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ŞUBEMİZİN X. DÖNEM GÖREV DAĞILIMI 

 

  

5-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi 

10. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri sonucunda oluşan Yönetim Kurulu 27.01.2022 tarihinde 

görev dağılımını yapmış olup; görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 

  

IX. Dönem Görev Dağılımı 

 

Asil Üyeler 

1.Başkan: Onur KAFALI 

2.II. Başkan: Nurgül BOZASLAN 

3.Sayman: Ergin YÖNTEM  

4.Yazman: Derya TÜFEKLİ 

5.Üye: Abdullah TÜRKEL 

6.Üye: Baykal BAYIR 

7.Üye: Atilla KÜSBECİ 

 

 

ŞUBEMİZİN X. DÖNEM ÇALIŞMA İLKELERİ 

 

1. TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi olarak, X. Dönem çalışmalarımızda, odamızın 

kuruluş amacı olan, kamu yararı ilkesi çerçevesinde meslek, meslektaş, kent ve kentli 

haklarının savunulması yönündeki genel yaklaşımlar sürdürülecektir. 

2. Odamız sınırları içinde kalan alanda planlama kurumuna olan ihtiyacı anlatacak ve bunun 

geliştirilmesini temel ilkelerinden biri olarak kabul edecektir. Bu kapsamda, meslek odası 

kimliğiyle, bilim ile toplum ve toplumu yönetenler arasındaki ilişkilerin kurulmasına yönelik 

çalışmalarını yoğunlaştıracaktır. 

3. Oda’nın karar ve uygulama süreçlerine tüm üyelerimizin katılımlarını artırmak, bir yandan 

meslek ve kent ile ilgili uzmanlık çalışmaları ve kamuoyu oluşturma faaliyetleri 

gerçekleştirilirken, bir yandan da tüm bu konuları üye katılımlarıyla oluşturulan, çalışma 

grupları ve komisyonlar aracılığıyla sürdürülmesi amaçlanacaktır.  

4. TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi, sorumluluk alanında yer alan Mersin, Hatay 

ve Osmaniye’ye kadar bütün il ve ilçelerimizde, yer alan şehir plancısının bulunduğu yere 

ulaşmayı sürdürmeye çalışacaktır. 

 

UZMANLIK ALANIMIZ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

 

Bu başlık altında yapılacak çalışmalarla mesleki uğraş ve uzmanlık alanımız olan Şehir ve Bölge 

Planlama disiplini ile ilgili güncel konuları takip etmek ve uzmanlık alanımızın gereksinim duyduğu 

yenilikleri tartışmak ve gündemi yönlendirecek girişimlerde bulunulması amaçlanmaktadır. 

 

Bu doğrultuda, yapılacak olan çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için belirli başlıklar altında 

toplanacak konuların, üyelerimiz ve ilgili uzmanlarca oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla 

gündeme taşınması ve eğilimlerimizin ortaya konması planlanmaktadır. Genel olarak Şubemizin 

görüşlerini belirleyecek olan bu komisyon çalışmaları Şubemizin gündem takibi ve gündemi 

oluşturma mekanizmalarını aktif bir biçimde hayata geçirecektir. Kamu Görevlisi olan, Serbest 

Şehirci olarak hizmet veren, ilgili diğer alanlarda çalışan ve Yönetim Kurulumuzda yer alan 

üyelerimiz ve üyemiz olmayan konunun uzmanlarınca oluşturulacak olan komisyonlarımız aynı 

Yedek Üyeler 

1. Tuğba GÜZEL 

2. Kahraman ÖZPINAR 

3. Osman Koray TETİK 

4. İlker SÖĞÜT 

5. Zehra GÜNGÖRDÜ 

6. Nermin VARAK 

7. Hüseyin Erdem BEŞLER 
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zamanda bu değişik faaliyet alanlarında yer alan üyelerimizi ve uzmanları bir araya getirerek önemli 

bir düşünce platformu oluşturacaktır.  

