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31. DÖNEM GENEL DEĞERLENDİRME

31. Dönem Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yönetimde bulunduğu süre 
içerisinde çalışmalarını, meslek alanı ve ülke gündemine ilişkin sürekliliği olan 
genel konu başlıklarıyla birlikte döneme özgü koşulların ortaya çıkardığı gün-
demler belirlemiştir. Bu anlamda dönem içerisinde gündemimize gelen konu-
ların birçoğu esasen geçmiş dönemlerde yaşanan sorunların derinleşmiş hali 
olmuştur. 

31. Dönemde inşaata dayalı ekonomi modelinin bir avuç sermayedarı zengin 
eden buna karşılık geniş kitleleri yoksullaştıran bir model olduğu tüm acımasız 
sonuçları ile daha da görünür hale gelmiştir. Hatalı ekonomi politikalarının ne-
ticesinde ülke hiper-enflasyon sarmalına girmiş, hayat pahalılığı ve yoksulluk 
artık ülkenin bir numaralı gündemi haline gelmiştir. Yaşanan krizlere çözüm an-
lamında inşaata dayalı büyüme modelini yegâne gelişme modeli olarak gören 
iktidar, içine girdiğimiz krizden çıkmak için yine bu sektöre yönelik hamleleri ön-
celemiş; ancak gelinen noktada bu işleyiş yaşanan krizleri derinleştirmekten öte 
bir sonuç vermemiştir. Bu anlamda bu dönem içerisinde emek kesimi ve doğal 
alanlar üzerindeki baskı ve sömürünün oranı artmıştır. 

Yaşanan yüksek enflasyon dalgasının bir yanıyla uluslararası gelişmelerden 
kaynaklı olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Ancak geniş halk kitleleri için yaşa-
nan ekonomik krizin yıkıcılığının ve olumsuz etkilerinin derinleşmesinin arka pla-
nında, ülkemizde uygulanan hatalı ekonomi politikalarının olduğu açıktır. İnşaat 
sermayesini palazlandırmak adına, ekonomiyi kalıcı olarak büyütecek sektörler 
göz ardı edilmiş; emekçi kesimlere verilen pay azaltılmıştır. Sonuç itibariyle ül-
kemizde geniş halk kesimleri derin bir yoksulluğun içerisinde yaşam mücadelesi 
verir hale gelmiştir. 

Emek kesimi açısından ortaya çıkan bu yakıcı durumun aynısı ülkemizde doğal 
alanlar özelinde de görünür hale gelmiştir. Yönetimde bulunduğumuz süre içeri-
sinde doğal alanları yok eden, niteliğini azaltan ve tahrip eden birçok düzenleme 
hayata geçirilmiştir. Merkezi düzeyde kanun ve yönetmeliklerle yaratılan yıkım 
kadar planlar aracılığıyla da bu yıkım ülkemizin her köşesine yayılmıştır. 

Diğer taraftan yaşanan meteorolojik olaylar sebebiyle ülkemizin birçok bölge-
sinde hepimizi derin üzüntüye boğan, can ve mal kaybına sebep olan afetler 
meydana gelmiştir. Yaşanan bu afetler ülkemizde afetlere karşı hazırlığın hala 
öncelenen bir konu olmadığını bir kez daha göstermiştir. Merkezi ve yerel idare-
lerin birçoğu yaşanan krizler karşısında hem gerekli yasal ve idari yapılanmaya 
hem de malzeme ve insan kaynağı bakımından yeterli donanıma sahip değildir. 



İklim krizinin etkileri en yıkıcı şekilde kendini hissettirirken yaşanan afetler sürek-
li unutulan ancak bir yenisiyle daha büyük can ve mal kayıpları ile hatırladığımız 
olaylar silsilesi olmaktan öteye gidememiştir. İklim krizine dayalı afetlerden öte 
en büyük ve öncelikli gerçekliklerimizden biri olması gereken deprem konusun-
da bile ülke çapında hazırlıklarımızın çok yetersiz olduğu İzmir’de yaşadığımız 
depremle acı bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler esasen meslek alanımızın öncelik verme-
si gereken sorun alanlarına işaret etmektedir. Ancak meslek alanımız özellikle 
yükseköğretim alanında sürdürülen yanlış politikaların neticesinde sürekli kan 
kaybeden, niteliksizleşen bir hale gelmiştir. Planlama mesleğinin niteliğinin artı-
rılmasının ve planlı kentleşme politikalarının uygulanmasının gerekliliği kendini 
bu kadar açık şekilde ortaya koymasına rağmen, merkezi hükümetin nitelikten 
öte niceliğe önem veren popülist uygulamalarının sonucunda meslek alanımız 
giderek güç kaybeden bir alan haline dönüşmeye başlamıştır. 

Yönetimde bulunduğumuz 31. Dönem tüm bu sorun alanları ile birlikte bir yan-
dan da koronavirüs salgınının etkilerinin derinleştiği bir dönem olmuştur. Uzaktan 
erişimin kendini zorunluluk olarak dayattığı bu süreçte yaşanan tüm olumsuzluk-
lara rağmen tüm bu sorun alanlarına ilişkin çözümler üretmek anlamında 31. 
Dönem içerisinde yoğun çalışmalar sürdürülmüştür. 

Döneme özgü koşul olduğu için pandemi sürecinin özellikle eğitim ve öğretim 
sürecinde yarattığı eşitsizliği azaltmak adına Şehircilik Okulu çalışmaları bu dö-
nemde öncelediğimiz çalışmalardan olmuştur. Bu çalışma kapsamında özellikle 
öğretim elemanı sınırlı olan ve online eğitimde sıkıntı çeken genç meslektaş 
adaylarımıza yönelik konu ve tema bazlı video-ders çekimleri gerçekleştirilmiş 
ve bu dersler Odamızın YouTube kanalından yayınlanmıştır. Bu dönem içeri-
sinde 35 adet video çekimi gerçekleştirilmiş ve 28 tanesi yayımlanmıştır. Bu 
çalışma neticesinde meslek alanımızın duayen hocaları ve alanında uzman 
akademisyenlerimizin katkılarıyla oldukça nitelikli bir dijital doküman ve mesleki 
külliyatın altlığı oluşturulmuştur. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde maddi yetersiz-
likleri bulunan genç meslektaş adaylarımızın yaşadıkları zorlukları aşmalarına 
bir nebze de olsa çare bulmak ve yardımda bulunmak adına dayanışma kam-
panyası düzenlenmiş; birçok öğrencimize uzaktan eğitim sürecinde katılabilme-
leri için dizüstü bilgisayar temini sağlanmıştır. 



