmasına ilişkin kararının” önce-
likle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talep
edilmiştir.

• • TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile birlikte Ulus tarihi kent merkezi kap-
samında yer alan alanların yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin;
17.02.201028.06.2015 tarihli ve 27496 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen,
22.06.2015 tarih 20105/787288 sayılı Bakanlar Kurulu kararının öncelikle yü-
rütmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

• Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/377 E., 2015/320 K. sayılı dilekçenin reddi
kararına istinaden; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara II Nolu Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2013 tarih ve 509 sayılı kararının öncelikle yü-
rütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.
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ANTALYA ŞUBE TARAFINDAN 2014-2016 YILLARI ARASINDA AÇILAN DAVALAR

Kent ve ülke gündeminde yer alan ve Antalya Şubemiz tarafından yargıya konu edi-
len davalardan bazıları;

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.03.2015 tarih ve 5977 sayılı Olur’u ile onay-
lanan ve askıda yapılan itirazlar sonucunda 27.08.2015 tarihinde değiştirilerek
tekrar onaylanan “Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline
karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır. Ayrıca söz konusu plana ait ön-
ceki planlara da dava açılmıştır.

• Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2014 tarih ve 428 sayılı kararı
ile onaylanan Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 13419 ada 6
parselde Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı yapılabilmesi ama-
cıyla hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın öncelikle yürütmesinin
durdurulması takiben iptaline karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2014 tarih ve 557 sayılı kararı
ile onaylanan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı - Çandır Çayı arasında
yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2014 tarih
ve 558 sayılı kararı ile onaylanan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı - Çan-
dır Çayı arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/5000 öl-
çekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması
takiben iptaline karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.
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BURSA ŞUBE TARAFINDAN 2014-2016 YILLARI ARASINDA AÇILAN DAVALAR

Kent ve ülke gündeminde yer alan ve Bursa Şubemiz tarafından yargıya konu edi-
len davalardan bazıları;

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve 20.08.2014 tarih ve 13549 sayılı
Bakanlık oluru ile onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 öl-
çekli Çevre Düzeni Planı’nın öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben ip-
taline karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.05.2014 gün ve 518 sayılı kararıyla
onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Atatürk Stadyumu ve
çevresini kapsayan Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/5000 Osmangazi Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Stadyum Caddesi Kentsel Sit Alanı Koruma
Amaçlı İmar Planı’nın öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline
karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 22.01.2015 tarih ve 99 sayılı meclis kararıyla
onaylanan, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 parsele ilişkin
1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin düzenleyici idari
işlem olarak; Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 22.01.2015 tarih ve 100 sayılı
meclis kararıyla onaylanan, Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 par-
sele ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygulayıcı idari
işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar veril-
mesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 14.08.2015 günü kesinleştiğini bildirdiği
“Bursa İlinin, Karacabey ilçesi tapulama sınırları içinde 837 ha alanın “Bursa
Batı OSB” (yeni adıyla Bursa Teknoloji OSB) olarak “yer seçimi” kararı ile da-
yanağı 03.02.2015 gün 1046 sayılı Vali onaylı “kamu yararı kararının öncelikle
yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi üzere konu yargıya
taşınmıştır.

• Bursa Osmangazi İlçesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde Demirtaş
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan
“DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Ra-
poru hakkında ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından verilen 23.07.2015 gün ve E.11957 sayılı “Çevresel Etki De-
ğerlendirmesi Olumlu” kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben
iptaline karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.
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İSTANBUL ŞUBE TARAFINDAN 2014-2016 YILLARI ARASINDA AÇILAN DAVALAR

Kent ve ülke gündeminde yer alan ve İstanbul Şubemiz tarafından yargıya konu
edilen davalardan bazıları;

• İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11.09.2013 tarih ve 1699 sayılı kararı
ile onaylanan İstanbul İli, Beykoz (Poyrazköy) ve Sarıyer (Garipçe) İlçelerinde
III. Köprü İstanbul Boğazı Geçişi Nazım ve Uygulama İmar Planının öncelikle yü-
rütmesinin durdurulmasına takiben iptali istemi ile dava açılmıştır.

• İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin, 23.10.2013 tarih ve 1918 sayılı kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli, Boğaziçi Doğal
ve Tarihi Sit Değerlerini içeren Nazım İmar Planı Değişikliğinin öncelikle yürüt-
mesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemi ile dava açıl-
mıştır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 16.07.2014 gün, 2444 sayılı kararı ile İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi’nde
bulunan ve kısmen Şişli İlçesi sınırlarında kalan alana ilişkin olarak İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler
Müdürlüğü’nün 15.07.2014 tarih ve 72583974-604.99(2012-18-13)TN:722792-
1902İBBNo:140287 sayılı yazısı ekinde iletilen Taksim Meydanı ve Yakın Çev-
resi Düzenleme Projesi ile Taksim Gezi Parkı Yaya Geçidi Projesi’nin 2863 sayılı
yasa açısından sakıncası olmadığına dair kararınyürütmesinin durdurulması ve
iptali istemi ile dava açılmıştır.

• İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2014 gün ve 1690 sayılı kararı
ile kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Yılı Bütçesi ve anılan büt-
çenin dayanağı niteliğindeki “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Performans Prog-
ramı” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 yıllarına ilişkin Stratejik
Planının” Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon-Yeni
Kullanım Projesi”ne ilişkin hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali
istemi ile dava açılmıştır.

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 15.11.2014 tarihinde onayla-
nan ve 11.02.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkarıl-
mış olan “Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi’ne ilişkin 1/5000
ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Tadilatları’nın öncelikle yü-
rütmelerinin durdurulması ve takiben iptalleri istemiyle dava açılmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakanlık Makamı’nın 30.12.2014 tarih ve 13539
sayılı Olur’u ile onaylan ve 19.01.2015 – 17.02.2015 (30 gün) tarihleri arasında
askıya çıkarılan; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Ko-
ruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Ko-
ruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı öncelikle yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.

• İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 15.07.2015 tarihinde 1119 sayılı Mec-
lis kararı ile onaylanarak 20.07.2015 tarihinde tasdik olunan ve 29.07.2015-
27.08.2015 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde askıya
çıkarılan, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Boğaziçi Geri gö-



rünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişine ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı’nın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali is-
temi ile dava açılmıştır.

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 20.07.2015 tarihinde onaylanan
Üsküdar İlçesi Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Ko-
ruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Tadilatları’nın öncelikle yürütme-
lerinin durdurulması ve takibeniptalleri istemi ile dava açılmıştır.

MESLEK ALANINDA HUKUKSAL MÜCADELE
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Kent ve ülke gündeminde yer alan ve İzmir Şubemiz tarafından yargıya konu edi-
len davalardan bazıları;

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 04.09.2013 tarihinde onaylanan İzmir Çeşme
Altınkum Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu’nun
öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi üzere
konu yargıya taşınmıştır.