 

 

 

1.HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 

 

Planlama disiplininin temel unsurlarını oluşturan, bütünsellik, süreklilik ve eşgüdüm ilkelerine ters 

düşer nitelikte olan yasal düzenlemelerin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak, çeşitli 

uygulamalarla karşımıza çıkan sorunlara mesleki sorumluluğumuz gereği müdahale etmek ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması yönünde çalışmalar yapmak amacıyla hukuk başlığı altında çalışmalar 

yapılacaktır.  

 

Hukuk gündeminin takibi, özellikle sorumluluğumuz olan illerin kent merkezine yönelik işlenen 

suçlar göz önüne alınacak ve gündemin takibi gerçekleştirilecektir. 

 

Şubemiz İl koordinasyon kurulları ile birlikte yapılacak çalışmalar meslek alanımız ile ilgili olarak 

gündeme gelen yasa tasarıları, yeni çıkan kanunlar ile yürürlükte olan kanunların değerlendirilmesi, 

yürütmekte olduğumuz davaların takibi ve gündeme gelecek olan yeni dava konularının belirlenecek 

ve yapılacak çalışmalar raporlanacak ve üyelerimizin bu konular hakkında bilgilenmesi 

sağlanacaktır.  

 

 2.EĞİTİM 

 

Şubemiz bünyesinde X. Dönem çalışmaları ile düzenlenecek olan eğitim faaliyetleri ve planlama 

eğitimi ile ilgili çalışmalar:  

 

Meslektaşlarımızın, meslek alanımızla ilgili gerçekleşen yenilikleri takip etmeleri sağlanarak eğitim 

toplantıları yapılacaktır. 

 

Kamu kurum kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışan deneyimli meslektaşlarımız ile yeni mezun 

meslektaşlarımıza yönelik mesleki deneyimlerini paylaşılacağı etkinlikler yapılacaktır. 

  

  

3.ÖRGÜTLENME 

 

3.1. ÜYELERİMİZ 

 

Meslek alanımıza ilişkin sorumluluğun paylaşılması ilkesiyle üyelerimizin ve mesleğimizin 

gereksinimleri doğrultusunda işbirliğini arttırmaya, iletişim ve katılımın güçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

Bu amaç doğrultusunda düzenlenecek olan toplantı, seminer ve sosyal aktiviteler; üyelerimizin 

gündemi takip etmeleri sağlanacaktır. 

 

Üyelerimizin bir araya gelmelerini sağlamak üzere, Piknik, teknik gezi vb... teknik ve sosyal 

etkinlikler organize edilecek.  

 

Yönetim Kurulu toplantılarımızın bir kısmını tüm üyelerimizin katılımına açık Genel Üye toplantısı 

şeklinde yapılacaktır. 
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Genel konu ve mesleğimizin gereksinimlerine göre Danışma Kurulu Toplantıları düzenlenecektir. 

 

Şube etki alanımız sınırları içerisinde meslektaşlarımız ile örgütlenerek kent paneli düzenlenecektir. 

 

Kamu kurum kuruluşlarında ve Serbest Şehircilik bürolarında çalışan üyelerimiz ziyaret edilecek, 

üyelerimizin oda ile ilgili görüş ve önerilerinin alınması sağlanacaktır. 

 

 

3.2. ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ 

 

Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencilerinin oda ile bağlantılarının 

güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Öğrenci komisyonu kurularak etkinlikler ve ziyaretler 

düzenlenecektir. 

 

3.3 ŞUBE- GENEL MERKEZ  

 

Genel merkezinin düzenlendiği etkinliklere ve toplantılara katılım sağlanacak ve oda genel merkezi 

duyurularının üyelerimize sistemli olarak duyurulması sağlanacaktır.  

 

Gündemdeki konuların üyelere aktarılması amacıyla aylık periyotlarla Genel Merkezimizce 

hazırlanan TMMOB Şehir Plancıları Odası Haber Bülteninde Şubemiz tarafından yapılan 

çalışmaların aktırılması sağlanacaktır. 

 

3.4. ŞUBEMİZE BAĞLI İL TEMSİLCİLİKLERİ 

 

Şube merkezimizin bulunduğu Adana il sınırları dışında ikamet eden/çalışan üyelerimizle etkin, 

verimli çalışma ortamının sağlanması ve birliğin güçlendirilmesinde İl temsilcilikleri önemli rol 

oynamaktadır.  