Bu dönem, planlama mesleğinin eğitim sürecinde yaşanan sorunlara kalıcı çö-
zümler üretmek adına çabaların yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Planlama eğiti-
mi veren üniversite ve bölüm sayıları hızla artarken bu bölümlerde nitelikli eğitim 
vermek adına gerekli olan öğretim elemanı ve mekansal donatılar maalesef ye-
terli değildir. Bu eksik koşullara rağmen Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden 
mezun olan meslektaş adaylarımızın sayısı sürekli artmaktadır. Şu an itibariyle 
şehir planlama bölümlerinin toplam öğrenci kapasitesi 2300’ü geçmiştir. Ancak 
bu sayı gerek kamu, gerek özel sektör gerekse de bağlantılı diğer çalışma alan-
larının ihtiyaç duyduğu plancı sayısının çok üzerindedir. Bunu hem özel sektörün 
sürekli azalan iş hacmi hem de kamuda her geçen sene azalan istihdam oranları 
açık bir şekilde göstermektedir.  

İktidarın yürüttüğü yükseköğrenim politikası doğrultusunda eğitimde kaliteyi artır-
mak ve nitelikli işgücü yetiştirmek yerine üniversite mezunu sayısı herhangi bir 
nesnel gereksinime dayanmaksızın artırılmaktadır.Bu şekilde günübirlik, plansız 
ve popülist politikaların bizleri getireceği yer ise kaçınılmaz olarak kronikleşen 
işsizlik, niteliksizlik ve kalitesizlik olmuştur. 

Tüm bu sorunları aşmak için oluşturulan çözüm önerilerini içeren raporu sunmak 
ve taleplerimizi iletmek adına YÖK ile 31. Dönem Yönetim Kurulu olarak altı kez 
görüşme sağlanmıştır. Bu toplantılardan biri doğrudan YÖK Başkanı Erol Özvar 
ile diğerleri de YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ile gerçekleştirilmiştir. Kendilerine 
Şehir ve Bölge Planlama eğitiminde yaşanan sorunlar aktarılmış ve çözüm öne-
rilerimiz sunulmuştur. Bu çözüm önerileri yeterli mekansal donatı ve akademik 
kadro bulunmayan bölümlerin, bölge ihtiyaçları doğrultusunda birleştirilmesi, kimi 
bölümlerin yüksek lisans eğitimi verilen ana bilim dallarına dönüştürülmesi, Şehir 
ve Bölge Planlama bölümlerinin tercih sürecinde temel başarı sıralaması kriteri-
nin uygulanması ve mevcut bölümlerimizde yaşanan eksikliklerin giderilmesi gibi 
konu başlıklarını kapsamıştır. 

Bugün tıp doktorları için 40.000, mimarlar için 250.000, mühendisler için 
300.000, hukuk fakülteleri için 100.000 gibi başarı sırası kriterleri uygulanırken 
şehir planlama meslek alanı için herhangi bir sıralama kriteri uygulanmamaktadır. 
Bu durum maalesef temel başarı sırası kriterinin ilk gündeme geldiği dönemde 
üzerinde durulmayan, bölümümüzün de dahil edilmesi yönünde çalışmaların yü-
rütülmediği bir uygulama olmuştur. Bu nedenle, bugün artık istikrar kazanmış 
olan sözkonusu uygulamaya yalnızca ŞBP bölümlerinin eklenmesi ekstra çaba 
gerektirse de başarılması durumunda en net kazanım elde edeceğimiz hedef 



olarak görülmüştür. Çünkü en son yapılan düzenleme ile yükseköğrenim sınav-
larında baraj uygulaması da kaldırılmış ve çok düşük puanlarla şehir plancısı 
olmanın yolu açılmışken, başarı sırası kriterinin bölümümüzde uygulanması du-
rumunda mevcut kapasitenin %70’e yakın oranda düşeceği ve böylelikle mezun 
sayısı ile birlikte işsizliğin de azalacağı öngörülmektedir. 

Bu konuda baskı yaratabilmek adına CİMER üzerinden kampanyalar düzenlen-
miş; ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde YÖK’e ŞBP bölümleri 
için temel başarı kriterinin uygulanmasının kamu kurumlarında kaliteyi artıra-
cağından bahisle resmi yazılarla talebimize ortak olmaları sağlanmıştır. Ayrıca 
TMMOB’ye bağlı meslek alanımız ile ilişkili Odalar tarafından şehir planlama 
meslek alanındaki niteliğin doğrudan kendi meslek alanlarında da temel belir-
leyici unsur olduğu gerçeğinden hareketle resmi yazılarla YÖK’e başvuruda bu-
lunmaları sağlanmıştır. Aynı zamanda bu konu ile ilgili olarak basın açıklamaları 
yapılarak konu gündemde tutulmuştur. 

Meslek alanımıza dair işsizlik sorununun çözümü için mezun sayısını ciddi oran-
da azaltacak bu talebin ısrarlı takipçisi olmanın yanında, dönem boyunca farklı 
işsizlik sorununa çözüm üretebilmek için farklı çalışmalar da sürdürülmüştür. İş 
alanlarını artırmak adına birçok ihale ilanına dava açılarak plancı istihdamının bir-
çok iş için zorunlu tutulmasına yönelik çabalar sergilenmiştir. Bu konuda Tarım ve 
Orman Bakanlığı aleyhinde açtığımız davalarda önemli bir kazanım elde edilmiş; 
ihale ilanlarında Oda olarak ehliyet sahibi olduğumuz mahkeme kararı ile bir içti-
hat haline getirilmiştir. Bununla birlikte birçok kamu kurumu ile plancı istihdamını 
artırmaları yönünde görüşmeler yapılmıştır. 

Meslek alanımızda yaşanan ve kronikleşmiş bir sorun haline gelen ve üyelerimiz 
arasında ciddi eşitsizliğe sebep olan karne uygulamasında yaşanan sorunların 
çözümü noktasında da bu dönem yoğun bir çaba sarf edilmiştir. Odamız Yönetim 
Kurulu’nun koordinasyonunda doğrudan üyelerimizin oluşturduğu bir komisyon 
aracılığı ile sürdürülen çalışmalar neticesinde karne uygulamasına yönelik yö-
netmeliğin değiştirilmesi için  bütüncül önerilerimiz ve mevcut duruma ilişkin üye-
lerimizin görüş ve taleplerini içeren anket çalışmamız Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na sunulmuştur. Bu çalışmalarda alt karne gruplarının yaşa-
dıkları adaletsiz durumun çözümü ve bu karne gruplarındaki meslektaşlarımızın 
iş hacminin artırılmasına yönelik düzenleme önerilerimiz Bakanlığa sunulmuştur. 
Yine ilgili mevzuattan kaynaklı uygulamaların bilirkişilik müessesinde A grubu 
karneye sahip plancılar  lehine yarattığı tekeli kırmak adına ve bilirkişiliğin daha 
adil ve eşitlikçi dağılımının sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. 