• İzmir 1 Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun İzmir ili Urla ilçesi Zey-
tineli Köyünün sit derecesinin 1. dereceden 3. dereceye düşürülmesine ilişkin
28.11.2013 tarih ve 200 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ta-
kiben iptaline karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nce 28 Ocak 2014 tarihinde ihale edilen Karşı-
yaka Stadyumu’na ilişkin ihale kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması
takiben iptaline karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nce 29 Ocak 2014 tarihinde ihale edilen Göz-
tepe Stadyumu’na ilişkin ihale kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması
takiben iptaline karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• İzmir İli, Aliağa İlçesi, Pasa Çiftliği Mevkiinde Bakanlık Makamının 24.05.2013
tarih ve 7792 sayılı oluru ile onaylanarak “Özel Proje Alanı” olarak belirlenen
alanın bir kısmını içeren bölümde 10.12.2013 tarih ve 19240 sayılı Bakanlık
oluru ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği’ne yönelik askı sürecinde yapılan itirazların bir kısmının reddi
ile bir kısmının kabulü çerçevesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde plan notlarında yapılan düzenle-
melerin öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi
üzere konu yargıya taşınmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Bakanlık Makamının 23.06.2014 tarih ve 9948
sayılı Olur’u ile onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline
karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 24.04.2014 tarih ve 6483 sayılı Bakanlık oluru
ile onaylanan, İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyünde yer alan Liman Amaçlı
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama
İmar Planı’nın öncelikle yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar ve-
rilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 22.01.2015 tarih ve 872 sayılı Olur’u ile onay-
lanan İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytineli Mahallesi, Sarpdere Mevkii, 1605, 1606,
1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1640 ve 1819 nolu parsellere ilişkin ha-
zırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ko-
ruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na öncelikle yürütmesinin durdurulması
takiben iptaline karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

• İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Foça (Phokai) antik
kenti ile ilgili 27.11.2014 tarih ve 4529 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin
durdurulması takiben iptaline karar verilmesi üzere konu yargıya taşınmıştır.

MESLEK ALANINDA HUKUKSAL MÜCADELE
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TRABZON ŞUBE TARAFINDAN 2014-2016 YILLARI ARASINDA AÇILAN DAVALAR



13.1 GENEL MERKEZ TARAFINDAN OLUŞTURULAN RAPORLAR

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA
YÖNETMELİK HAKKINDA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ
HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERİLEN ODA GÖRÜŞÜ YAZISI

“Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik” ine
göre; “30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile birlikte nüfus ve
alan büyüklüğü fark etmeksizin Büyükşehir statüsüne alınan 30 ilin idari sınırları
içerisinde kalan tüm alanlarda, her türlü imar planı, imar planı değişikliği, ilave ve
revizyon imar planlarının yapımında sadece (A) grubu yeterlilik belgesine sahip
şehir plancılarının müellif olabilecekleri”ni bildiren yazılar T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından ilgili belediyelere ile-
tilmiştir.

Uygulamaya dönük olarak oluşan bu durumun belediyelerdeki ilk yansımalarına
bakıldığında; Odamız üyesi plan müellifi olan yetkili serbest şehir plancıları ve tes-
cilli serbest şehircilik büroları arasında haksız rekabet yaratıldığı ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte; 6360 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce, daha düşük bir karne
grubu ile müellif olunabilen bir kentte; Genel Müdürlüğünüzün bu görüşü ile; A
grubu karne arandığı için, her hangi bir plan çalışması yapabilmesi ve plan müel-
lifi olunabilmesi mümkün olmadığı gibi, A grubu yeterlilik sahibi bir plancı ile or-
taklaşmak zorunda kalınmaktadır. Odamıza iletilen şikayetler de
değerlendirildiğinde; bu durumun, eşitsizlik ve tekelleşmeyi ortaya çıkardığı; ada-
let duygusunu zedeleyerek ciddi mağduriyetlerin oluştuğu, açıkça görülmektedir.

Büyükşehir Belediyeleri’nin yetki sınırlarını, il idari sınırlarına kadar genişleten bir
yasal düzenlemeyi esas alan yaklaşımla, plan müelliflerinin yeterlilik belge grubu-
nun belirlenmesi, Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yö-
netmeliğin maddelerine de aykırı bir durum oluşturmaktadır. Plan yapılacak olan
yerleşim biriminin nüfusu ve büyüklüğü ile kendi içindeki bütünlüğü dikkate alı-
narak, yönetmelikte detaylı olarak tanımlanan, kendi karne gruplarında yeterlilik
belgelerine sahip olan müellifler yerine, A grubu yeterlilik belgesi sahiplerinin yet-
kilendirilmeleri, uygulamanın geçmişini yok sayan ve idari sürekliliği bozan bir
durum yaratmaktadır.

13- GÖRÜŞ, ÖNERİ ve
DEĞERLENDİRME RAPORLARI
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Oysa aynı konuda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmadan önce bu konuda yet-
kili olan, mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel
Müdürlüğü’nün 2008 yılında, ilgi b) deki yazısıyla da uygulamaya esas olacak bir
görüş oluşturulmuştur. Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hitaben yazılan
bu görüş yazısında;

“.....Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin,
“Planlama Alanı Grupları” başlıklı 5. Maddesinde; yerleşme alanları ve onu bü-
tünleyen çevreye ait alanlar için düzenlenen her ölçek ve türdeki planların yapım
alanlarının büyüklüğü, plan yapımına konu olan yerleşme veya yerleşmeler bü-
tününün gelecekteki muhtemel nüfuslarına veya nüfus toplamlarına göre plan-
lama alanı gruplarının teşkil edildiği belirtilmektedir. Ayrıca ilave planlar, plan
revizyonları ve değişiklikler eklenti veya yenileme kararı getirdikleri veya ilgili ol-
dukları yürürlükteki planın alan veya nüfus esasına göre belirlenecek grubunda,
mevzi imar planları ise kendi alan veya nüfus büyüklüğü esasına göre tayin edilen
grupta sayılacağı.... “ ve “Yönetmeliğin 2 ve 5. Maddelerinde yer alan hükümler
uyarınca Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kalan ilçe belediyeleri ve ilk ka-
deme belediyelerine ilişkin alan planları ve grupları; imar planı, plan revizyon
ve değişikliklerinin yürürlükteki planın alan veya nüfus esasına göre belirlenmesi
gerektiği, mevzii imar planlarının ise, alan ve nüfus büyüklüklerine uygun plan
müellifleri tarafından yapılması gerektiği”, belirtilmektedir.

Buradan da anlaşılacağı üzere, “planlamaya konu olan alanın içinde bulunduğu yer-
leşmenin nüfus ve alan büyüklüğü esas alınarak yeterlilik grubunun belirlenmesi
gerektiği” şeklinde görüş belirtilerek, yönetmeliğin anlam bütünlüğü korunmuştur.

Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin, “Plan-
lama Alanı Grupları” başlıklı 5. Maddenin düzenlenmesinde alınan temel kriter;
“yerleşme alanları ve yerleşmeyi bütünleyen çevreye ait alanlar için düzenlenen
planlar” ifadesidir. Madde metni devamında gelen fıkralardaki yerleşme alan bü-
yüklükleri ya da nüfus büyüklüklerinin aranacağı yer, “yerleşme alanları” ve “onu
bütünleyen çevreye ait alanlar için düzenlenen planların alan büyüklüğü” ve “bu
planlarda öngörülen nüfus büyüklüğüdür.” Diğer bir ifade ile, planlama alanı grup-
larının belirlenmesinde esas alınan alan büyüklüğü, yerleşme bütününde yapılan
planın alanının büyüklüğüdür. 5. Madde metninin hiç bir hükmünde, Genel Mü-
dürlüğünüz görüşünde yer verilen idari sınır bütünlüğüne ilişkin düzenleme yer al-
mamakta ve idari sınırlardan da bahsedilmemektedir.

