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BAŞYAZI
TMMOB GENEL KURULU’NA DOĞRU

TMMOB ve bağlı odalarının içinde bu
lunduğu güç ekonomik koşullar giderek da
ha da ağırlaşmakta. Önümüzdeki zor gün
lerden başarıyla çıkabilmek için birliğimizi 
güçlendirmek ve bu yönde gerekli önlem
leri almak her meslek odasının temel gö
revidir. Birliğin ve odaların içine girdiği 
darboğazların aşılması, yeni koşullarda ve
rimli bir çalışma ortamının oluşturulması 
amacıyla TMMOB bünyesinde merkezi bir 
düzenlemeye gidilmesi kaçınılmaz olmakta
dır. Böyle bir düzenleme, odaların kendi ih
tisas dalları ile ilgili sorunlarına daha ağır
lıklı eğilmeleri yanı sıra TMMOB’nin oda
larla organik ve işlevsel bağlar kurmasını 
da sağlayacaktır.

Odaların kendi alanlarındaki çalışmala
rını özerk bir biçimde sürdürmeleri, ancak 
her odanın ortak sorunlarının çözümünde 
potansiyellerini ortak hedefler yönünde 
TMMOB bünyesinde birleştirmeleri ilkesi 
ŞPMMO tarafından her zaman savunulmuş
tur. Nitekim bu konu ŞPMMO 11. Genel 
Kurul Bildirgesinde de yer almış ve Birli
ğin daha etkin bir işleve kavuşturulması 
amacıyla yapılacak girişimlerin desteklen
mesi karara bağlanmıştır.

Yüzbini aşkın üye kitlesine sahip Bir
liğimizin 27. Genel Kurulunun yapüacağı bu 
günlerde ülke sorunları ile bir bütün oluş
turan çok boyutlu sorunlarımızın çözümün
de her meslek topluluğunu büyük görev ve 
sorumluluklar beklemektedir. TMMOB yö
netimlerinin yıllardan beri mesleki sorunla
rın çözümü ve teknik elemanların hakları
nın kazanılması yolunda harcadığı yoğun ça

baların etkinliğini arttırması için geniş bir 
üye tabanının fiili desteğine gereksinmeleri 
vardır. Önümüzdeki dönem tüm Birlik üye
lerini her zamankinden daha özverili bir ça
lışma ortamı beklemektedir. Özellikle güç 
koşulların yaşandığı dönemlerde görülen bık
kınlık ve çalışmalardan uzaklaşma eğilimi 
mutlaka kırılmalı, üyeler yüksek bir müca
dele ruhu ile kendi koşullarım zorlayarak 
aktif görevler üstlenmelidirler.

Özlemini duyduğumuz daha güçlü oda
lara ve TMMOB’ne kavuşmanın ve ekonomik 
güçlükleri aşmanın yegane yolu budur.

TMMOB genel kurulları odaların birbir- 
leriyle olan ilişkilerinin ve birlik anlayışı
nın geliştirildiği, sorunların tüm boyutla
rıyla açıldığı, çözümlerin arandığı, yöne
timlerin değerlendirildiği, eleştirilerin dile 
getirildiği demokratik platformlardır. Bu 
özgün tartışma ortamının geçmişteki bazı 
hataları yenileyerek kısır çekişmeler alanı 
haline getirilmesine hiç kimsenin izin ver
meyeceği inancındayız. Tüm meslek odala
rının birliğin pekişmesi yolunda gösterdiği 
çabalar ve TMMOB’ne sahip çıkma eğilim
leri bu inancımızı kuvvetlendirirken önümüz
deki çalışma dönemine de güvenle bakma
mıza neden oluyor.

Bugün TMMOB uzun bir mücadele ve 
zengin bir deneyim birikiminin oluşturdu
ğu yeni örgütsel atılımlara hazırdır. Teknik 
elemanların meslek odaları ve onların üst 
örgütü TMMOB sürdürdüğü mücadele ile 
kazandığı halkımızın güvenine layık olduğu
nu önümüzdeki dönemde yapacağı çalışma
lar ile bir kere daha kanıtlayacaktır.

27. TMMOB Genel Kurulu kanımızca 
odalarımızın ve Birliğimizin tarihinde daha 
üst düzeyde bir örgütlenmenin gerçekleşti
rildiği tarihi bir toplantı olarak anılacakıtr.

BİRLİK ÇALIŞMALARI
6 Haziran 1981 günü yapılacak TMMOB 

Genel Kurulu yaklaşırken, 11 Nisan’da bir 
Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Bu top
lantıya TMMOB yöneticileri tarafından su
nulan görüşler aşağıdaki gibi özetlenebilir :

Kamunun ve üyelerimizin haklarını sa
vunmada, meslek ve meslektaş onurunu ko
rumada önemli kurumlar olan kuruluşları

mızın yaşamakta oldukları darboğazdan kur
tarılması ve günümüzün koşullarının da be
lirlediği yeni çalışma biçimlerinin saptan
ması, 1981 yılı çalışma dönemimizin en 
belirgin temel konusu ve hedefi olmalıdır. 
TMMOB Yasasının değişikliğe uğraması ih
timaline karşın TMMOB ve tüm Odalarımız 
koşulların gerektirdiği önlemleri en kısa 
zamanda ve birlikte almak zorundadırlar.

(D e v a m ı S. 6 Sü. 1)

Yönetim Kurulu il ve 
İşyeri Temsilciliklerine 
Yeni Atamalar Yapıldı

İl Temsilcilikleri 

İl Temsilcisi

Suzan KANTAR BURSA
Ebru YASAN SAMSUN
Remzi SÖNMEZ MERSİN
Hanefi CANER İZMİR

İl Tem.
Yardımcısı

Ercan MENDİ BURSA
Erkan UÇKAN SAMSUN
Orhan BEKER MERSİN
Çınar ATAY İZMİR -

İl Tem.
Yedeği

Önder BATKAN BURSA
Saffet ATİK SAMSUN
Nuriye KEÇE MERSİN
Firuz ERKUT İZMİR .