Bununla birlikte, planlama meslek alanında sürdürülen işlerle ilgili olarak mes-
lektaşlarımızın emeklerinin karşılığını alabilmeleri için kamu kurumları tarafından 
aşırı düşük bedellerle üstlenilen planlama ihalelerine itirazlarda bulunulmuştur. 
Yine bu çerçevede İller Bankası tarafından belirlenen ücret tarifelerindeki plan-
lama hizmetlerine ilişkin artışın diğer meslek alanlarına nazaran düşük kalması 
sebebiyle itirazlarda bulunarak yapılan işlere karşılık edinilen ücretlerin artırılma-
sı için yazışmalar yapılmıştır. 

Yaşanan ekonomik krizin üyelerimiz üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik olarak 
geçmiş dönem üye aidat borçlarının kapatılmasına yönelik kampanya düzen-
lenmiş; benzer doğrultuda serbest şehircilik hizmetlerine yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır. Serbest şehircilik hizmetlerine dair MDU ücretlerindeki artış oranları 
yaklaşık %11 oranında belirlenmiş ve böylece belirlenen enflasyon oranlarının 
oldukça altında tutulmuştur. 

Meslek alanımıza yönelik yapılan bu çalışmalar dışında bu dönem deprem, sel 
ve orman yangınları gibi yıkıcı doğal afetlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. 
Yaşanan bu acı olaylarla ilgili olarak hem yardım kampanyalarına katılım sağ-
lanmış hem de konulara yönelik basın açıklamaları ile kamuoyu bilgilendirilmiştir. 
Ayrıca afet risklerini artıracak ve doğal alanlarda tahribat yaratacak birçok dü-
zenlemeye (Orman Kanunu Ek 16. maddesi, Korunan Alanların Tespit tescil ve 
Onayına İlişkin Yönetmelik, Zeytinlik alanlarına ilişkin yasal düzenlemeler vb.) 
karşı kimi zaman TMMOB nezdinde, kimi zaman diğer odalarla ortaklaşarak hu-
kuki süreçler yürütülmüştür. Bunlarla birlikte 31. Dönem boyunca merkezi düzey-
de yapılan ve kamu yararına aykırılığı bulunan, doğal alanların yok olma riskini 
barındıran bütünleşik kıyı alanları planları, millet bahçeleri rehberi gibi plan ve 
düzenlemelere davalar açılmıştır. 

Pandemi’nin yarattığı zorunlu koşullar sebebi ile bu dönem 9. Türkiye Şehircilik 
Kongresi ve 44. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu uzaktan erişim yoluyla ger-
çekleştirilmiştir. 44’üncüsü gerçekleştirilen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu; 
içinde bulunduğumuz dönemi belki de en kısa ve net şekilde özetleyen Kriz te-
masıyla gerçekleştirilirken; 9. Türkiye Şehircilik Kongresi “Planlamanın Birikimi, 
Zemini ve Ufku” temasıyla, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün değerli 
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Odamız adına esasen birçok zorluğu barındıran 
bu dönem, uzaktan erişimi bir zorunluluk olarak bizlere dayatırken her iki organi-
zasyonda da bu zorunluluk fırsata dönüştürülmeye çalışılmış ve meslektaşlarımı-
zın uluslararası saygınlığı ve tanınırlığı olan birçok bilim insanıyla online ortamda 



buluşma olanağı yaratılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte her iki organizasyonda 
da ülkemizden birçok saygın bilim insanı ve meslektaşımız gerek Yürütme Kurulu, 
gerekse de Bilim Kurulunda yer alarak her iki organizasyonun da başarıyla ger-
çekleştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Her iki organizasyonda da onlarca bildiri 
ve sözlü sunu meslektaşlarımızla buluşmuştur. 

İçinde bulunduğumuz dönem aynı zamanda ekonomik krizin etkilerinin keskin 
şekilde Odamız adına da kendini hissettirdiği bir dönem olmuştur. Uzun vadeli 
olarak Odamızın gider kalemlerini azaltmak adına birçok hamle yapılmıştır. Bu 
hamlelerden en önemlisi Odamızın en önemli gider kalemleri içerisinde yer alan 
kira giderini sonlandırmak için İstanbul, İzmir, Muğla, Konya, Diyarbakır, Trabzon 
ve Antalya Şubelerimize mülk edinilmesi olmuştur. Bu karar neticesinde 2022 yılı 
brüt kira giderleri üzerinden bakıldığında yaklaşık 450 bin TL tasarruf sağlanmış 
olacaktır. Bununla birlikte, etkinlik giderleri, yayın giderleri, personel giderleri kimi 
önemli gider kalemlerinde de çok ciddi oranda tasarruf sağlanmış, pandemi döne-
minde Odamızın mali durumu güçlü kılınmaya çalışılmıştır. 

Yaşadığımız ağır ekonomik ve sosyal koşullarla örtüşür şekilde meslek alanımız 
da zor bir süreçten geçmektedir. Bu zorlukları aşmak adına her alanda 31. Dönem 
Yönetim Kurulu ile birlikte dönem boyunca meslek örgütlerine ve odalarına yönelik 
zor ve baskıcı müdahalelere rağmen yılmadan ve kararlılıkla Genel Merkezimizde, 
şubelerimizde ve temsilciliklerimizde görev almış, yürütülen TMMOB ve Meslek 
Odası mücadelesinin birer parçası olarak üstlendikleri görevleri özveriyle yerine 
getirmiş yöneticilerimize, çalışanlarımıza; örgütlülüğümüzde ve mücadelemizde 
yan yana olduğumuz tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası 31. Dönem Yönetim Kurulu

 

 





31. DÖNEM 
ODA ORGANLARI
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3.   31. DÖNEM ODA ORGANLARI

3.1.   31. Dönem Oda Organları

19-20 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 31. Oda Genel Kurulu’nda; Oda Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Oda Onur Kurulu Üyeleri, Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ile TMMOB 
Yönetim Kurulu üye adayları, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üye adayı ve TMMOB 
Denetleme Kurulu üye adayı seçimi gerçekleştirilmiş ve seçimler sonucunda aşağıda 
belirtilen üyelerimiz 31. Dönem boyunca görev üstlenmişlerdir.