2008 yılında Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından verilen
görüş yazısı ile çelişen bir şekilde hazırlanan ve ilgi a) yazınızda yer verilen açıkla-
malar değerlendirildiğinde ise;

• Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan alanların, 1/5000 ve daha üst öl-
çekli nazım imar planı ve çevre düzeni planlarına sahip olduğu, bu nedenle söz
konusu kentsel alanların planlama faaliyeti açısından bir bütün olarak ele alın-
ması gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda, aynı görüşe paralel olarak Türkiye’nin
tüm kentlerini kapsayacak şekilde 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni
planlarının da var olduğunu dikkate almak gerekir ki; bu durumda, tüm Türki-
ye’nin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Sadece Büyükşehir Bele-
diyeleri sınırları içerisinde değil, diğer illere bağlı kent, ilçe ve köyler de dahil
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olmak üzere, ülke sınırları içerisinde kalan tüm yerleşim birimlerinde yapılan
planlama faaliyetlerinde (A) grubu yeterlilik belgesi aranması gibi uygulanması
imkansız bir durum ortaya çıkacaktır.

• Diğer önemli bir husus da 2007 yılından sonra birden fazla ili kapsayan 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planlarının onaylanmasıdır. Eğer idari sınırlar esas alınsaydı,
2007 yılından itibaren 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapıldığı göz önüne
alındığında, 6360 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce de Büyükşehir statüsünde
olsun veya olmasın, tüm illerde (A) grubu yeterlilik belgesinin aranması gerekirdi.

• Bu uygulamanın neden olduğu bir başka önemli sorun ise, büyükşehir statü-
sündeki iller ile, bu illere komşu olan diğer iller arasında çifte standarda yol aç-
masıdır. Şöyle ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15.04.2014 tarihinde
onaylanan “Antalya-Isparta-Burdur Planlama Bölgesi”nde yer alan Antalya ili,
6360 sayılı yasaya göre Büyükşehir statüsünde iken, Isparta ve Burdur illeri bu
kapsam dışındadır. Bir başka deyişle, farklı statüde yer alan bu 3 il de, tek ve bü-
tüncül olarak aynı çevre düzeni planı kapsamında kalmakla birlikte, örneğin An-
talya iline bağlı Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde kalan bir köyde yapılacak olan
imar planı ve değişikliğinde (A) grubu yeterlilik belgesine sahip plan müellifi ara-
nırken, bu köye sınır Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı tüm köy ve yerleşimle-
rinde ise ilgili yönetmelik gereği, alan ve nüfus büyüklüğüne göre (F) veya (E)
grubu yeterlilik belgesine sahip plan müellifi aranmaktadır. Bu örnekten de
açıkça anlaşılacağı üzere, aynı çevre düzeni planı bütünlüğü içerisinde kalmala-
rına rağmen, planlama alanı ve nüfus büyüklükleri aynı bile olsa, Antalya ilinde
yer alan bir yerleşim için (A) grubu, Burdur ve Isparta’daki bir yerleşim için ise,
(F) grubu yeterlilik belgesine sahip plan müellifi aranmaktadır. Bu durum çok net
bir şekilde çifte standart oluşturarak, gerek yerleşim birimlerinin büyüklüğüne
bağlı olarak planlama kapsamı, gerekse de müelliflik derecelendirmesi açısın-
dan; yönetmeliğin amaçladığı kurgunun bozulmasına yol açmaktadır.

Bu nedenlerle; Genel Müdürlüğünüzce “idari sınırları” esas alarak oluşturulan
görüş yazılarınızdaki; “30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile
birlikte nüfus ve alan büyüklüğü fark etmeksizin Büyükşehir statüsüne alınan 30
ilin idari sınırları içerisinde kalan tüm alanlarda, her türlü imar planı, imar planı
değişikliği, ilave ve revizyon imar planlarının yapımında sadece (A) grubu yeterli-
lik belgesine sahip şehir plancılarının müellif olabilecekleri” yaklaşımı yerine; Ba-
kanlığın 2008 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği görüşte olduğu gibi,
Büyükşehir sınırlarında olup olmadığına bakılmaksızın, plan yapılacak olan yerle-
şim biriminin büyüklüğü ve nüfusu ile kendi içindeki bütünlüğü dikkate alınarak,
müellif gruplarının belirlenmesi; Odamıza üye plan müelliflerinin mağduriyetleri-
nin önlenmesi açısından son derece önemlidir.

Sonuç olarak, Odamız üyesi serbest şehircilik hizmeti veren plan müelliflerinin, eşit
çalışma koşullarını doğrudan etkileyen, ilgi a) yazılarınız ile Büyükşehir Belediyeleri
kapsamındaki planlama faaliyetlerinde (A) grubu yeterlilik belgesi aranması yö-
nündeki görüşünüzün, yukarıda açıkladığımız gerekçeler ile; ilgi b) yazı çerçeve-
sinde yeniden değerlendirilmesi konusunu bilgilerinize sunar;

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya
katkı sunmaya hazır olduğumuzu bildiririz...”



TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
DEĞERLENDİRMESİ

4 Haziran 2014 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönet-
meliği planlama esasları, kamu yararı ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda Odamız ta-
rafından 13.08.2014 tarihinde mahkemeye taşınmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı
değerlendirme raporumuz http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=
5939#.Vt_rP-YQZVo linkinde yer almaktadır.

TORBA YASAYA AİT ODAMIZ GÖRÜŞÜ HAKKINDA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısı`na ait olarak TMMOB`den görüş talep edilmesi nedeniyle; Odamızca oluş-
turulan ve 15.12.2014 tarihinde TMMOB`ye iletilen görüş metni
“http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6173&tipi=2&sube=0#.Vt_q
vuYQZVo “ linkinde yer almaktadır.

13.2 ŞUBELERİMİZ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLAR

13.2.1 İZMİR ŞUBE TARAFINDAN HAZIRLANAN GÖRÜŞ VE RAPORLAR

18.03.2014 tarih 28945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli
Parklar Yönetmeliğinde Değisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

Yapılan değişiklik ile 12/12/1986 tarihli ve 19309 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Milli Parklar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
dört numaralı altbendinin sonuna aşağıdaki cümleler ilave edilmiştir.

“Ancak; içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açı-
sından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arzeden tesisler için uzun devreli ge-
lişme planı/gelisme planı sartı aranmaz. İlgili kurumların görüşleri alındıktan sonra
yapılan bu tesisler uzun devreli gelişme planlarına/gelişme planlarına islenir.”
hükmü eklenmiştir.

Bu değisiklikle birlikte Türkiye’de var olan milli parklarımız kamu yararı görülen,
yapılması zorunluluk olduğu belirtilen yeni yatırımlar için ‘gelisme planı’ şartı aran-
maksızın yapılaşmaya açılmıştır. Önceden Milli Parklar Kanunu’na göre, bir milli
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parkın uzun devreli gelisme planı olmadan o milli parkta yapılaşmaya, yatırıma izin
verilmiyor iken bu durum yeni yönetmelikle birlikte değiştirilerek yapılaşma en-
geli artık kaldırılmış oldu. Konu ,İzmir Şubemiz yönetim kurulunda tartışılarak de-
ğerlendirme süreci TMMOB İKK ile ortaklaşa olarak yürütülmüştür.

18.04.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Orman Ka-
nununun 17/3 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği”ne ilişkin değişiklik:

Son dönemlerde Sulak Alanlar, Sit Alanları ve son olarak Orman alanları ile ilgili
mevzuat değişiklikleri ile doğal ve kültürel alanlarımızın mevcutta karşı karşıya ol-
duğu yapılaşma sorunu ve korunmasına yönelik daha sıkı tedbirlerin alınması ge-
rekirken; korumak ile yükümlü İdareler tarafından gerçekleştirilen mevzuat
değişiklikleri ile yapılaşmaya açılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına örnek
olan mevzuat değişikliğine ilişkin TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ile ortak
yürütülen çalışmalar sonrasında ortak bir değerlendirme metni oluşturulmuş ve
29.04.2014 tarihinde TMMOB İKK olarak basın açıklaması yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmekte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Taslağı:

Çevre ve Sehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yürü-
tülmekte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği revize çalışmaları nedeniyle
TMMOB temsilcilerinin de katılımıyla bir çalıştay yapılmış olup, çalıstay da alınan
karar gereğince TMMOB’den yönetmelik değişikliği hakkında görüş istenmiştir. Bu
kapsamda Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi görüşü Genel Merkeze iletilmiş olup
detaylarına İzmir Şube 13. Dönem Çalışma Raporu’nda ulaşılabilir.