İş Yeri Temsilcilikleri

İ.İ.B. Planlama ve İmar Genel Müdürlü
ğü : Mehmet YAVUZ

İ.İ.B. Metropoliten Dairesi : Ayşegül BAY
KAN

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü : Feyzi 
ÖZYENEN

Ankara Belediyesi Raylı Toplu Taşııj Büro
su : Nuh Mehmet ARSLANTÜRK

Turizm Bankası Genel Müdürlüğü : Rıza 
ARAN

Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bü
rosu : Ömer KIRAL

İller Bankası : Perihan KÎPER

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü : 
Nimet KALKAY

Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı : Ata ATA- 
LAY
Kültür Bakanlığı ı  Esen ERGUN

İ.İ.B. Mesken Genel Müdürlüğü : Kiirşat 
ARIGÜMÜŞ
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1. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI :

1.1. ŞPMMO’na üye olmaksızın Kamu ve 
özel kesimde mesleği uygulayan Şehir 
ve Bölge plancılarının odaya üye kayde

dilmesi amacıyla gereken girişimlerde 
bulunulacaktır.

1.2. Diplomalarında «Şehir Plancısı» veya 
«Bölge Plancısı» ünvanı taşımayan mes
lek sahiplerinin ŞPMMO’na üyelik iste
minde bulunmaları durumunda 11. Ge
nel Kurul kararları işletilecektir. Ge
nel Kurul kararları dışında oluşacak 
müracaatlar incelenecek ve gerekti
ğinde bir sonraki Genel Kurul’un bilgi
sine ve kararma sunulmaya hazır hale 
getirilecektir.

1.3. Temsilcilik çalışmaları 9. Genel Kurul’da 
kabul edilen «ŞPMMO Temsilcilikler

Yönetmeliği» uyarınca yürütülecektir. 
Oda ve üyeler arasındaki ilişkilerde dü
zen, yakınlık ve işlerlik sağlayan il ve 
işyeri temsilciliklerinin daha aktif çalış
ması sağlanacaktır. .

1.4. 12. Çalışma Dönemi içinde aşağıdaki 
ŞPMMO Yönetmelikleri hazırlanacaktır :

— ŞPMMO Kent Planlama Yarışmaları ve 
Jüri Düzeni Yönetmeliği

— ŞPMMO İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği

2. ÜYELERE ÎLÎŞKÎN ÇALIŞMALAR :

2.1. Kamu kesiminde çalışan üyelere ilişkin 
çalışmalar :

Bu kesimde çalışan üyelerimizin 657 
sayılı Devlet Memurları Yasası bünye
sinde ve diğer ilgili mevzuat içinde 
özlük haklarına ilişkin sorunların çözü
müne çalışılacaktır.

Bu amaçla, üyelerimizin 657 sayılı Dev
let Memurları Yasası’nda ve bu yasaya 
bağlı Şgili diğer mevzuatta şehir plancı
larının ve bölge plancılarının «Teknik 
Hizmetler» sınıfında yer almaları doğ
rultusunda gerekli girişimlerde bulunu
lacaktır.
Ayrıca 1475 sayılı İş Yasası’na ve ilgili 
diğer mevzuata göre sözleşmeli olarak 
çalışan üyelerimizin yeni yasal düzen
lemeler içinde haklarının korunmasına 
özen gösterilecek ve bü konudaki çalış
malarına aktif olarak katılmacaktır.

Genel olarak kamu kesiminde çalışan 
ŞPMMO üyelerinin ekonomik ve sosyal 
çıkarlarının korunmasma özen gösterile
cektir.

Bunun dışında şehir ve bölge plancıla
rının kamu kesimindeki meslek alanları

nın genişletilmesine, belirli yerler dışm- 
da da kamu kesiminin şehir ve bölge 
plancıları çalıştırüması için girişimler
de bulunulacaktır. Bu konuda 11. Çalışma 
Döneminde yerel yönetimlere yapılan bu 
girişimler, kapsamı Bakanlıklar ve

KÎT’ne genişletilerek sürdürülecektir.

2.2. Özel Kesimde Serbest Büro Sahibi Ü
yelere ilişkin Çalışmalar :

Esasta İmar Planları’nın kamu eliyle 
yapılması desteklenecektir. Bizce bir 
geçiş dönemi diye tanımlanabilecek 
olan mevcut ihale sistemi Ue imar pla
nı 'yapımında üyelerin iş alma koşulla
rım geliştirici bir politika izlenecek, bu
nun yanısıra imar planı yapımında ka
mu çıkarlarının korunmasında azami du
yarlılık gösterilecektir. Konu ile ilgili 
olarak:

a. İhale bedellerinin düşük tutulması, 
imar planlarının çağdaş bir düzeyde ve ka
mu çıkarları doğrultusunda yapıldığı konu
sunda kuşku yaratmaktadır. Etkin bir mes
leki denetim yanısıra, ŞPMMO Yönetmelik
leri işletilerek, yapılacak imar planlarını o
lumsuz yönde etkileyen girişimler kırılacak
tır.

b. «İmar ve Yol İstikamet Planlarını 
Tanzim Tarzları ve Teknik Şartlarına ve Bu 
İşleri ’yapacak’ Uzmanlarda Aranacak Eh
liyete Dair Yönetmelik»te değişikler yapıl
ması yolunda geçen dönemlerde sürdürü
len çalışmalar sonuçlandırılacaktır. Bir ge
çiş dönemi diye adlandırüan mevcut ihale 
sistemi içinde, ihaleye gireceklerin sınıflan
masını düzenleyen bu yönetmelikte, sınıfla
mada bireylerin yanısıra kooperatif, vakıf, 
şirket gibi kurumlarmda yer alabilmesi için 
çalışılacaktır.

c. Mevzii îmar Planlarının başıboş ya
pılmasını önlemek için bu tür planlarında 
anılan yönetmelik kapsamında değerlen
dirilmesine çalışılacaktır.