Oda Yönetim Kurulu 
Asıl Üyeler

- Genel Başkan : Gencay Serter
- II. Başkan : Dilek Karabulut
- Genel Sekreter : Ayhan Erdoğan
- Genel Sayman : Gözde Güldal
- Üye : Pelin Pınar Giritlioğlu
- Üye : Ceren Gamze Yaşar
- Üye : Arzu Başaran Uysal

Yedek Üyeler
- Pınar Yurdadön Aslan
- Arif Erkan Çakır
- Nihan Oya Memlük Çobanoğlu
- Derya Kesik
- Halil Serhan Saner
- Ayşegül Altınörs Çırak
- Necati Caner Altay

Oda Onur Kurulu
Asıl Üyeler

- Ramize Esra Oğuz
- Necati Uyar
- Kumru Çılgın Çalış
- Zeynep Şirin Enlil
- Kübra Cihangir Çamur
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Yedek Üyeler
- Pervin Şenol
- Ceyhan Yücel
- Bülent Uçele
- Gökhan Hüseyin Erkan
- Mehmet Çağlar Meşhur

Oda Denetleme Kurulu

Asıl Üyeler
- Çiğdem Ünal
- Filiz Hekimoğlu
- Ali Ulvi Ulubaş
- Elif Gülay Önel
- Demet Gürbüzler

Yedek Üyeler
- Levent Sipahi
- Cansın Mercanoğlu
- Abdullah Sevinç
- Yaser Gündüz
- Yalçın Demirtaş

TMMOB Yönetim Kurulu
- Orhan Sarıaltun
- Ceren İlter
- Nursun Akıncı

TMMOB Denetleme Kurulu

- Ümit Nevzat Uğurel (09.03.2021 tarihinde vefat etmiştir.)

TMMOB Yüksek Onur Kurulu

- Ümit Özcan
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3.2. 31. Dönem Şube Yönetim Kurulları

Adana Şube Yönetim Kurulu

1-2 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçimleri 
sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Onur Kafalı

- II. Başkanı: Uğur İnce

- Şube Sekreteri: Ayşe İzel Karagüzel

- Şube Saymanı: Ergin Yöntem

- Üye: Serkan Koç

- Üye: İlker Söğüt

- Üye: Atilla Küsbeci

Yedek Üyeler

- İbrahim Küsgü

- Abdullah Türkel

- Erva Zeynep Budak

- Naime Sema Arslan Erkan

- Nilgün Çataklı Duman

- Yunus Şimşek

- Derya Tüfekli

Antalya Şube Yönetim Kurulu

15-16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçim-
leri sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
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Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Ebru Manavoğlu

- II. Başkan: Hakan Bilgi  

- Şube Sekreteri: Funda Yörük 

- Şube Saymanı: Gürdal Yılmaz

- Üye: Burak Günaydın

- Üye: Ersin Aksoy

- Üye: Ayşe Özlem Güçlü

Yedek Üyeler

- Elif Büşra Uygun

- Pervin Şenol

- Hasan Yiğit

- Yağmur Kaya

- Banu Önal

- Şerife Ünsa

- Ramazan Balcı

Ankara Şube Yönetim Kurulu

22-23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçim-
leri sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Ceren İlter

- II. Başkanı: Dilan Çetinkaya (09.03.2021 tarihinden itibaren) / Bilge Nur 
Bektaş (22.02.2021 tarihine kadar)

- Şube Sekreteri: Ömer Dursunüstün

- Şube Saymanı: Akın Akçay

- Üye: Pınar Çobanyılmaz Öztürk

- Üye: Esin Duygu Döner
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- Üye: Özlem Yalçınkaya (22.02.2021 tarihinden itibaren)/ Dilan Çetinkaya  
(09.03.2021 tarihine kadar)

Yedek Üyeler

- Özlem Yalçınkaya (22.02.2021 tarihine kadar)

- Hüseyin Özer Önder

- Mert Avci

- Esra Gürel

- Sevgi Canoğlu

- Medine Sakci

- Kadriye Burcu Yavuz Kumlu

Bursa Şube Yönetim Kurulu

1-2 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçimleri 
sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Alp Kaya

- II. Başkanı: Murat İlkme

- Şube Sekreteri: Ahmet Metin

- Şube Saymanı: Murat Güler

- Üye: Aslı Balaban

- Üye: Müge Gürsoy

- Üye: Onur Teksin

Yedek Üyeler

- Cenk Köklü

- Beyza Tunca

- Uluay Koçak Güvener

- Alper Özcelep

- Tuğba Akan
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- Gülcan Türkan

- Ahmet Çimen

Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu

18-19 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçim-
leri sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Berivan Güneş (21.12.2020 tarihinden itibaren) / İskender 
Demir (21.12.2020 tarihine kadar)

- II. Başkanı: Çekdar Taşkıran (21.12.2020 tarihinden itibaren) /Berivan 
Güneş (21.12.2020 tarihine kadar)

- Şube Sekreteri: Neriman Baran Yiğit

- Şube Saymanı: Nurhak Sinan Akıncı (21.12.2020 tarihinden itibaren)/ Çekdar 
Taşkıran (29.09.2020-21.12.2020 tarihleri arası)/Serçe Noyan (29.09.2020 ta-
rihine kadar)

- Üye: İskender Demir (21.12.2020 tarihinden itibaren) /Nurhak Sinan Akıncı 
(21.12.2020 tarihine kadar)

- Üye: Vahap Karakaya (10.03.2021 tarihinden itibaren) /Ömer Söylemez 
(10.03.2021 tarihine kadar)

- Üye: Çetin Aydın (11.03.2021 tarihinden itibaren) / Serçe 
Noyan(29.09.2020-11.03.2021 tarihleri arası)  /Çekdar Taşkıran (29.09.2020 
tarihine kadar)

Yedek Üyeler

- Vahap Karakaya (10.03.2021 tarihine kadar)

- Çetin Aydın (11.03.2021 tarihine kadar)

- Dünya Dilan Demir

- Osman Aybar

- Mahmut Özkeskin

- Melek Atalay

- Zeynep Kutlu
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İstanbul Şube Yönetim Kurulu

15-16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçim-
leri sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Akif Burak Atlar