Bu kapsamda, etkinlik alanımızdaki planlama çalışmaları ve gündeminin yakından takip 

edilebilmesi, meslektaşlarımız ile ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla belirli aralıklarla Yönetim 

Kurulu toplantımızın il temsilcilerimizin katılımıyla yapılması ve her Temsilcilikte Yönetim Kurulu 

toplantısı organize edilmesi planlanmaktadır.  

 

Temsilciliklere ziyaretler yapılarak orada ikamet eden meslektaşlarımızı bir araya gelinerek görüş ve 

önerilerini paylaşabileceği etkinlikler düzenlenecek ve düzenlenecek etkinliklere katılımın 

arttırılması sağlanacaktır.  

  

Şubemize bağlı Hatay, Mersin ve Osmaniye İl temsilciliklerimiz arasındaki iletişimi arttırmak üzere 

Şubemiz tarafından düzenlenen tüm faaliyet ve toplantılara temsilciliklerimiz de davet edilecektir.  

 

Şube yönetiminin İl temsillik seçimlerine etkin olarak katılım sağlanacaktır. 

 

3.5. İKK TOPLANTILARI 

 

Şubemiz il sınırları içinde ve şube yetki alanında bulunan temsilciliklerde İKK toplantılarına ve 

etkinliklerine katılım gösterilecektir. TMMOB’a bağlı diğer meslek odalarının düzenlediği 

çalışmalara şubemizden temsilen en az 1 kişi katılacaktır. 
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KOMİSYONLAR 

 

1. ÖĞRENCİ KOMİSYONU 

 

Öğrenci üye sayısının arttırılması için çalışmalar yapılacaktır. Komisyonda yer alan öğrencilerin 

fikirleri göz önünde bulundurularak etkinlikler düzenlenecektir. 

 

2. KADIN KOMİSYONU 

 

Mesleki alanda cinsiyete dayalı sorunlar tespit edilip bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

 

 

3. PLANLARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİSYONU 

 

Hukuk gündeminin takibi, özellikle sorumluluğumuz olan illerin kent merkezine yönelik işlenen 

suçlar göz önüne alınacak ve gündemin takibi gerçekleştirilecektir. Şube yetki alanı içerisinde plan 

çalışmaları takibi gerçekleştirilecektir ve gerekirse yasal sürece başvurulacaktır.  

 

 

 

ETKİNLİKLER 

 

1. Yapılması kararlaştırılacak etkinliklere görüş ve öneride bulunulması için üyelerimizler 

düzenli periyotlarla Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlenecektir. 

 

2. Şube yetki alanını kapsayan kent paneli düzenlenecektir. 

 

3. Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencileriyle mesleki tanıtım toplantıları ve 

öğrenci komisyonu aracılığıyla çalıştaylar düzenlenecektir. 

 

4. Odamız mekanında üyelerimizin katılımıyla film izleme etkinlikleri ve diğer kültürel 

etkinlikler düzenlenecektir.  

 

5. Bölgedeki düzenlenecek olan panel, sempozyum, çalıştaylara Yönetim Kurulu adına en az bir 

temsilcinin katılması sağlanacaktır. 

 

6. Yerel Yönetimlerin düzenlemiş olduğu Kent Estetik Kurullarına ve Kent Konseyi 

çalışmalarına Şubemiz adına Yönetim Kurulundan temsilciler seçilerek, seçilen temsilcilerin 

düzenli olarak toplantılara katılım sağlayacaktır. 

 

7. Şube Yönetim Kurulu olarak Şube sınırları içerisinde kalan illerde yerel yöneticiler 

makamında ziyaret edilecek Şube faaliyetlerimiz hakkında genel bilgi paylaşımları 

yapılacaktır. 

 

8. Şube yetki alanı içinde yer alan bürolara ilişkin Mesleki Denetim yapılan işlere ilişkin 

sözleşme yapılması gerekliliğine ilişkin ofis toplantıları yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 