KÜLTÜRPARK DEĞERLENDİRME RAPORU

İzmir Kültürpark’ın geleceğinin şekillendirilmesi amacıyla 21 Mayıs 2014 tarihinde
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen toplantıya İzmir Şubesi tarafından
katılım sağlanmış ve söz konusu alana iliskin değerlendirme metni oluşturulmuş
olup bahsi geçen görüşlere İzmir Şube 13. Dönem Çalışma Raporu’nda ulaşılabilir.

TMMOB İKK İNCİRALTI RAPORU

Günümüzde her kentin kendini daha iyi pazarlayabilmek için, diğer kentlerden far-
kını ortaya koyduğu, öne çıkardığı süreçte farklılıklar, kentlerimizin tarihsel, doğal
kültürel vb. özelliklerden kaynaklanabileceği gibi küresel ekonomiye sağladığı ola-
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naklar turizm üzerinden oluşturulmaktadır. İzmir Kent Merkezi’nin denizle kalan
son bağlantısı olan İnciraltı da her şeyin çözümü olarak sunulan 6324 Expo Yasası,
1/25.000 ölçekli “İzmir İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi) Çevre Düzeni Planı
Revizyonu”, “İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi) 1/5000 ölçekli ve 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı” tekrar onaylanan
1/100000 ölçekli İzmir/Manisa Çevre Düzeni Planı ile yok edilmeye çalışılmakta ve
İnciraltı Bölgesi’nin geleceği tehdit edilmektedir. Alana ilişkin İzmir Şube inceleme
ve değerlendirme raporu http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/74763fa3dfa
3997_ek.pdf?tipi=4&turu=H&sube=6 linkinden ve İzmir Şube 13. Dönem Çalışma
Raporu’nda ulaşılabilir.

DİĞER GÖRÜŞLER

Alsancak Stadyumu, İzmir Tramvayı İnceleme Raporu, İzmir Ulaşım Forumu Sonuç
Bildirgesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tarafından Satışa Çıkarılan Çamaltı Tuzla
Alanı İçinde Yer Alan Taşınmazlar Hakkında Rapor’a İzmir Şube 13. Dönem Çalışma
Raporu’ndan ve www.spoizmir.org linkinden ulaşılabilir.

13.2.2 ANKARA ŞUBE TARAFINDAN HAZIRLANAN GÖRÜŞ VE RAPORLAR

Güvenpark’ın Değişen Kullanımı ve İç Güvenlik Paketi

TBMM Genel Kurulu’na getirilmesiyle birlikte, kentsel alana mudahale sadece yasa
seviyesinde kalmamış, kentlerdeki pek çok kamusal mekan sözde “güvenlik” ge-
rekçesiyle “Askeri Yasak Bölge” haline getirilmiştir. Ankara kentinin de en çok kul-
lanılan kentsel parklarından olan Güvenpark’ın büyük bölümü halkımızın
kullanımına kapatılmış, üst bölgesi polis kuvvetleri tarafından açık karakol haline
getirilmiş, hatta polislerin özel araçları için otoparka dönüştürülmüştür. Konuyla
ilgili ayrıntılı değerlendirmeye Ankara Şubesi 8. Dönem Çalışma Raporu’ndan ula-
şılabilmektedir.

Saraçoğlu Mahallesi

Yakın zamanda Saraçoğlu Mahallesi’ndeki yapılar için güçlendirme ve sağlamlaş-
tırma çalışmalarının yapıldığı bilindiği halde, alan riskli olduğu gerekçesi ile ilk ola-
rak 8 Şubat 2013 tarihinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin
Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir. Ardından
yine aynı alan, yolsuzluk operasyonun yapıldığı 17 Aralık 2013 tarihinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilmiştir. Söz konusu bu iki Bakanlar Kurulu Kara-
rının iptali için Odamız konuyu yargıya taşımıştır. Bu sürede teknik olarak riskli olup



12

13

14

317

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI

olmadığının tespiti yapılmadığı gibi alanın riskli olduğu söylemi ile tahliyeler baş-
lamış ve Saraçoğlu Mahallesi ıssızlaştırılmıştır. Alana ilişkin devam eden tahliyeler
ve yaşanan süreçle ilgili detaylı Ankara Şube görüşüne Ankara Şubesi 8. Dönem
Çalışma Raporu’ndan ulaşılabilmektedir.

ATATÜRK ORMAN ÇİFLİĞİ

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin kararıyla birlikte AKP’nin AOÇ’deki tüm müdaha-
lelerinin hukuksuzluğu mutlak olarak ortaya konulmuştur. Atatürk Orman Çiftliği
(AOC) alanları için ana plan niteliğinde, çiftlik arazisi üzerinde AKP’nin tüm rüyaları,
ideolojik projelerinin gerçekleştirilmesi için bir altlık olarak hazırlanan Ankara Bü-
yükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2010 gün ve 2494 sayılı kararıyla onaylanan
“1/10.000 olcekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece
Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nın ve eki olarak onay-
lanan “1/10.000 ölcekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.)
Uygulama Projesi” hakkında 10 Şubat 2014 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı
veren Ankara 5. İdare Mahkemesi bu planı iptal etmiştir.

Yıllardır Atatürk Orman Çiftliği’nde artarak devam eden talana karşı Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarının yürüttüğü mücadelede, son
dönemde sürdürülen davalarda, mahkemeler ardı ardına dava konusu uygulama-
ların yürütmelerinin durdurulmaları kararını vermesine rağmen, Başbakanlık Hiz-
met Binası, Ankapark, Ankara Bulvarı gibi alana verilen zararlar ve usulsüz
uygulamalarla ilgili görüşler ve yürütülen mücadeleyle ilgili detaylı raporlara Ankara
Şubesi 8. Dönem Çalışma Raporu’ndan ulaşılabilmektedir.

ODTÜ YOLU

Son dönemde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi alanına ilişkin olarak yapılan imar
planı düzenlemeleri, öncelikle ODTÜ Ormanını katleden müdahaleler içermesi ne-
deniyle çevreye duyarlı kamuoyu gündeminden hiç düşmemiştir. ODTÜ planları,
hem içerdiği bu nitelik, hem de Eymir ve ulaşıma ilişkin kararları nedeniyle Oda-
mızın da sürekli olarak takip ettiği üzerinde durduğu bir mevzudur. ODTÜ Planları
hakkında tartışmalara neden olan Eymir Gölü ve çevresi alan, ODTÜ Yolu ve Tünel
konuları hakkında Ankara Şube değerlendirmemize Ankara Şubesi 8. Dönem Ça-
lışma Raporu’ndan ulaşılabilmektedir.