- II. Başkanı: Pelin Pınar Giritlioğlu

- Şube Sekreteri: Oktay Kargül

- Şube Saymanı: Necati Caner Altay

- Üye: Lütfiye Şule Tekkol

- Üye: İdil Akyol Koçhan

- Üye: Semih Ertürk

Yedek Üyeler

- Ebru Ülgen Şendil

- Eray Morgül

- Murat Ölmez

- Nagihan Kavaklı

- Gülşen Pelin Olcay

- Kerem Yavuz Arslanlı

- Irmak Çatalcalı

İzmir Şube Yönetim Kurulu

8-9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçimleri 
sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Nur Gülerdoğan (21.02.2021 tarihinden itibaren) / Memnune 
Bahçivan (21.02.2021 tarihine kadar)

- II. Başkanı: Yusuf Ekici

- Şube Sekreteri: Zafer Mutluer

- Şube Saymanı: / Memnune Bahçivan (21.02.2021 tarihinden itibaren)  Nur 
Gülerdoğan (21.02.2021 tarihine kadar)
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- Üye: Nejla Baysan

- Üye: Utku Çakır

- Üye: Zeynep Yıldırım

Yedek Üyeler

- Hüseyin Çırak

- Ali Kemal Çınar

- Ezgi Dede

- Müge Aydın

- Janset Ermiş

- Sultan Alkış

- Görkem Yalçıntaş (06.02.2021 tarihine kadar)

Kayseri Şube Yönetim Kurulu

11-12 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçimle-
ri sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Ömer Yasin Arık

- II. Başkan: Çetin Maraşlıoğlu

- Şube Sekreteri: Oğuz Fatih Bayraktar

- Şube Saymanı: Ethem Burak Pırtıcı

- Üye: Ayşe Erkara

- Üye: Mehmet Fatih Toprak

- Üye: Erman Ağmaz

Yedek Üyeler

- Fikriye Dilek Cinel

- Esen Berber

- Yusuf Eraslan
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Konya Şube Yönetim Kurulu

25-26 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçim-
leri sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Münir Günay

- II. Başkan: Sedef Şendoğdu

- Şube Sekreteri: Veli Sinan Yılmaz

- Şube Saymanı: Murat Kitir

- Üye: Ramazan Harmancı

- Üye: Sinan Levend

- Üye: Mustafa Cengiz

Yedek Üyeler

- Osman Örs

- Esra Didem Ercan

- Kübra Koçer

- İlker Kutluk

- Ali Yayla

- Rıza Yılmaz

- Enes Keçeci

Muğla Şube Yönetim Kurulu

25-26 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçim-
leri sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Sami Tomurcuklu

- II. Başkan: Mustafa Ali Şüyün

- Şube Sekreteri: Ceyhun Gümüşsoy 

- Şube Saymanı: Barış Çerçi

- Üye: Birol Keski
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- Üye: Şule Kükrer Akün

- Üye: Sibel Durmaz

Yedek Üyeler

- Ömer Girgin

- İsmail Ercan

- Nur Sinem Partigöç

- Murat Doğan

- Fikriye Pekel

- Mustafa İbrahim Kazak

- Münevver Rumeysa Gürbüzer

Samsun Şube Yönetim Kurulu

11-12 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçimle-
ri sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Serdar Sağlam

- II. Başkan: Kadir Can Arıkan

- Şube Sekreteri: Yağmur Reis Gül

- Şube Saymanı: Hüseyin Kahraman

- Üye: Neziha Açan

- Üye: Abdullah Kavşak

- Üye: Hasan Yücel Balli

Yedek Üyeler

- Yılmaz Açan

- Soner Taş

- Demet Sarıusta

- Arif Kıyak

- Erkan Uçkun

- Gülhan Gençsoy Çubukçu

- Salih Öztürk
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Trabzon Şube Yönetim Kurulu

18-19 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen çoğunluksuz Olağan Genel Kurul seçim-
leri sonucu yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Asıl Üyeler

- Şube Başkanı: Ercan Şen

- II. Başkan: Uğur Kasımoğlu

- Şube Sekreteri: Sena Tütünci

- Şube Saymanı: Adem Tanrıver

- Üye: Ümit Dursun

- Üye: Fatih Ayaz

- Üye: Timur Yıldırım Kara

Yedek Üyeler

- Kübra Mısır

- Ömer Boğuşli

- Mehmet Yasin Koç

- Aygün Erdoğan

- Gökhan Hüseyin Erkan

- Nilgün Kiper

- Aycan Ayçiçek

3.3. 31. Dönem İl Temsilcilikleri 

• ADIYAMAN (Diyarbakır Şube- 16.12.2020): İl Temsilcisi İbrahim Özcan, İl 
Temsilci Yardımcısı Mehmet Ali Adıyaman

• ARTVİN (Trabzon Şube- 16.12.2020): İl Temsilcisi Aycan Ayçiçek, İl Temsilci 
Yardımcısı Yeliz Aktaş (16.12.2020-13.01.2021 arası)

• AYDIN (İzmir Şube- 27.01.2021) : İl Temsilcisi Melis Gülcüoğlu Yörük, İl 
Temsilci Yardımcıları İlkim Oba, Filiz Hekimoğlu

• BALIKESİR (Bursa Şube – 16.12.2020): İl Temsilcisi Cemil Çelik, İl Temsilci 
Yardımcıları Uğur Lapanta, Katade Çakmak
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• BATMAN (Diyarbakır Şube- 04.11.2020): İl Temsilcisi Yavuz Selim, İl Temsilci 
Yardımcıları Ramazan Orun, Fatma Özem

• ÇANAKKALE (Bursa Şube): Görevlendirme yapılmamıştır.

• DENİZLİ (Muğla Şube- 02.12.2020): İl Temsilcisi Bedrettin Furkan 
Büyükpamukçu, İl Temsilci Yardımcıları Nur Sinem Partigöç, Dilek Özdeş, 
Sibel Durmaz Köylü, Nazan Çineli

• ERZURUM (Ankara Şube-16.12.2020): İl Temsilcisi Doğan Dursun; İl 
Temsilci Yardımcıları Merve Yavaş, Defne Dursun

• ESKİŞEHİR (Bursa Şube): Görevlendirme yapılmamıştır.