Yukarıda sayılanların dışında serbest 
büro sahibi plancıların ekonomik çıkarları 
gözetilecektir. Vergi yasalarında yapılan son 
değişikliklerle «peşin vergi» verecekler kap
samına alınması söz konusu olan imar plan
cılarının uygulamada peşinen verdikleri ge
lir vergisi stopajı göz önünde tutularak « 
peşin vergi» verecekler kapsamanın dışında 
tutulması için girişimlerde bulunulacaktır.

Serbest Büro Sahibi Şehir Plancüarınm 
ŞPMMO İş Dağıtım Düzeni Yönetmeliği uya
rınca iş dağıtımından yararlanmaları için 
olanaklar sağlanacaktır. Ayrıca Oda’mıza

tescilli büroların Bilgi Fişleri’ni düzenli 
olarak vermeleri sağlanacaktır. Bu üyeleri
mizin Bağ-Kur’la olan ilişkileri düzenli ola
rak sürdürülecektir.

2.3. Özel Kesimde Ücretli Çalışan Üyelere 
İlişkin Çalışmalar :

Bu üyelerimizin ekonomik ve sosyal çı
karlarının korunması yolunda yapılacak 
olan girişimler desteklenecektir.

2.4. ŞPMMO üyelerinin Oda ile ilişkilerinin 
geliştirilmesine çalışılacak, bu konuda 
işyeri ve il temsilciliklerine görev veri
lecektir.

2.5. Bütün ŞPMMO üyelerinin mesleki du
rumları ve mekansal dağılmaları konusun
da 1976 yılından bu yana her yıl tekrar
lanan araştırma çalışması bu yıl da ger
çekleştirilecektir.

3. MESLEK ALANINA ÎLÎŞKÎN ÇALIŞMA
LAR :

Meslek alanına ilişkin çalışmalar genel 
olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda
sürdürülecektir :

— Meslek alanına ilişkin sorunların mesleki 
kitle sorunları ile içiçe olduğu bilinci ile 
kent planlama, bölge planlama ve genel 
anlamda mekansal planlamaya etkinlik 
kazandırılması yönündeki uzun dönemli 
hedeflere ulaşabilmek için mevcut ülke 
koşulları elverdiğince bugünden hazır
lanmak.

— Kent Planlama, bölge planlama ve genel 
anlamda mekansal planlamanm ülke
miz içindeki yeri ve önemi konusunda 
kitle bilincini geliştirmek ve mesleki ko
nularda kamuoyu oluşturmak.

— Güncel mesleki sorunları çözümleyici ak
tif çalışmalar gerçekleştirmek.

— Mesleki üretimimizin ana hammeddesi 
olan «Şehir ve Bölge Planlama» eğiti
minin geliştirilmesine katkıda bulunmak 
ve bu konularda çıkan veya çıkabilecek 
sorunların çözümüne yardımcı olmak.

— Meslek alanına ilişkin konularda dünya
daki ve ülkemizdeki deneyimleri yansı
tıcı araştırmaları yapmak ve yapılan 
araştırmaları değerlendirmek ve bunları 
mesleki kitlelerin yararına sunmak.

— Bütün bu amaçlara ulaşmada ilgili ku
ruluşlarla etkin ilişkilerde bulunmak.

XII. Çalışma Döneminde yukarıda be
lirtilen amaçlara yönelik olarak aşağıdaki 
çalışmalar gerçekleştirilecektir :



3.1. Ülkemizdeki mevcut mekansal planlama 
bütünü içindeki şehir planlama ve bölge 
planlama uzmanlık alanının gereken ye
re oturtularak etkinliğin arttırılması için 
uzmanlık ayırımı konusunda çalışmalar 
yapılacak; bu sorün TMMOB bünyesinde

• diğer ilgili odalarla ilişkili olarak çözüm
lemeye çalışılacak ve gene bu konuda 
ilgili diğer kuruluşlara gereken girişim

lerde bulunulacaktır.

3.2 Güncel Mesleki sorunlar arasında ülke
mizdeki mevcut planlama mevzuatındaki 
eskimişlik ve hatalar önemli bir yer al
maktadır. Bu mevzuatın günün koşulla

' rina göre yenilenmesi ve mesleki etkin
liği arttırıcı yönde oluşturulması doğrul
tusunda gereken girişimlerde bulunula
caktır. Yeni çıkacak yasalar taslak ha
lindeki durumundan itibaren izlenecek 
ve gerekirse komisyon çalışmalarına gi
dilecektir. Bu arada İmar Affı konusun
da 11. Çalışma Döneminde Danıştay’a 
ŞPMMO tarafından açılan davanın sonuç
landırılmasına çalışılacaktır.

3.3 Mesleki etkinliğin kurulması yolunda 
ŞPMMO Mesleki Denetim Yönetmeliği’- 
nin hayata geçirilebilmesine yönelik ça
lışmalar yapılacaktır.

3.4 1979 yılında kurulan Belediyeler Planla
ma Hizmetleri Vakfı’mn işletilmesi yö
nündeki Vakıf çalışmalarında işbirliği
yapılacaktır.