DİĞER GÖRÜŞLER

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve İller Bankası Binası’nın
Tescili Cebeci Stadı, İmrahor Vadisi, Bayındır Barajı, Hewsel Bahçeleri, Ankara’da
Ulaşım Politikaları, Kamu Kurumu Binaları Yer Seçimleri ile ilgili görüş ve rapor-
lara Ankara Şube 13. Dönem Çalışma Raporu’ndan ulaşılabilir.
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13.2.3 İSTANBUL ŞUBE TARAFINDAN HAZIRLANAN GÖRÜŞLER

BEYOĞLU KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI TASLAĞI
TOPLANTISI HAKKINDA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ VE
MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ GÖRÜŞÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama
Müdürlüğü 25 Kasım 2014 tarihinde Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı taslağının değerlendirilmesi ve görüşlerin alınması için düzenle-
diği ikinci toplantıya Odamız İstanbul Şube yönetimini davet ettiğini belirten bir
davetiye göndermiştir. Yönetim kurulu temsilcilerimiz davetiyede açıklayıcı bir bilgi
ve belge olmasa da plan taslağı kararlarını öğrenmek ve meslek odamızın katkısını
sunmak üzere toplantıya katılmıştır. Toplantıda paylaşılan plan taslağının planlama
ilkelerine, hukuka ve bilime aykırı bir belge niteliği taşıması, toplantının katılım-
dan yoksun kurgulanmış olması, gerekli bilgi ve dokümanın katılımcılarla paylaşıl-
madan düzenlenmiş olması ve yönelttiğimiz eleştirilere istinaden yapılan açıklama
http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6143&tipi=2&sube=0#.Vt_q
YeYQZVo linkinde yer almaktadır.



14- YARIŞMA VE ÖDÜLLER

14.1 RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ 2015

2003 yılında yitirdiğimiz, hocamız
Prof.Dr.Raci Bademli’nin adıyla, kent
planlama/şehircilik konularında uygula-
maya girmiş, sorun çözmeye yönelik ba-
şarılı plan ve projelere yönelik iki yılda
bir düzenlenen yarışma ile “Raci Ba-
demli İyi Uygulamalar Ödülü” verilmek-
tedir. 2015 yılında gerçekleştirilen Raci
Bademli İyi Uygulamalar Ödülü, asıl jüri
üyeleri olarak; Prof. Dr.Ali CENGİZKAN,
Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK, Yrd. Doç. Dr.
Demet EROL, Dr. Ümit ÖZCAN, Emre
SEVİM, Necati UYAR, Ömer KIRAL, Ser-
dar M. A. NİZAMOĞLU olarak belirlen-
miştir. Yarışmanın yedek jüri üyeleri
olarak; Arş. Gör. Duygu CİHANGER ve
Bilge Nur BEKTAŞ belirlenmiş olup, ya-
rışma raportörlüğünü de Genel Sekreter
Yardımcısı Sultan KARASÜLEYMANOĞLU
ve Şelale BALAMBAR üstlenmiştir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü-2015 Yarış-
ması`na son teslim tarihi olan 16.10.2015 tarihine kadar 14 proje ile başvuruda bu-
lunulmuştur. 23.10.2015 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel
Merkezinde toplanan Yarışma Jürisi tarafından, yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda; 1 katılımcıya, “iyi uygulamalar ödülü”, 3 katılımcıya, eşdeğer “özendirme
ödülü” verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda;

• İzmir Büyükşehir Belediyesi`ne; “İzmirdeniz/İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güç-
lendirme Projesi” ile, 2015 Yılı “RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ” ve-
rilmesine,

• Eskişehir Tepebaşı Belediyesi`ne “Pişmiş Toprak Parkları Projesi” ile,

• Konak Belediyesi`ne yürütülen tarihi kent dokusunda koruma çalışmaları pro-
jeleri kapsamında hazırlanan “Saadet Mirci Evi” ve “Radyo ve Demokrasi Mü-
zesi” Projeleri ile,

• İzmir Bornova Belediyesi`ne “Geçmişten Bugüne Bornova Projesi” ile,

2015 Yılı “RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” verilmesine,
karar verilmiştir.
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14.2 BİTİRME PROJESİ YARIŞMALARI

Her yıl, Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun bir parçası olarak düzenlenen ve Tür-
kiye genelinde, planlama okullarından mezun olan öğrencilerin bitirme projeleri ile
katılımına açık olan TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Ya-
rışması ulusal düzeyde, farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşmesi ne-
deniyle planlama okullarını yakından izlemeye olanak vermektedir.

Yarışmanın başlıca amacı; mesleğe adım atma aşamasında olan Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini
yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı
adayları arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve planlama disiplini ile ilgili birim-
lerin dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı olan şehir ve bölge plan-
cısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamak olarak ortaya konulmuştur.

Yarışmanın diğer amaçları ise; ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge
Planlama Bölümleri‘nde uygulanmakta olan eğitim sistematiğinin karşılaştırılma-
sına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik ka-
zandırarak,planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasıdır.

2014 Yılı Yarışması

Şehir ve Bölge Planlama Öğrenci-
leri Bitirme Projesi Yarışması 2013-
2014 Jürisi, 19.09.2014 tarihinde
TMMOB Şehir Plancıları Odası İs-
tanbul Şubesi’nde gerçekleştiril-
miştir. Jüriye katılamayan Azime
TEZER yerine Turgay Kerem KORK-
MAZ, Gürkan AKGÜN, yerine Gül
TÜZÜN jüri üyesi olarak görev al-
mıştır. Jüri başkanı seçilmemiş, eşit
katılım ve ortak görüş sonucu de-
ğerlendirmenin “vizyon, yöntem,
özgünlük, sözlü ifade, grafik ifade”
kriterlerine göre yapılmasına karar
verilmiştir.

Yarışmaya toplam 18proje katılmış-
tır. Aşamalar halinde gerçekleştiri-
len jüri ön değerlendirmesinde
yapılan oylama sonucu 00000,
01863, 22354, 34807, 35438,
48723, 51623, 70717, 77777,
98199, ve 16682 rumuz no.lu pro-

jelerin ikinci aşamada değerlendirilmeye alınmasına karar verilirken; 10119,
13737,28005, 33201,49512,75843 ve 89028 rumuzlu projeler amaç, yöntem ve
sonuç kriterlerinde yetersiz kaldıkları içn oy birliği ile elenmiştir.
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İkinci ve son aşamada; olumlu yaklaşıma sahip ve sonuca götürme konusunda di-
ğerlerine göre daha yüzeysel bir yaklaşım sergilediği için 16682 numaralı “Güven-
park‘taki Dolmuş Duraklarının Kaldırılması ve Güvenpark‘ın Kamusal Alan Niteliğini
Yeniden Kazanması“ isimli proje ile katılan Pelin Kılıç (GÜ) , 22354 numaralı “İzmir
İli Tire İlçesi Mekansal Gelişme Stratejisi Tire” isimli proje ile katılan Busen Özgür
(İTÜ), ve 34807 numaralı “Erciyes ili Planlama Çalışması” isimli proje ile katılan
Zehra İnce (EÜ) eş değer mansiyon ödüllerine layık görülmüştür. Çalışmada belir-
lenen amaç doğrultusunda kullanılan yöntemle sonuca ulaşma konusunda diğer
projelerden ayrılan ve özgünlükleriyle önde çıkan 77777 rumuzlu “İzmir Seferihi-
sar Kentsel Gelişim Projesi” isimli proje ile katılan Yağmur Hürremoğlu (İTÜ)
üçüncü, 70717 numaralı “Edirne Kentinin Akıllı Gelişim Perspektifinde Planlaması”
isimli proje ile katılan Rumeysa Ceylan (YTÜ) ikinci, 51623 numaralı “Kırsal Temelli
Strateji Turizm Planı: Uzungöl Örneği” isimli proje ile katılan Merve Özen (KTÜ) ise
birinci olmasına yapılan puanlama sonucunda karar verilmiştir

2015 Yılı Yarışması

Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2014-2015 Jürisi,
11.09.2015 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde gerçek-
leştirilmiştir. Toplam 27 proje yarışmaya katılmış olup jüri tarafından yapılan de-
ğerlendirme sonucu aşağıda kimlik bilgileri ve proje isimleri yer alan yarışmacılar
ödül almaya hak kazanmışlardır.