• GAZİANTEP (Ankara Şube-13.01.2021): İl Temsilcisi Osman Akaslan, İl 
Temsilci Yardımcıları Muhammet Ali Şahin, Emel Oğlakcı, Mehmet Ali Aydın, 
Miray İpek Köse, İrfan Doğan,

• GİRESUN (Trabzon Şube- 16.12.2020): İl Temsilcisi Timur Yıldırım Kara, İl 
Temsilci Yardımcısı Muhammed Hüseyin Atilla

• HATAY (Adana Şube-16.12.2020): İl Temsilcisi Serkan Koç, İl Temsilci 
Yardımcıları Zehra Güngördü, Aydın Altınöz

• ISPARTA (Antalya Şube): Görevlendirme yapılmamıştır.

• KAHRAMANMARAŞ (Ankara Şube): Görevlendirme yapılmamıştır.

• KOCAELİ (İstanbul Şube-04.11.2020): İl Temsilcisi İbrahim Arda Aygören,  İl 
Temsilci Yardımcıları; Duygu Kanık, Arzu Yiğit, Bahadır Yusuf Azizoğlu

• MANİSA (İzmir Şube- 30.12.2020): İl Temsilcisi Müge Aydın

• MALATYA (Ankara Şube-30.12.2020): İl Temsilcisi Mehmet Gül; İl Temsilci 
Yardımcıları Alper Çelebi, Çiğdem Çelebi

• MARDİN (Diyarbakır Şube): Görevlendirme yapılmamıştır.

• MERSİN (Adana Şube- 16.12.2020): İl Temsilcisi Uğur İnce, İl Temsilci 
Yardımcıları Yaser Gündüz, Salih Toraman, İbrahim Can Ata, Yasemel Çetin

• ORDU (Samsun Şube-30.12.2020): İl Temsilcisi Birol Yılmaz, İl Temsilci 
Yardımcıları Sinem Karabayrak, Mustafa Aybastı

• RİZE (Trabzon Şube-16.12.2020) : İl Temsilcisi İsmail Hakkı Sandıkçı, İl 
Temsilci Yardımcısı Gökhan Kopuz

• SAKARYA (İstanbul Şube- 16.12.2020): İl Temsilcisi Oya Arapoğlu, İl 
Temsilci Yardımcıları Melih Ünlü, Özlem Tömekçe

• ŞANLIURFA (Ankara Şube-16.12.2020): İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, İl 
Temsilci Yardımcıları Süreyya Nazlı Açanal, Hüseyin İri, Kemal Polat, Ömer 
Yetkin
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• TEKİRDAĞ (İstanbul Şube-16.12.2020): İl Temsilcisi İbrahim Özbay, İl 
Temsilci Yardımcıları Sadiye Aydeniz Özüer, Kemal Ersoylu

• TUNCELİ (Diyarbakır Şube- 08.09.2021): İl Temsilcisi Zeynep Güler 
Canpolat, İl Temsilci Yardımcısı Umut Kork

• TOKAT (Samsun Şube- 30.12.2020) : İl Temsilcisi Necdet Coş, İl Temsilci 
Yardımcısı Gülnur Ataklı

• UŞAK (İzmir Şube-30.12.2020) : İl Temsilcisi Raziye Gökce Güleş, İl Temsilci 
Yardımcısı Serpil Keskin

• VAN (Ankara Şube- 16.12.2020) : İl Temsilcisi Yasemin İlkay, İl Temsilci 
Yardımcıları Metin Çokyaman, Mahmut Geyik, Ferhat Kayalık

• ZONGULDAK (Ankara Şube- 16.12.2020) : İl Temsilcisi Kamuran Ayyıldız, İl 
Temsilci Yardımcıları İbrahim Gündoğdu, Gülsüm Yılmaz

3.4. 31. Dönem Oda Çalışanlarımız

GENEL MERKEZ

• Aliye İlkyaz- Muhasebe Görevlisi

• Ayhan Erdoğan- Genel Sekreter

• Ayşecan Akşit- Genel Sekreter Yardımcısı

• Deniz Alaydın- Teknik Personel (19.03.2021 tarihinden itibaren)

• Hülya Çetinkaya – Genel Sekreter Yardımcısı

• Murat Yıldız- Teknik Personel (07.10.2020-31.03.2021 tarihleri arası)

• Sultan Karasüleymanoğlu – Genel Sekreter Yardımcısı

• Veysel Erdem - Muhasebe Görevlisi

ADANA ŞUBE

• Beyza Yücel - Teknik Personel

ANKARA ŞUBE

• Çağatay Öndersoy- Büro Görevlisi
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• İmge Meral Yaman- Büro ve Ön Muhasebe Görevlisi

• Murat Yıldız- Teknik Personel (07.10.2020 tarihine kadar)

• Ömer Dursunüstün- Şube Sekreteri 

• Pelin Kılıç- Teknik Personel

ANTALYA ŞUBE

• Bahar Kirşan – Teknik Personel 

BURSA ŞUBE

• Cansu Karadeniz -Teknik Personel (08.01.2021 tarihine kadar)

• Öznur Kublay - Büro Görevlisi

• Tuba Gedik Bingöl (16.08.2021 tarihinden itibaren)

DİYARBAKIR ŞUBE

• Leyla Burcu Yakar- Teknik Personel

İSTANBUL ŞUBE

• Dilek Top- Büro Görevlisi

• Elif Simay Dağ - Teknik Personel (31.03.2021 tarihine kadar)

• Göktuğ Yeni (20.05.2021 tarihinden itibaren)

• Hakkı İlter (01.03.2021-07.04.2021 tarihleri arası)

• Hatice Aşkın - Büro ve Ön Muhasebe Görevlisi

• Ömer Melikoğlu (20.05.2021 tarihinden itibaren)

İZMİR ŞUBE

• Ural Dede- Teknik Personel

• Zafer Mutluer- Şube Sekreteri
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KAYSERI ŞUBE

• Rana Örgün– Teknik Personel (25.05.2021 tarihinden itibaren)

KONYA ŞUBE

• Beyza Köprülü - Teknik Personel (20.05.2021 tarihinden itibaren)

MUĞLA ŞUBE

• Merve Eriş - Teknik Personel (18.05.2021 tarihinden itibaren)

SAMSUN ŞUBE

• Deniz Yıldız- Teknik Personel (25.05.2021 tarihinden itibaren)

TRABZON ŞUBE

• Aleyna Öksüz- Teknik Personel

HUKUK DANIŞMANI

• Av. Koray Cengiz

3.5. Oda Genel Merkezi 31. Dönem Delegeleri

Şube Genel Kurullarında yapılan seçim sonucu Oda Genel Merkezi 31. Olağan Genel 
Kuruluna delege olarak seçilen asıl ve yedek üye listesi alfabetik olarak sıralanmış 
olup aşağıda yer almaktadır.