3.5 Meslek alanına ilişkin olarak Uzun Dö
nemli Çalışma Programı’nda öngörülen 
aşağıdaki konularda :

— Önceki dönemlerde kurulan çalışma ku
, rullarının çalışmaları bu ’ dönemde de

sürdürülecek,

— Üzerinde çalışılmamış yeni problem a
lanları ile ilgili yeni çalışma kurulları 
oluşturulacak,

— Bunun yanısıra yönetim kurulunun ive
dilikle çalışmasını öngördüğü özel konu
larda komisyonlar kurulacak ve çalış
maların kısa zamanda sonuçlanması

... sağlanacaktır :

5.1. Türkiye’de Genel Planlama Sistemi (4. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Yıllık 
Program Uygulamaları’nın izlenerek 
yorumlanması ve 5. Beş Yıllık Kalkınma 
Plam’na götürülecek önerilere hazırlık)

5.2. Dünya’da Planlama deneyimleri
5.3. İmar Planı Yapım ve Uygulama Süreci 

(önceki dönemlerde gerçekleştirilen ça
lışmaların sonuçlarının değerlendirilme-. 
si).
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5.4. Yerel Yönetimler

5.5. Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi

5.6. Kırsal Alan

5.7. Arsa ve Konut

5.8. Turizm

5.9. Ulaşım ve Altyapı

5.10. Çevre Sorunları

5.11. Sanayi

5.12. Metropoliten Alanlar

5.13. Bölge Planlama ve Yeni İdari Düzenle
meler

6. Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü ile 
ilgili olarak TMMOB bünyesinde Ekim 
1981’de düzenlenecek -olan «Cumhuriye
tin Kuruluşundan Günümüze Teknik 
Kongresi» çalışmalarına Odamızın etkin 
katılımı sağlanacaktır.

7. Ankara’da geçekleştirilecek olan Dünya 
Şehircilik Günü etkinliklerine bir kut

lama yapılmasına çalışılacaktır.

8. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlik
lerine katılmacaktır.

9. Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri
nin ŞPMMO ile ilişkileri geliştirilerek, 
bu öğrencilerin mesleki geleceklerine 
daha iyi hazırlanabilmeleri için aydın
latıcı etkinliklerde bulunulacaktır. Bu 
türden ilişkiler, ODTÜ Şehir ve Bölge 
Planlama öğrencileri ile Ege Üniversi
tesi Kent Planlama Bölümü öğrencile
ri ile özellikle sürdürülecektir. Etkinlik
ler yalnızca öğrencilerle ilişki olarak 
kalmayıp, öğretim-öğrenim konusu çer
çevesinde öğretim görevlileri ve öğren
cilerle birlikte ele alınacaktır. Öğren
cilerle ortak komisyonlar kurulacak ve 
birlikjte çalışmalar gerçekleştirilecek
tir. ' ’

4. YAYIN ve DOKÜMANTASYON ÇALIŞ
MALARI :

1. Yayın çalışmaları :

ŞPMMO yayın çalışmalarını aşağıdaki 
amaçlar doğrultusunda ve bu amaçların ge
rektirdiği yayın türleri ile sürdürülecektir :

Kent Planlama, bölge planlama ve ge
nel anlamda mekansal planlamanın ül
kemiz içindeki yeri ve önemi konusunda 
kitle bilincini geliştirme güncel mesleki 
konularda kamuoyu oluşturmak amacı 
ile TRT, günlük gazeteler ve diğer 
basın yayın organlarının olanaklarından 
yararlanabilmek için girişimlerde bulu
nulacaktır.

ŞPMMO’nun mesleki çevrede etkinliğini 
arttırmak için kendi üye kitlesinden daha
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geniş bir okuyucu kitlesine hitabeden özel
likle mekansal planlama faaliyetlerinde bu
lunan ve uygulayıcı kuruluşlara yönelik, 
mesleki konularda aydınlatıcı süreli bir ya
yının gerçekleştirilebilmesi amacı ile «Plan
lama Dergisi»nin çıkarılmasına çalışılacak
tır. Bu çalışmaların Belediyeler Planlama 
Hizmetleri Vakfı ile işbirliği içinde gerçek
leştirilmesi için gerekli girişimler yapıla
caktır.

ŞPMMO Haber Bülteni «Planlama Der
gisi» gerçekleştirilinceye kadar konular iti
bariyle kapsamlı bir biçimde ayda bir dü
zenli olarak çıkarılmaya devam edecek, « 
Planlama Dergisi»nin çıkarılmasından sonra, 
pek çok konunun Dergi kapsamına alınması 
ile, haber niteliği yoğun bir Bülten olarak 
yayınlanacak ve bu özelliği ile üye kitlesi ile 
ŞPMMO arasındaki ilişkileri sağlayıcı ve 
geliştirici amaçlara yönelik olacaktır.

ŞPMMO mesleki konularda süresiz ya
yma yönelik çalışmalarını kitap halinde bas
tırmaya çalışacaktır. Bu yolla mesleki li
teratüre katkıda bulunmayı ve gerek üye kit
lesine, gerekse meslekle ilişkili daha geniş 
kitleye mesleki konularda birikimlerini art
tırıcı yönde yardımcı olmayı amaçlamak
tadır.

ŞPMMO kendi bünyesindeki yayın faali
yetlerini Yayın Kurulu kurarak düzenli Bir 
biçimde sürdürecektir. Yayın Kurulu çalış
malarını ŞPMMO Çalışma Kurulları yönet
meliği uyarınca sürdürecektir. :

2. Dokümantasyon çalışmaları :

ŞPMMO Kütüphanesinin geliştirilerek 
üye kitlesinin kullanımına düzenli bir 
biçimde açılabilmesi için doküman top
lama, kitaplık düzenleme ve fişleme 

çalışmalarına devam edilecektir.

5.TMMOB ve DİĞER ODALARLA İLİŞKİ
LER :

Üst örgütümüz TMMOB ile ilişkiler di
siplin içinde yürütülecek, ŞPMMO’na düşen 
görevler yerine getirilecek ve TMMOB bün
yesindeki odalarla ilişkiler ihtisasların ba
ğımsızlığı ilkesi ile dostluk ’ ve dayanışma 
içinde sürdürülecektir.

Bunun yanısıra TMMOB’nin önerdiği < 
hizmette eylem birliği»ne ŞPMMO’nm 11. 
Genel Kurul kararı uyarınca katılmacak- 
tır.

TMMOB bünyesinde sürdürülmekte olan 
ihtisas ayrımı çalışmalarına ŞPMMO çözü
me yönelik katılımda bulunacak, . ortak 
mesleki denetime geçilmesi çalışmalarına 
katılacaktır.
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Ayrıca, TMMOB ve diğer Odalar tarafın 
dan düzenlenecek seminer, toplantı, açık otu
rum, v.b. faaliyetlere ŞPMMO meslek ala
nına ilişkin konularda etkin olarak katıla
caktır.