71707 rumuzlu projesiyle Onur TÜMTÜRK “(ODTÜ)1.lik ödülüne layık görülmüştür.
36428 rumuzlu proje ile katılan Hatice Kübra ŞENGÜLER(YTÜ) 2.lik ödülü kazan-
mıştır. 51015 rumuzlu proje ile katılan Selen ÖZDOĞAN (İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü) 3.lük ödülü kazanmıştır. Bununla beraber12991 rumuzlu proje ile katı-
lan Betül BERKMAN (YTÜ) mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

321

YARIŞMA VE ÖDÜLLER



14.3 KENT PLANLAMA BASIN ÖDÜLLERİ

Her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, yıl içerisinde yaptığı
haber ve programlar ile kentsel sorunları gündeme taşıyan ve mesleğimizin bilim-
sel ve teknik görüşlerine duyarlılık gösteren yerel ve ulusal basın mensuplarına
Kent Planlama Basın Ödülleri verilmektedir. 28. Dönem içinde 2014 ve 2015 yılla-
rında da Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, şubelerimizin tarafından
yapılan önerilerin Oda Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmesi sonucunda
Kent PlanlamaBasın Ödülleri belirlenmiş ve verilmiştir.

2014 Yılı Kent Planlama Basın Ödülleri:

2014 yılı Kent Planlama Basın Ödülleri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 6-7-8 Kasım 2014 tarihlerinde İs-
tanbul’da gerçekleştirilmiş olan Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumun’da verildi.
Ödüllerin sahiplerine verilmesi için Kolokyumun son günü olan 8 Kasım 2014 Cu-
martesi günü bir tören düzenlendi. Odamız çalışmalarının basında yer almasını ve
halka duyurulmasındaki katkıları ve yaptıkları haberlerde kent gündemine ve mes-
lek alanımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı, Ulusal Basın dalında Radikal Gaze-
tesinden Olgu KUNDAKÇI’ya, Radyo-Televizyon dalında İMC TV den ”Yeşil”
Program”a, Yerel Haber ve Yerel Basın dalında İpekyol Gazetesi’nden Cengiz ARS-
LAN’a ve İnternet Haberi dalında KENTvesaire’ye Kent Planlama Basın Ödülleri ve-
rilmiştir.

2015 Yılı Kent Planlama Basın Ödülleri

2015 yılı Kent Planlama Basın Ödülleri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 5-6-7-8 Kasım 2015 tarihlerinde
Trabzon’da gerçekleştirilmiş olan Kolokyumun 3. Günü 7 Kasım Cumartesi düzen-
lenen törenle sahiplerine kavuşmuştur.

Odamız çalışmalarının basında yer almasını ve halka duyurulmasındaki katkıları ve
yaptıkları haberlerde kent gündemine ve meslek alanımıza gösterdikleri duyarlı-
lıktan dolayı, Ulusal Basın dalında Hürriyet Gazetesi yazarı Melis ALPHAN’a, Tel-
evizyon Yayın ve Haberciliği dalında;CNN Turk kanalında yayınlanan “Para
Dedektifi” programı yapımcısı Cem SEYMEN’e, Radyo Yayın ve Haberciliği Dalında;
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TRT Ankara Radyo1 kanalında Hasan Uğurlu yönetmenliğinde yayınlanan “Kent ve
Yaşam” programına, Yerel Gazetecilik Dalında; Rize‘de yayınlanan Yeni Viçe Gaze-
tesi Baş Yazarı Ömer Şan’a, İnternet Haberciliği dalında DİKEN.COM.TR’ye, Yerel İn-
ternet Haberciliği dalında; Haber61.NET’ten Recep ERGENÇ’e Kent Planlama Basın
Ödülleri verildi.

14.4 PLANLAMA DERGİSİ KAPAK TASARIMI YARIŞMASI

2015 yılında kapak tasarımına yönelik
odamız bünyesinde açılacak bir ya-
rışma düzenleneceğine ilişkin karar ve-
rilmiş olup, söz konusu yarışma bu
kapsamda açılmıştır. Yarışma Jurisi
28.05.2015 Perşembe Günü, TMMOB
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şu-
besi`nde danışma jüri üyelerin de katı-
lım gösterdiği jüri sırasında
değerlendirmelerini gerçekleştirmiştir.
Jüri 3 aşamalı eleme yöntemi ile de-
ğerlendirmeye başlamıştır.

Birinci tur değerlendirmesi renk,
biçim, kompozisyon, içerik, uygulana-
bilirlik kriterleri dikkate alınarak oy-
lama yapılmıştır. Birinci turda her jüri
üyesi en fazla 5 başvuru seçerek, oyla-
rını bu başvurular üzerinde belirtmiş
ve hiç oy olmayan başvuruların ilk
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turda elenmesine karar verilmiştir. Birinci turu geçip ikinci turda yarışan; 06975,
13260, 19283, 28057, 31715, 32718, 34256, 47521, 52036, 73915, 95671 numa-
ralı 11 eser sahibi içerisinden, son turda yer alması için 06975, 31715, 34256,
52036 numaralı eserler seçilmiştir. Son turda 52036 numaralı eser elenerek yapı-
lan son oylama sonucunda; 34256 rumuzlu Fatih Mehmet İPEK, yarışma kazanını
olarak belirlenmiştir. Seçilen eserin kapakta aynen kullanılmasının mümkün olma-
dığından dolayı gerekli biçimsel değişikliklerin yapılacağı ve jüri üyelerinden alınan
tavsiyelerle kapak tasarımın netleşmesine karar verilmiştir.



Odamız tarafından çıkarılan yayınlar, meslek alanımıza ilişkin bilimsel araştırmala-
rın, güncel konulara ve planlama kavramlarına ilişkin tartışmaların ve kentlerimi-
zin yüzleştiği sorunlara ilişkin çözümlemelerin ve çözüm önerilerinin belgelenmesi
için önemli bir araç olmanın yanında, üyelerimizle ilişki kurmanın, örgütlülüğü güç-
lendirmenin de önemli araçlarındandır. Dönem içinde Oda yayınlarına ilişkin tavır,
bu düşünce dikkate alınarak geliştirilmiştir. Çıkarılan tüm yayınlarımız Odamız web
sayfasından paylaşılarak, üyelerimize duyurulmaktadır.

3 aylık süre ile çıkarılan “ Haber Bülteni”nde Odamızca yapılan basın açıklamaları,
genel merkez ve şubeler etkinlik ve faaliyetleri yer almaktadır ve paketlenerek dü-
zenli olarak Odamız üyelerine ulaştırılmaktadır. Haber Bülteni’nin eki halinde çıkan
“Kadın Bülteni”ni ise 5. Sayısına ulaşmıştır. Kadın üyelerimizin kolektif çalışmaları
neticesinde oluşturulan Kadın Bülteni, Haber Bülteni’nde olduğu gibi yoğun eme-
ğin ürünüdür. Bir diğer yayınımız olan “Planlama Dergisi” ise dört aylık süreler ile
basılmakta olup 2013 yılı itibariyle hakemli yayına dönüşmüştür. Üyelerimize dü-
zenli olarak ulaştırılan Planlama Dergisi, birçok kurum ve kuruluş tarafından da
talep edilmektedir. Bahsi geçen yayınların yanı sıra, süresiz ve özel yayınlar da şu-
belerimiz ve genel merkezimiz tarafından çıkarılmakta, kitaplığımızda yerini al-
maktadır.