Oda Ana Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince 14 üye Adana Şubeden, 106 üye 
Ankara Şubeden, 14 üye Antalya Şubeden, 21 üye Bursa Şubeden, 14 üye Diyarbakır 
Şubeden, 120 üye İstanbul Şubeden, 41 üye İzmir Şubeden, 14 üye Kayseri Şubeden, 
14 üye Konya Şubeden, 14 üye Muğla Şubeden, 14 üye Samsun Şubeden ve 14 üye 
Trabzon Şubeden olmak üzere toplam 400 asıl delege seçilmiştir. Bununla birlikte 3 
üye de Doğal Delege olarak seçilmiş ve toplamda 403 delege Oda Genel Merkezi 31. 
Dönem Olağan Genel Kurulunda asıl delege olarak görev almıştır.
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ASLİ DELEGE
Birimi Sicil No Adı Soyadı
Doğal Delege 1631 Derya Kesik
Doğal Delege 5329 Dilek Karabulut
Doğal Delege 661 Naime Hülya Berkmen
Adana Şube 2768 Ali Cenap Yoloğlu
Adana Şube 2930 Baykal Bayır
Adana Şube 1715 Bülent Şahin
Adana Şube 4254 Ergin Yöntem
Adana Şube 812 İsmet Güllü
Adana Şube 3190 Okay Adem
Adana Şube 5574 Onur Kafalı
Adana Şube 1797 Osman Koray Tetik
Adana Şube 4508 Serkan Koç
Adana Şube 5715 Uğur İnce
Adana Şube 2941 Ulaş Bahri Çetinkaya
Adana Şube 2893 Yasemel Çetin
Adana Şube 1672 Yaser Gündüz
Adana Şube 5775 Zehra Güngördü
Ankara Şube 3138 Ahmet Burak Büyükcivelek
Ankara Şube 954 Ahmet Kaya
Ankara Şube 105 Ahmet Saffet Atik
Ankara Şube 7222 Akın Akçay
Ankara Şube 17 Ali Türel
Ankara Şube 240 Ali Ulvi Ulubaş
Ankara Şube 1685 Alper Biçer
Ankara Şube 559 Arif Erkan Çakır
Ankara Şube 893 Arzu Sert
Ankara Şube 5768 Ayhan Erdoğan
Ankara Şube 575 Ayşe Işık Ezer
Ankara Şube 6350 Ayşecan Akşit
Ankara Şube 2400 Ayten Sarıkaya
Ankara Şube 1646 Bahadır Aytuğ Aydoğdu
Ankara Şube 5770 Bilge Nur Bektaş
Ankara Şube 5919 Burak Özgür
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Ankara Şube 2340 Burcu Halide Özüduru
Ankara Şube 5789 Burçin Aydınsoy Binici
Ankara Şube 721 Bülent Uçele
Ankara Şube 4870 Can Gölgelioğlu
Ankara Şube 6700 Cansın Mercanoğlu
Ankara Şube 477 Cemalettin Erol
Ankara Şube 6041 Ceren İlter Soy
Ankara Şube 3491 Çiğdem Ünal
Ankara Şube 6226 Damla Yeşilbağ
Ankara Şube 2808 Demet Gürbüzler
Ankara Şube 4488 Deniz Kimyon Tuna
Ankara Şube 6172 Dilan Çetinkaya
Ankara Şube 3411 Doğan Dursun
Ankara Şube 4907 Duygu Cihanger Medeıros Rıbeıro
Ankara Şube 581 Elif Gülay Önel
Ankara Şube 4239 Emre Karahan
Ankara Şube 5508 Emre Sevim
Ankara Şube 5447 Ender İplikci
Ankara Şube 875 Erol Yeniler
Ankara Şube 6492 Esin Duygu Döner
Ankara Şube 7268 Esra Gürel
Ankara Şube 4753 Ezgi Orhan
Ankara Şube 633 Fahriye Nihan Özdemir Sönmez
Ankara Şube 5209 Fahriye Yavaşoğlu
Ankara Şube 5769 Fatma Buket Gümüşlüoğlu
Ankara Şube 277 Fatma Nuran Talu
Ankara Şube 4139 Funda Mengilli Işıldak
Ankara Şube 4366 Gencay Serter
Ankara Şube 5441 Gözde Güldal
Ankara Şube 3713 Gül Tuçaltan
Ankara Şube 1465 Hakan Ünlü
Ankara Şube 2678 Halil Serhan Saner
Ankara Şube 1407 Hasan Aksu
Ankara Şube 188 Hatice Perihan Kiper
Ankara Şube 5794 Hülya Çetinkaya
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Ankara Şube 267 Hüseyin Çağatay Keskinok
Ankara Şube 749 Hüseyin Gazi Çankaya
Ankara Şube 5941 Hüseyin Özer Önder
Ankara Şube 957 Hüseyin Tarık Şengül
Ankara Şube 743 Hüseyin Yeldiren
Ankara Şube 2586 İbrahim Gündoğdu
Ankara Şube 2745 İlhan Mahir Kalaylıoğlu
Ankara Şube 5191 Kadir Karşıgil
Ankara Şube 6228 Kadriye Burcu Yavuz Kumlu
Ankara Şube 1922 Kamuran Ayyıldız
Ankara Şube 1471 Kemal Şahin
Ankara Şube 600 Kübra Cihangir Çamur
Ankara Şube 95 Lamia Yıldız Tokman
Ankara Şube 6782 Medine Sakci
Ankara Şube 1905 Mehmet Nazım Özer
Ankara Şube 5218 Mehmet Selim Açar
Ankara Şube 165 Mehmet Şükrü Atacan
Ankara Şube 2385 Meltem Şenol Balaban
Ankara Şube 536 Menşure Işık Köselerli
Ankara Şube 7227 Mert Avci
Ankara Şube 2110 Mete Gürbüz Fehim
Ankara Şube 6514 Murat Yıldız
Ankara Şube 189 Mustafa Remzi Sönmez
Ankara Şube 555 Necati Uyar
Ankara Şube 4723 Nihan Oya Memlük Çobanoğlu
Ankara Şube 589 Nilgün Görer Tamer
Ankara Şube 1200 Nuran Emir
Ankara Şube 2960 Olgu Çalışkan
Ankara Şube 1052 Orhan Sarıaltun
Ankara Şube 2089 Osman Balaban
Ankara Şube 7255 Ömer Dursunüstün
Ankara Şube 88 Ömer Hamdi Kıral
Ankara Şube 5121 Ömer Yetkin
Ankara Şube 2715 Özgür Almaç
Ankara Şube 4742 Özlem Yalçınkaya
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Ankara Şube 6534 Pelin Kılıç
Ankara Şube 4693 Pınar Çobanyılmaz Öztürk
Ankara Şube 1309 Ramize Esra Oğuz
Ankara Şube 1944 Savaş Zafer Şahin
Ankara Şube 2281 Selçuk Şahin
Ankara Şube 6335 Semih Hamdi Kırbaş
Ankara Şube 3647 Semih Kelleci
Ankara Şube 942 Serdar Malkoç Alpaslan Nizamoğlu
Ankara Şube 3714 Serhat Celep
Ankara Şube 7279 Sevgi Canoğlu
Ankara Şube 590 Seydihan Çamur
Ankara Şube 5400 Sezen Savran Penpecioğlu
Ankara Şube 4507 Sultan Karasüleymanoğlu
Ankara Şube 6193 Tayfur Gürel
Ankara Şube 708 Uğur Bultan
Ankara Şube 5192 Utkucan Külekci
Ankara Şube 357 Ümit Nevzat Uğurel (09.03.2021 vefat etmiştir.)
Ankara Şube 336 Ümit Özcan
Ankara Şube 1319 Yalçın Demirtaş
Ankara Şube 3173 Yasemin İlkay
Antalya Şube 2101 Ayşe Özlem Güçlü
Antalya Şube 2447 Burak Günaydın
Antalya Şube 2040 Ebru Manavoğlu
Antalya Şube 5822 Elif Büşra Uygun
Antalya Şube 4030 Engin Kepenek
Antalya Şube 6014 Ersin Aksoy
Antalya Şube 2560 Funda Yörük
Antalya Şube 2644 Hakan Bilgi
Antalya Şube 5706 Hazel Şadiye Barbaros
Antalya Şube 5948 Mehmet Ali Can Dal
Antalya Şube 1070 Okan Atak
Antalya Şube 6800 Ramazan Balcı
Antalya Şube 1457 Rasim Avcı
Antalya Şube 4010 Serdar Pallavuş
Bursa Şube 6785 Ahmet Çimen
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Bursa Şube 5636 Ahmet Metin
Bursa Şube 2082 Alp Kaya
Bursa Şube 5199 Alper Özcelep
Bursa Şube 1538 Arif İsmet Betin
Bursa Şube 4894 Aslı Balaban
Bursa Şube 6425 Barış Özgür
Bursa Şube 5559 Beyza Tunca
Bursa Şube 3826 Cenk Köklü
Bursa Şube 5230 Gizem Elmas
Bursa Şube 254 Gülay Bozkurt
Bursa Şube 6677 Gülcan Türkan
Bursa Şube 7240 İbrahim Erkam Özgür
Bursa Şube 4712 Kamil Caner Zıvlak
Bursa Şube 6791 Murat Güler