6. DEMOKRATİK MESLEK ÖRGÜTÜ 
OLARAK ÇALIŞMALAR :

Demokratik meslek örgütü olarak günü
müze kadar sürdürülen çizgide tutum ve ey
lemlerimiz devam edecektir. Demokratik 
örgütlerle ilişkilerin sürdürülmesine, güçlen
dirilmesine artan Oda olanaklarımızla daha 
etkin katılımların sağlanmasına özen gösteri
lecektir.

7. DIŞ İLİŞKİLER :

Yurt dışındaki planlama ile ilgili mes
leki kuruluşlar ve eğitim kurumlan ile iliş
ki kurmaya çalışılacak, yayın alışverişinin 
sağlanması girişimlerinde bulunulacaktır.

O  Yönetim Kurulu Çalışma Programı’nın 
hayata geçirilmesi için aşağıdaki görev 
dağılımını yapmıştır :

1. Örgütlenme çalışmaları : Ali ERONAT 
’Sekreter)

Deniz ARTAMLI (Sayman)

2. Üyelere ilişkin çalışmalar : Kemal SARP 
Öznur ÖZER, Erhan BENLİ.

3. Meslek Alanına ilişkin çalışmalar : Ke
mal SARP, Pınar BULCA, Erhan BEN
Lİ.

4. Yayın—Dokümantasyon çalışmaları : 
Pınar BULCA ’

5. Dış ilişkiler : Öznur ÖZER, Âli ER
ONAT.

6. TMMOB ve Diğer Odalarla olan çalışma- 
1ar : Tüm Yönetim Kurulu üyeleri.

TMMOB Şehir Planlama Mimar ve Mü
hendisleri Odası 1981 XII. Dönem Çalışma 
Programına bağlı olarak aşağıdaki ilkeler 
doğrultusunda Çalışma Kurulları oluşturu
lacaktır.

A. Genel İlkeler :
1. Çalışma kurullarının konu ve amaçları 

Yönetim Kuruluncâ belirlenmiştir. Ça
lışma sürelerini kurullar Yönetim Ku
rulu ile birlikte saptayacaklardır.

2. Gerekli .görüldüğünde Oda üyesi olma
yan kişiler de Çalışma Kurulu üyesi ve
ya Danışman üye olarak Yönetim Kuru
lu’nun onayıyla seçilecektir.

3. Çalışma Kurulları, çalışma programla
rını, biçimini ve işbölümünü kendileri 
belirleyecek ve kurulun oluşturulmasın
dan sonra en geç 15 gün içersinde Yö
netim Kurulu’nun onayına sunacaklar
dır.

4. Çalışmaların aşamaları ve sonuçları 
hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi ver
mek üzere her ay rapor hazırlayacak
lar, bu raporlar ve diğer bilgiler Oda 
Merkezindeki özel dosyalar içinde sak
lanacaktır.

5. Çalışma Kurulları, «ŞPMMO Çalışma 
Kurulları Yönetmeliği» koşullarına göre 
oluşturulacak ve çalışacaklardır.

Çalışma Kurulları ile ilgili yürütücü Yö
netim Kurulu üyeleri Kemal SARP, Pı
nar BULCA ve Erhan BENLÎ’dir.

B. Çalışma Kurullarının konu ve amaçları:

1. Mevzuat, Yasa ve Yönetmelikler Kurulu.
a. Meslek alanımızı ve Odamız üyeleri

ni ilgilendiren mevcut yada öneri her 
tür yasa, tüzük ve yönetmelikleri in
celemek, Odamız görüşleri doğrultu
sunda öneriler geliştirip aksaklık ve 
eksikliklerin tamamlanmasını sağla
mak, yeni tasarılar geliştirmek.

b. Odamızın mevcut tüzük ve yönetme
liklerini gözden geçirip gerekli ek ve 
düzeltmeleri yapmak, ŞPMMO İşyeri 
Temsilciliği Yönetmeliği’ni hazırla
mak.

c. XI. Çalışma döneminde İmar Affı ile 
ilgili olarak Danıştay’a açılan iptal 
davasını izlemek ve sonuçlandırılma
sını sağlamak.

d. Resmi Gazete’yi izlemek.

2. İş Dağıtım Kurulu.

a. Bilgi fişlerini düzenleyip üyelere gön
dermek ve sistematik bir arşiv geliş
tirmek.

b. Serbest çalışan Odamız Üyelerinin iş 
alma olanaklarını geliştirmek.

3. Belediyeler Planlama Hizmetleri Vakfı 
ile ŞPMMO ilişkileri ve Plancılar örgütü 
kurulu.

a. Serbest çalışan plancıların ileri bir 
örgütlenme biçimine kavuşmaları ko
nusunda çalışmalar yapmak.

b. Vakfın geçmiş çalışmalarını ve gele
cekteki konumunu incelemek ve Vakıf 
—Oda ilişkilerini sağlamlaştıracak 
öneriler geliştirmek.

4. Planlama Deneyimleri Kurulu..

a. Odamız üyelerinin mesleki konular
daki birikimlerini ve her türden bilgi 
gi ve dokumanı değerlendirmek.

b. Kasım 1981 de Ankara’da kutlanacak 
olan Dünya Şehircilik Günü için slayt 
veya film gösterisi, sergi v.b. türün
de bir etkinlik düzenlemek.

c. TRT ve Basın’la ilişki kurup mesleki 
konuların ve Dünya Şehircilik Günü

nün tanıtılması amacıyla programlar 
düzenlenmesini sağlamak. ■

5. Arsa ve Konut Kurulu.
a. Konut sorununun nasıl çözümlene

ceği hakkında doğru bir bakış açısı 
geliştirmek. Toplu konut konusunda 
çalışmalar yapmak.

b. Bu konularla ilgili yasaları ve yasa 
tasarılarım incelemek, öneriler geliş
tirmek.

