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TMMOB  
Şehir Plancıları  Odası Amacı

Ülke ve kamu çıkarları çerçevesinde şehir ve bölge

planlaması mesleði ile ilgili bütün konularda mesleğin

ve meslektaşların görev ve yetkilerini düzenlemek,

Oda üyelerinin birbirleri ile ve halkla olan ilişkilerinde

dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek

disiplini ve ahlakını korumak, meslek haklarına sahip

çıkmak, kent planlama ve bilimini geliştirmek,

Ülke içinde ve dışında tüm resmi ve özel kuruluşlarla

işbirliği yaparak uygulama ve kuram alanında

mesleğin gelişmesini sağlamak üzere her türlü

etkinlikte bulunmak,

Ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması

doğrultusunda meslek alanına giren konularda doğal

kaynakların ve kamusal varlıkların korunması ve

geliştirilmesi, ülkenin sanatsal ve teknik gelişmesi için

gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde

bulunmak,

Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin ve öğrenciliğin

sorunlarını incelemek, diğer ülkelerde uygulanan

modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek,

geliştirilen modellerin gerçekleştirilmesi için

girişimlerde bulunmak, bu konularda oluşturulacak

öğretim elemanı ve öğrenci komisyonları (ya da

kolları) ile etkinliklerde bulunmak.
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02Yönetim Kurulu
Samsun Şube

Şube Başkanı : Serdar SAĞLAM

Şube II. Başkanı: Aslı TEKCAN

Şube Sekreteri: Yağmur Reis GÜL

Şube Saymanı: Hüseyin KAHRAMAN

Asıl Üye: Neziha AÇAN

Asıl Üye: Abdullah KAVŞAK

Asıl Üye: Hasan Yücel BALLI
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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 Komisyonu
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Oda Örgütlülüğüne Yönelik Çalışmalar

Mesleki birlikteliğin ve üye ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi amacıyla ziyaretler,

buluşmalar, etkinlikler gerçekleştirmek.

Tüm üyelerimizin şube faaliyetlerine katılımın sağlanması için şubemizle ilgili

her konuda sürekli bilgilendirmelerin yapılması.

Diğer şubelerimiz ile sürekli irtibat halinde olarak, mesleki konulara ilişkin bilgi

alışverişinde bulunmak, yapılan faaliyetlere katılım sağlanmak.

Şubemiz yetki sınırları içerisinde bulunan TMMOB’a bağlı diğer Sivil Toplum

Örgütleri ile birlikte toplantılar gerçekleştirmek. Ortak çalışmalarda ve

etkinliklerde bulunmak.

Şubemiz yetki sınırları içerisinde bulunan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu

toplantılarına katılımı devam ettirmek. Meslek alanımızla ilgili sorunları dile

getirmek ve çözüm arayışı içinde bulunmak.

Şube ve Temsilciliklerin ilişkilerinin güçlendirilmesi ve temsilciliklerdeki

sorunların görüşülmesi amacıyla bazı Yönetim Kurulu toplantılarını ve Danışma

Kurulu Toplantılarını Temsilciliklerde yapmak.

Genel Merkez tarafından çıkarılan bültene şubemizin sorumlu olduğu illerdeki

önemli gelişmelerin bültende yer almasını sağlayacak çalışmalar yapmak.
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05Üyelerimize Yönelik Çalışmalar

Mesleğimizle ilgili sorunları bir arada ve daha etkin şekilde çözüme

kavuşturmak amacıyla Şube yetki alanımız içerisindeki meslektaşlarımızın

odamıza üye olması için çalışmalar yapmak.

Üye bilgilerini güncelleyerek, üyeler arasındaki mesleki bilgi paylaşımını sürekli

hale getirmek.   

Kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları başta olmak

üzere karşılaştığı sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

Yönetmelik değişiklerini takip ederek görüş bildirmek.

Üye ilişkilerinin güçlendirilmesi adına kamu ve özel sektörde çalışan

üyelerimize ziyaretler bulunmak. Toplantılar gerçekleştirmek.

Meslek alanımızla ilgili konuların, sorunların tartışıldığı Danışma Kurulu

toplantıları düzenlemek. Üyelerimizin görüş ve önerilerinin değerlendirilip

mesleğimizle ilgili sorunların çözüme kavuşması için çalışmalar yapmak. 

Üyelerimizle ilişkilerin güçlendirilmesi adına çeşitli gezi etkinlikleri ve yemek

organizasyonları yapmak.

Öğrenci üyelerimiz ile üyelerimiz için bilgisayar programları konusunda

eğitimler düzenlemek,

Mesleki birlikteliğin ve üyelerimizle iletişimin güçlendirilmesi amacıyla üye

buluşmaları düzenlemek.

Şubemiz çalışmalarının üyelerimize duyurulması amacıyla şubemizin web

sayfasının aktif şekilde kullanımını sağlamak ve sosyal medya hesapları

oluşturarak aktif şekilde kullanımını sağlamak.
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06Meslek Alanımıza Yönelik Çalışmalar

Üyelerimizin istek ve çalışmalarıyla ilgili komisyonlara katılımın teşvik
edilmesi ve komisyonların etkin hale getirilmesi.
Komisyonların kurulması ve aktif çalışmalarının sağlanması.
Özellikle serbest çalışan şehir plancıları ve kamudaki sözleşmeli
meslektaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak, yönetmelik değişiklerini takip
ederek görüş bildirmek.
Meslek odaları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayıcı faaliyetlerde
bulunmak.
Yerel yönetimler, diğer resmi kurum ve kuruluşlarla planlama sürecinde
ortak karar verme ve münazara ortamlarını oluşturulması için tüm
kurumlarla iletişime geçilmesi.
Kamuoyunu aydınlatmaya yönelik basın açıklamaları yapılması.
Belediyelerin imar komisyonları kent konseyi, koruma bölge kurulları vb.
toplantılarına katılım, gelişmelerden haberdar olunması.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm temsilcileri
ve öğrencileri ile iş birliği ve etkinlikler yapılması.
Bölgemizde yer alan şehir planlama eğitimi alan öğrencilerin mesleki
bilgilendirilmesi konusunda etkinlikler düzenlemek.
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