15.1 HABER BÜLTENİ

Haber bülteni, her dönem olduğu gibi Odamız 28. Döneminde de 3 aylık süreler ha-
linde çıkarılarak üyelerine ulaştırılmıştır. Oda gündeminin yoğun olduğu bu dö-
nemde gelişmeler bültene yansıtılmış, üyelerimiz ile paylaşılmıştır. 226. bültenin
genel içeriği planlama meslek alanında yapılan yasal ve yönetsel değişiklilerden
biri olan ve 2014 yılında karşımıza çıkan “ Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” ol-
muştur. Bu bültende, yönetmeliğe dair Odamız komisyonlarınca oluşturulmuş olan
değerlendirme raporları yer almaktadır.

227. bülten ise konutun sosyo-mekânsal öz tahlili konusu ile oluşturuldu. Bu kap-
samda belirlenen dosya konusu doğrultusunda üyelerimizden gelen makaleler yer
almaktadır.

227. bülten eki olarak çıkarılan Kadın bülteninin ise ana teması ise KENT-KADIN-
BÜTÜNŞEHİR olarak belirlenmiştir. Bursa Şubemiz sekretaryasında hazırlanan kadın
bülteninde Kadın komisyonumuzun ortak metinleri, Kadın Komisyonu üyelerinden
gelen metinler ve spo İstanbul öğrenci komisyon kadınlarının yazıları yer aldı.

15- YAYINLAR
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228. bültende ağırlıklı olarak TMMOB gündemini oldukça meşgul eden Torba Yasa
Tasarısı ve Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumuna yer verilmiştir.

2015 yılı Mart ve Kasım aylarında çıkarılan 228.Ek Kadın Bülteni ve 229. Ek Kadın
Bülteninde, önceki bültenlerde olduğu gibi yine önemli temalar belirlemişlerdir.

228. bültene ek olarak çıkarılan kadın bülteninin teması KADIN-KENT-SAVAŞ,
229.Kadın Bülteni teması ise KADIN-KENT ve SINIRLAR olarak belirlenmiştir.
KADIN-KENT-SAVAŞ temalı bülten Diyarbakır Şube sekretaryasında emek-yoğun
süreç sonucu ortaya çıkarılmıştır. KADIN-KENT ve SINIRLAR temalı bülten ise SPO
Kadın Komisyonu sekretaryasında oluşturulmuş olup, birçok şubeden katkı sunul-
muştur.

15.2 PLANLAMA DERGİSİ

1986 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası`nın meslek dergisi olarak yayın haya-
tına başlayan Planlama Dergisi; 2003 yılından bu yana yılda dört ayda bir basılarak
Odamız üyelerine düzenli olarak ulaştırılmıştır. 2013 yılı itibariyle hakemli yayına
dönüşen Planlama Dergisi, bu süreçte Journal Agent Online Dergi Çözümü sistemi
ile yürütülen yeni makale kabul sistemine geçmiş ve “Listing in Ulrich‘s” veri ta-
banında taranmaya başlamıştır. Bununla birlikte 2015 yılı Nisan ayından itibren de
Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilen alan indekslerinden biri olan
“Avery” dizininde taranmaya başlamıştır.
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Son olarak 2015 yılında açılan Planlama Dergisi Kapak Yarışması ile yeni yüzü be-
lirlenmiştir. Dergilerimize Odamız web sayfasının “Planlama Dergisi” başlıklı kı-
sımdan ulaşılabilir..

28.Dönem içerisinde Planlama Dergisi çıkan yeni sayıları aşağıda yer almaktadır;

2013/3 Sayılı Planlama Dergisi: Bu sayıda kentsel kuramların sosyo-mekansal ay-
rışmayı anlama ve geliştirme yönündeki rehberliği, karşılaştırmalı soylulaştırma ör-
nekleri, çocuklar için yaşanabilir kent örnekleri, karar verme süreçlerinde
demokratikleşme tartışmalarının yer aldığı araştırma yazıları, peyzaj planlaması ve
Avrupa Kent Bölgelerine ilişkin görüş yazılarına yer verilmiştir.
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2014/1 Sayılı Planlama Dergisi: Plan-
lama aşamasında karar alma süreçleri ve uygulama aşamalarının yönlendirilme-
sindeki eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan fiziksel, sosyal ve ekonomik
olumsuzlukları İstanbul İl Çevre Düzeni Planı örneğinde ele alınması ve soylulaş-
tırma kavramı, megaprojeler, AOÇ gibi konulara değinilmiştir.

2014/2 Sayılı Planlama Dergisi: Stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde Trab-
zon Havalimanı’nın değerlendirilmesi, ekolojik tasarım ilkelerinin Ankara-Sinpaş
Altınoran üzerinde tartışılması, Akıllı Kent meselesi gibi konulara değinilmiştir.

2014/3 Sayılı Planlama Dergisi: Bursa Tarihi Ticaret Merkezi’nde ticari fonksiyon-
ların 16.yy’dan günümüze değişimlerinin izlenmesi, İstanbul’da suça sürüklenen
çocukların yaşadıkları mahallelerdeki arazi değerlerinin incelenmesi ve kamusal
alanlardaki doğal ve yapay imajların değerlendirilmesi üzerine derleme yazılara
yer verilmiştir.

2015/1 Sayılı Planlama Dergisi: Yeni kapağı ve iç düzenlemeleriyle ilk defa okuyu-
cuyla buluşan Planlama Dergisi bu sayısında İzmir EXPO alanındaki riskler ve kent-
sel sürdürülebilirlik, İstanbul afet yönetimi ve acil ulaşım yolları, AOÇ ve Ankara’nın
değişimi, sosyal sermaye ve kalkınma yaklaşımları konularına değinilmiştir.

2015/2 Sayılı Planlama Dergisi: Kentsel dönüşüm öncesi kentsel yaşam kalitesi
araştırmasına yönelik yöntem önerisini Ataşehir Barbaros Mahallesi üzerinden tar-
tışmaya açan, mevcut yığılmaların kümelenmeye dönüşümünde ilişkilerin mekan-
sal dağılımı,5366 Sayılı Yenileme Yasasını Perşembe Pazarı örneği üzerinden
incelenmesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin plan kararlarını 6360 sayılı Bü-
yükşehir Yasası kapsamında değerlendiren makaleler yer almaktadır.
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15.3 AJANDA

Odamızca her sene başında belirlenen bir tema ile basılan ve üyelerimizin de de-
ğerli fotoğraflarıyla katkı koydukları ajandalar, 2015 yılında “Kentler, Emeğin mi?
Sermayenin mi?” teması ile; 2016 yılında ise “ Müdahale, Mücadele ve Plan-
lama” temasıyla üyelerimize sunulmuştur.

15.4 SÜRESİZ YAYINLAR

15.4.1 İSTANBUL KENT ALMANAĞI 2014

İstanbul‘un bir yılını ve o yıl gündemde olanları özetlemek ve İstanbul için bir arşiv
belgesi oluşturmak üzere İstanbul Şube tarafından her yıl hazırlanan İstanbul Kent
Almanağı`nı 2014 yılı için çıkarılan baskısında; Ocak ayında Polonez köy, Şubat
ayında Şehrizar Konakları, Mart ayında Yerel Seçimler, Nisan ayında Eğitim Alanları,
Mayıs ayında İş Cinayetleri, Haziran ayında 3. Havalimanı, Temmuz ayında Beşik-
taş`ta Dönüşüm, Ağustos ayında Fatih Ormanı, Eylül ayında Ataköy Kazlı çeşme Tu-
rizm Merkezi, Ekim ayında Valide bağ, Kasım ayında Zekeriyaköy Füze Üssü, Aralık
ayında ise Yeni Raylı Sistemler değerlendirilmiştir.