6. Turizm Kurulu.

a-. Örnek bir yerleşme seçerek turizm 
ve doğal—tarihi çevreyi koruma açı
sından yerleşmenin geçmişini, bugün
kü durumunu ve geleceğini incelemek.

b. Bu çerçeve içinde plan öncesi ve 
planlı dönemi karşılaştırmak, halkın 
bu konulardaki görüş, düşünce, katı
lım ve tepkisini araştırmak.

c. Önümüzdeki yılın Turizm Haftası’na 
ne tür etkinliklerle katümacağı konu
sunda çalışmalar yapmak.

7. Ulaşım Kurulu. .

a. Ankara kenti ulaşım sorunlarını in
celemek.

b. Bu çalışmada gecekondu bölgeleri 
ve mevcut toplu konut girişimlerinin 
ulaşım sorunlarına ağırlık vermek.

c. Ulaşıma ödenen parayı ve kaybedi
len zamanı araştırmak.

8. Çevre Sorunları Kurulu.

a. Önümüzdeki yılın 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü için Odamızın nasıl bir 
etkinlik hazırlayabileceği konusunda 
çalışmalar yapmak.

b. Bu çalışmada halkın katılabileceği 
türde etkinlikleri araştırmak, girişim
lerde bulunmak.

9. Yeni İdari Düzenlemeler ve Yerel Yö
netimler Kurulu.

a. Oda, yerel yönetimler ilişkisini güç
' lendirecek öneriler geliştirmek.

b. Planlama eylemine halkın katılımının
sağlanması yolunda çalışmalar yap
mak. .

c. Bölge Valiliklerinin kurulması, bele
diye meclislerinin kaldırılması, küçük 
belediyelerin merkez belediyelere 
bağlanması v.b. konularda görüş ge
liştirmek.

10. Mali İşler Kurulu.

a. Odamızın içinde bulunduğu ekono
mik darboğazları aşmak için .finans
man kaynakları aramak.

Çalışmak isteyenler 1 Haziran 1981 gü
nüne kadar Oda Merkezine veya yürütücü
Yönetim Kurulu üyelerine başvursunlar.



ŞPMMO YAYIN KURULU 
OLUŞTU

Yusuf OKÇUOĞLU, Nimet KALKAY, 
Perihan KİPER Ferzan BULCA, Zekai AKAY 
Pınar BULCA, Nevzat UĞUREL, Sezai GÖK
SU ve Haşan DUYGULU’dan oluşan Yayın 
Kurulu çalışmalarına başlamış ve yapılan 
görev dağılımı sonucu Yusuf OKÇUOĞLU 
başkanlığa, Pınar BULCA sekreterliğe geti
rilmişlerdir,

ŞPMMO YAYIN KURULU 1981 YILI ÇA
LIŞMA PORGRAMI.

ŞPMMO Yayın Kurulu 1981 yılı çalış
ma programını, 1980 yılı çalışma programı
nın başlangıcında belirtilen amaç, biçim 
ve ilkeler doğrultusunda yürütecektir.

1981 Yılı çalıştım Programı : '

1) HABER BÜLTENİ

a) Yönetim Kurulu tarafından yazıl
mış bir başyazı her Bülten’de yer alacaktır.

b) Bülten'in biçim ve içeriğine ilişkin 
yenilikler aranacaktır.

c) Bülten ayda bir çıkarılacaktır.

d) Bülten’in teknik işlemleri her ay bir 
üyesi değişen Yayın Kurulu üyeleri ara
sından 3 kişilik alt-komisyon tarafından yü
rütülecektir.

e) ŞPMMO îş yeri ve il Temsilcilikleri
nin Yayın Kurulu’na haber aktarması için 
gerekli işlemleri Yönetim Kurulu’nun sağ
lamasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

f) Bülten’in planlama eğitimi veren tüm
okullara sembolik sayıda da olsa iletilme
sine çalışılacaktır. .

2) SÜRESİZ YAYINLAR

a) Eylül ayı sonuna kadar ŞPMMO ça
lışma komisyonlarından (en az) bir tanesi
nin ortaya koyacağı ürünün basım olanak
ları araştırılacaktır.

b) TMMOB Tüzüğü ve ŞPMMO Tüzük 
ve Yönetmelikleri basılacaktır.

c) İmar Planı Yapım ve Uygulama Sü
reci Semineri bildirileri basılacaktır.

3) BİRLİK HABERLERİ

a) Bir yayın Kurulu üyesi sürekli ola
rak TMMOB Birlik Haberleri muhabirliği 
görevini de üstlenecek, Yayın Kurulu, ve 
Yönetim Kurulu’nun onaymı aldıktan sonra, 
hazırlanmış bir yazıyı her ayın 20’sinden 
önce Birlik Haberleri’ne iletecektir.

4) DİĞER KONULAR

a) Dünya Şehircilik Günü’ne yönelik ya
yın çalışmaları programlanacak ve etkinlik
lerde bulunulacaktır.

b) ŞPMMO Kitaplığının düzenlenmesine 
ve geliştirilmesine çalışılacaktır.

---------  ŞPMMO HABER BÜLTENİ ----------

KISA HABERLER
•  11. Genel Kurul’da alınan karar uyarın

ca Oda’mıza, EGÜ-GSA, ÎTÜ Mim. Fak. 
ve İDMMA mezunu üç yeni üye katıldı.

®  ŞPMMO 11. Genel Kurulu’nda alman ka
rar gereğince üye ödentileri 6’şar ay
lık dönemler sonunda ödenmediği tak
tirde % 50 ceza, eklenmektedir. 1981 jyılı 
için ilk altı aylık dönem Haziran ayı so
nunda tamamlanmaktadır. Bu tarihe ka
dar ilk altı aylık ödenti borçlarını öde
memiş olan  ̂ üyelerimiz % 50 ceza ver
mek zorunda kalacaklardır.

Diğer yandan borçları 2500.— TL’sını
aşmış olan ve tüm uyarılara rağmen hiçbir
ödemede bulunmayan üyelerimizin icraya
verilmesi işlemine başlanmıştır.

•  Atatürk’ün 100. Doğum yıldönümü dola- 
yısı ile yapılacak olan Cumhuriyet’in 
Kuruluşundan Günümüze Teknik Kong- 
re’si çalışmalarına, ŞPMMO adına Peri
han KİPER görevlendirildi.

®  Yönetim Kurulu, yeni Devlet Personel 
Yasası’nda Şehir ve bölge plancılarının 
teknik eleman sınıfı kapsamına alınması 
doğrultusunda girişimlerde bulunmak ü
zere Devlet Personel Dairesi Başkanı ve 
Sekreteri ile temasa geçerek, TMMOB 
görüşünü iletti.

0  5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne yönelik 
TMMOB Çevre komisyonu çalışmaları 
yoğunlaşıyor.

0  Samsun Belediyesi, 657 sayılı Yasa Kap
samında çalıştırümak üzere üç şehir 
plancısı kadrosu açtı.

®  Dünya şehircilik Günü Kutlama Alt Ko- 
misyonu’na ŞPMMO adına Nimet KAL
KAY ve Âli ERONAT atandı.

0  Mimarlar Odası hazırladığı, Toplu Ko
nut Yasa Tasarısı’nı Milli Güvenlik Kon- 
seyi’ne sundu. ■

T - ”

®  İnşaat Mühendisleri Odası’nın öncülü
ğünde, ŞPMMO, Mimarlar Odası ve Ha
rita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nm 
katılacağı Konut Kurultayı hazırlık ça
lışmaları başladı.

•  Yönetim Kurulu, ilgili Kamu ve tüzel 
kişiliği olan kuruluşlara başvurarak, şe
hir ve bölge plancılarının istihdamlarına

olanak aranmasını ve çalışmakta olan şe
hir ve bölge plancılarının ŞPMMO’ya 
üye olmaları doğrultusunda denetim ge
tirilmesini önerdi. ,

®  Belediyeler Planlama Hizmetleri Vakfı 
Yönetim Kurulu üyeliklerine Ata ATA- 
LAY, Levent ÜNBN ve Ali Rıza GÜ- 
LERMAN; Denetçiliğe ise Öznur ÖZER 
atandılar.

0  ŞPMMO aynı binanın 4. katındaki 06 no’- 
lu Odaya taşındı.

®  ODTÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 
BÖLÜMÜNE 5 YENİ ÖĞRETİM GÖREV
LİSİ ALINDI

Uzun süredir ODTÜ-ŞBPB’nde sürege
len eğitim programını geliştirme çalışma
ları sonucunda oluşan programın Bölüm 
Kurulu’nca onaylanmasından sonra 5 ye
ni öğretim görevlisi Bölüm öğretim kad
rosuna katılmıştır. Benimsenen eğitim 
programı uzmanlaşmayı öngören bir ya
pıya sahip olduğundan, zaten sayıca kı
sıtlı olan öğretim kadrosunun ivedilikle 
gelişmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu ne
denle Bölüm tarihinde ilk defa bu sayıda 
öğretim görevlisi bir anda kadroya alın
mıştır. 18 başvuru arasından jüri kara
rınca alınmaları uygun görülen Yiğit Gü- 
löksüz, Özcan Altaban, Ali Türel, Bay
kan Günay ve Gökhan Menteş yeni gö
revlerine başlamışlardır. ŞPMMO üyesi 
olan bu arkadaşlarımıza yeni görevlerin
de başarılar dileriz.

®  1981 DÜNYA Ş6HİRCİLİK GÜNÜ AN
KARA'DA KUTLANACAK

Geçen yıl alınan karar doğrultusunda 
1981 Dünya Şehircilik Günü kutlamaları
nı düzenlemek için Ankara Alt Komi
tesi çalışmalarına başlamıştır. Akademik 
ve kamu kuruluşlarının birer kişi ile 
temsil edildiği komitenin sekreterliğini 
ŞPMMO yürütmektedir.

Yapılan ilk toplantıda alman ilke kararla
rı, Türkiye çapında katılımı sağlamak, 
özgün çalışmalarm kamuya sunulmasına 
olanak yaratmak, verimli tartışmaları 
başlatacak toplantılar düzenlemek ola
rak özetlenebilir. Bu ilkelerin gereği ola
rak yurt çapında kuruluşlarla ilişkiler 
başlatılmıştır. Komite çalışmalarını üye
lerimize aktarmaya devam, edecektir. 
Üyelerimizin bu çalışmalara katılmalarını 
beklemekteyiz.

------------------------------------------------- - Sayfa : 5
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BİRLİK ÇALIŞMALARI
(S a y fa  T d e n  Devam)

Odalar düzeyinde çözümlemeler ve öne
riler: Oda, şube ve temsilciliklerin tüm ge
lirleri merkezde toplanmalı, ödemelerin ön
celikleri saptanmalı, merkezi bir plana bağ
lanmalıdır. Personel istihdamı asgaride tu
tulmalı, yeni personel alınmamalıdır. Gaze
te türü yayın çıkartılmamalı, dergi yayım 
ise reklam gelirlerine dayandırılmadır. Çok 
zorunlu durumda taşınmazlar satışa çıkarıl
malı, taşınmazlar (daireler) kiraya veril
melidir. Kalite belgesi veren ve OMDU (or
tak Mesleki Denetim) uygulayan Odalar 
haklarını yeniden elde etmek üzere Bakan
larla ilişkiye geçmelidir. Üye aidatının topla
nabilmesi için üyelerle doğrudan ilişkiye 
geçilmesi ve borçların yatırılması sağlan 
malıdır. İcra uygulaması üyelere hatırlatıl
malıdır.