İstanbul Kent Almanağı 2015 çalışması ise yine İstanbul şubemiz tarafından yürütül-
mektedir. Hazırlıkları tamamlandığında, basımı yapılarak kamuoyuna sunulacaktır.

15.4.2 KORUMA SEMPOZYUMU 3. ÇALIŞTAYI

23-24 Mayıs 2013 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen Ko-
ruma Sempozyumlarının 3. Çalıştayı’ “doğa koruma ala-
nında planlama” temasıyla gerçekleştirilmiştir. Gerçekleş-
tirilen sempozyumda açılış konuşmasını Haşim Dikencik ve
Necati Uyar gerçekleştirdi.” Milli Parklar ve Sulak Alanlar”
temasıyla ilk oturum, “ Doğal Sitler ve Özel Çevre Koruma
Bölgeleri” temasıyla ikinci oturum ve son olarak “ Su ve
Toprak Koruma Alanları” temasıyla üçüncü oturumun ger-
çekleştirildiği sempozyumda temalar kapsamında birçok
sunum yapıldı. basım için derlenen sempozyum bildirileri,
2015 yılı Ekim kitaplaştırılarak kütüphanemizde yerini aldı.
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15.4.3 GEZİDEN GÜVENPARK’A TALANA KARŞI MÜCADELE

Ankara Şubemiz tarafından 24 Haziran 2013 tarihinde ger-
çekleştirdiği “ Gezi’den Güvenpark’a Talana Karşı Mücade-
ler” isimli panel düzenlenerek İstanbul’dan başlayan, tüm
Türkiye’ye yayılan Taksim Gezi Parkı tartışmalarının ve kent-
sel muhalefetin irdelendiği panelde açılış konuşmasını
Orhan Sarıaltun gerçekleştirmiştir. İki oturum halinde ger-
çekleşen panelde yer alan bildiriler daha sonra 2014 yılı
Ekim ayında basılmış ve üyelerimizle paylaşılmıştır.

15.4.4 KONUT KİTABI

Ütopyadaki konuttan bugüne değin tartışmayı, ko-
nutu bir sosyo-mekânsal bir değerlendirme ile ya-
zındaki konut sorununu günümüz bağlamında
yeniden düşünmeyi; mevcut kentsel politikalar çer-
çevesinde konut üretim ve tüketim biçimlerini, ko-
nutun ekonomi politiğini sunmayı, Ankara özelinde
konut sorununu tanımlamayı; Ankara’da yer alan
özgün tasarım, planlama, örgütlenme modelleri ile
üretilen Saraçoğlu, Bahçelievler, 100. Yıl İşçi Blokları
mahallesi gibi örnek nitelikteki konut alanlarına de-
ğinerek günümüz konut alanları planlama biçimle-
rini iktisadi, , finansal, sosyal, yapısal, mekansal
boyutta incelemeyi öngören Konut Paneli birçok

akademisyen ve üyelerin sunuşlarıyla gerçekleştirilmiştir. Panel sonrası bu değerli
bildirilerin derlendiği Konut Kitabı, basılarak üyelerimiz ile paylaşılmıştır.

15.4.5 “KENT YÖNETİMİ ve PLANLAMA” ile “KENTLERİN GELECEĞİ“
DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ BİLDİRİ KİTAPLARI CİLT I-II

İzmir’de “Kent Yönetimi ve
Planlama” ana temasıyla
2013 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi ev sahipliğinde
düzenlenen 37.Dünya Şe-
hircilik Günü Kolokyumu
Bildiriler Kitabı 2 cilt ha-
linde, 2014 yılında basılarak
üyelerimize dağıtımı yapıl-
mıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi’nin ev
sahipliği yaptığı; 57 bildiri
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sunumu 16 oturum, 3 panel ve 2 sergi düzenlendiği, toplamda 1200 kayıtlı katı-
lımcıya ulaşan “Kentlerin Geleceği” temasıyla düzenlenen Dünya Şehircilik Günü
38. Kolokyumunda sunulan bildirilerin derlenerek kitaplaştırıldığı 2 ciltlik bildiri ki-
tabı ise, 2015 yılında yoğun emek sonucu basılarak üyelere ulaştırıldı.

15.4.6 KAMUDA ÇALIŞAN PLANCILAR KOMİSYONU: ANKET SONUÇLARI
DEĞERLENDİRME RAPORU

Odamız Ankara Şubesi’nce 8. Dönem içeri-
sinde kamuda çalışan meslektaşlarımıza yö-
nelik olarak kurulan komisyon çalışmaları
kapsamında “ Kamuda Çalışan Plancılara Yö-
nelik Anket Çalışması” yapılmış ve çalışma-
nın sonuçları derlenerek değerlendirme
raporu kitap halinde basılmıştır.

15.4.7 YIL:2015 MEKAN: GÜVENPARK: ANKARA’DA YİTİRİLMEKTE OLAN
KAMUSALLIKLAR: MEKAN, İNSAN VE KENTİN TARİHİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
24.08.2015 tarihinde Odamızdan “ Kızılay
kent merkezinde sit alanında bulunan Gü-
venpark bölgesindeki dolmuş duraklarının
alta alınması amaçlı katlı yeraltı otoparkı ile
wc yanında yapısal ve bitkisel peyzaj uygu-
lamalarını barındıracak vatandaşların kulla-
nımına, kentin estetiğine ve kentin
gelişimine uygun olarak” bir proje çizmesi
teklifinde bulunmuştur. Odamız Ankara Şu-
besi bu teklifi reddederek, TMMOB yasası
hükümleri ve mesleki birikimlerimizi toplum
yararına sunma sorumluluğuyla Güvenpark

hakkında detaylı bir rapor hazırlamış ve bunu bir kitapçık halinde üyelerimize sun-
muştur.

15.4.8 BÜYÜKŞEHİRLER DEĞİŞİM VE PLANLAMA
SORUNLARI

23 Kasım 2013 tarihinde Trabzon’da ŞPO Trabzon Şubesince
düzenlenen “Büyükşehirler, Planlama ve Değişim Sorunları” ko-
nulu panel bildirilerini içeren kitap bu çalışma dönemi içeri-
sinde yayınlanmıştır.
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12 Nisan 2014 tarihinde yapılan Odamız 28. Olağan Genel Kurulunda karar altına
alınan,Odamız yönetmeliklerine ait değişiklikler; 25.10.2014 tarih ve 29156 sayılı
Resmi Gazete ile yayınlanarak dönemimiz içerisinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
“TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği’nin“, 71. Maddesine ve
“TMMOB Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki
Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği’nin” 8. Maddesine ek maddeler eklenmiş
olup, yapılan değişiklikler aşağıdadır.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2002 tarihli ve 24818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinin 71
inci maddesine aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duy-
gusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile mesleki faa-
liyetlerini yürütmede ve yaşamın gereklerini uygulamada bağımsız hareket
edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim
duyan ve bu durumu belgeleyen engelli üyeler; talep ettiklerinde Oda Yönetim Ku-
rulu kararı ile Oda üyelik ödentisinden muaf tutulurlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI SERBEST
ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL, MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET YÖ-
NETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hiz-
metleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinin 8 inci mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Serbest şehircilik bürosu, tescil yenileme başvurularında, engelli bir meslek men-
subunu en az dört ay boyunca istihdam ettiğini belgelemesi durumunda, büro tes-
cil yenileme ücreti ödemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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