TMMOB düzeyinde çözümleme ve öne
riler: Birlik, Odaların yazışma, üye kayıt, 
muhasebe vb. tüm bürokratik hizmetlerini 
yüklenmeli, tüm personel Birlik düzeyinde 
merkezi olarak istihdam edilmelidir. OMDU, 
Kalite Belgesi verilmesi ve kalite kontro
lü veya benzeri gerekli mesleki etkinlikler 
ile, bilirkişilik hizmetleri TMMOB,bünyesin
de ele alınmalı, mevcut işlerlikler derhal 
bir araya getirilmelidir. Kütüphane  ̂ ve lo
kal gereksinmeleri için uygun mekanlar 
araştırılmalı ve bu talep en kısa sürede 
karşılanmalıdır. Birliğin ve tüm Odaların 
yasal olarak görevli bulundukları, TSE, 
MPM, Milli Komiteler ve benzeri kurucular
da yeniden temsil edilmeleri sağlanmalıdır.

Her an gündemde bir sorun olma özel
liğini sürdüren ve halen boş bulunan Birlik 
Genel Sekreterliğine derhal atama yapıl
malıdır.

1981 yılında yaşanmakta olan ekonomik 
darboğazın aşılması için gerekli önfemle-

Ş P M M O  Ü Y E L E R İN E ,

M İM A R L A R  O D A S I İLE Y A P IL A N  
A N L A Ş M A Y A  G Ö R E  Ü Y E L E R İM İZ ’ 

M İM A R L IK  D E R G İS İN İ %  50  İN D İR fc  
L İ A L A B İL E C E K T İR .

rin alınması ve çözümlere ulaşılması çaba
ları ağırlıklı olacaktır. Mesleki alandaki et
kinlikler bu nedenle sınırlı kalabilir.

Bu tespit ve öneriler olumlu karşılan
mıştır. Bu yazılı önerilerin Odaların yöne
tim ya da danışma kurullarında görüşül
mesinden sonra yeni bir danışma kurulu top
lantısı yapılması da karara bağlanmıştır. 9 
Mayıs 1981 günü yapılan 3. danışma ku
rulu toplantısında merkezileşme konusunda 
Odaların kesin görüşleri tartışılmıştır.

Birliğin yayın çalışmalarına katkıda 
bulunmak amacıyla, Birlik Haberler’in her 
sayısına meslek alanımıza ilişkin bir yazı
nın verilmesi programlanmaktadır. Bu amaç
la TMMOB Yayın Kurulu’na her ay verile
cek yazıların konularını içeren bir program 
verilecektir. Üyelerimizden bu tür yazı yaz
mak isteyenlerin 5 Haziran’a kadar odamıza 
başvurmaları gerekmektedir.

Daha önce beş Odadan üye. olarak ça
lışmalarını sürdüren TMMOB Yayın Kuru
lu, bundan böyle her odadan bir üyenin ka
tılmasıyla oluşacaktır. 1981 çalışma döne
minde Birlik Yayın Kurulunda odamızı Ze- 
kâi Akay temsil edecektir.

ERZURUM NAZIM PLAN
■  *  _

BUROSU KAPANDI

1977 yılından beri çalışmalarını Erzu
rum’da sürdürmekte olan Erzurum Nazım 
Pllan Bürosu’nun İmar ve İskan Bakanlığı’ 
nın aldığı karar uyarınca geçtiğimiz günler
de kapatıldığı öğrenilmiştir.

Konu hakkında görüştüğümüz anılan bü
ro başkanı, odamız üyesi Alim ÇOPUROĞ- 
LU kapanış nedenlerini şu şekilde açıkla

maktadır: «Ülkemizde özellikle Metropoliten 
yerleşmelerin planlanması amacıyla oluştu- 

„ rulan İmar ve İskan Bakanlığı’na bağlı Na
zım Plan Büroları daha sonra metropoli
ten niteliklere sahip olmayan gelişme mer
kezleri içinde düşünülmüş ve Erzurum, Ela
zığ ve Samsun Nazım Plan Büroları bu 
nedenle kurulmuşlardır. Kentleşme düze
yinin farklı olması nedeniyle sonradan ku
rulan bu bürolar, metropoliten alan üzerin
de çalışmakta olan diğer Nazım. Plan Büro
larından farklı amaçlara yönelmişler ve 
farklı ölçekte planlama çalışmaları yürüt
müşlerdir. Bu arada Erzurum Nazım Plan 
Bürosu da başlangıçta daha önce yarışma 
yolu ile yapılmış olan ancak kısa sürede 
kentin ihtiyacını karşılayamaz duruma ge
len Erzurum İmar planının hızlı bir şekilde 
yenilenmesini amaçlamıştır. Ancak planla
mayı yürütecek ekibin oluşturulamayışı ne
deniyle, büronun kurulduğu 1977 yılından 
bugüne kadar geçen zamanda bu amacı 
gerçekleştirememiş, bunun yerine kentin a
cil sorunlarına eğilerek geçici çözümler ge
tirmeye çalışmıştır.

Erzurum’un bilinen ve cazip sayılama
yacak çalışma koşulları karşısında Bakan
lığın sunduğu ücret ve diğer olanakların ye
tersizliği nedeniyle uzman eleman sıkıntısı 
Erzurum Nazım Plan Bürosunda başından 
beri sorun olagelmiş ve planlama çalışma
larını gerektiği şekilde yürütebilecek, ye
terli nicelik ve nitelikte plancı çalıştırılma
sı bir türlü gerçekleştirilememiştir. Diğer 
taraftan büronun giderleri ayrılan ödenek 
tutarının daima üstünde olduğundan Erzu
rum’un planlaması için yeni yöntemler a
ranması gereği ortaya çıkmıştır.

Büronun kapanmasından sonra çalışma
lar Ankara’da bulünan başuzman ile Erzu- 
rurnda irtibatı sağlayacak bir uzman plancı
dan oluşan çalışma grubunca sürdürülecek
tir. Planların yapımı kentin koşullarına da
ha uygun bir yöntem Belediye ve Bakanlık 
yetkililerince önümüzdeki günlerde belirle
necektir.»
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