Bursa Şube 3322 Murat İlkme
Bursa Şube 4939 Müge Gürsoy
Bursa Şube 6838 Onur Teksin
Bursa Şube 2348 Raşit Tuna
Bursa Şube 5916 Tuğba Akan
Bursa Şube 1840 Uluay Koçak Güvener
Diyarbakır Şube 1120 Abdullah Sevinç
Diyarbakır Şube 6601 Berivan Güneş
Diyarbakır Şube 7195 Çekdar Taşkıran
Diyarbakır Şube 5385 Çetin Aydın
Diyarbakır Şube 6162 Dilan Kaya Taşdelen
Diyarbakır Şube 4821 Evin Mercan
Diyarbakır Şube 5616 Fatma Büşra Cizrelioğulları Sadak
Diyarbakır Şube 4820 İskender Demir
Diyarbakır Şube 6450 Leyla Burcu Yakar
Diyarbakır Şube 5802 Melek Atalay
Diyarbakır Şube 6946 Ömer Söylemez
Diyarbakır Şube 7119 Serçe Noyan
Diyarbakır Şube 5401 Şilan Barut
Diyarbakır Şube 3070 Vahap Karakaya
İstanbul Şube 4524 Abdullah Uçar
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İstanbul Şube 7100 Adem Altuntaş
İstanbul Şube 3009 Ahmet Kıvanç Kutluca
İstanbul Şube 905 Ahmet Turgut
İstanbul Şube 1099 Ahmet Zekai Görgülü
İstanbul Şube 4219 Ahmetcan Alpan
İstanbul Şube 2721 Akın Gölcük
İstanbul Şube 4544 Akif Burak Atlar
İstanbul Şube 3694 Ali Fuat Başman
İstanbul Şube 731 Ali Rıza Nurhan
İstanbul Şube 3641 Anıl Sarıcan Delibay
İstanbul Şube 6755 Aslıhan Al
İstanbul Şube 3390 Ayşe Canan Günay
İstanbul Şube 2267 Ayşe Ege Yıldırım
İstanbul Şube 4152 Ayşe Yıkıcı
İstanbul Şube 6355 Başak İncekara
İstanbul Şube 5991 Bedel Emre
İstanbul Şube 5868 Bilge Martan
İstanbul Şube 4040 Bürge Elvan Erginli
İstanbul Şube 1271 Cem Saraçlı
İstanbul Şube 916 Çetin Yarlıgan
İstanbul Şube 6850 Didem Kara
İstanbul Şube 6069 Dila Damla Öner
İstanbul Şube 4136 Ebru Ülgen Şendil
İstanbul Şube 5315 Ece Özden Pak
İstanbul Şube 3798 Eda Beyazıt İnce
İstanbul Şube 6582 Eda Mutluay
İstanbul Şube 2635 Ediz Öznur Akalın
İstanbul Şube 6012 Elif Fındıkoğlu
İstanbul Şube 2841 Elif Kısar Koramaz
İstanbul Şube 1533 Elif Örnek Özden
İstanbul Şube 5932 Elif Simay Dağ Özarslan
İstanbul Şube 3643 Emre Sert
İstanbul Şube 6324 Eray Morgül
İstanbul Şube 1062 Erdal Kanlı
İstanbul Şube 1694 Erhan Demirdizen
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İstanbul Şube 3020 Erhan Kurtarır
İstanbul Şube 4847 Ertan Er
İstanbul Şube 5825 Ezgi Mumcuoğlu
İstanbul Şube 960 Fahriye Gül Tüzün
İstanbul Şube 5731 Faruk Karabulut
İstanbul Şube 634 Fatma Ünsal
İstanbul Şube 967 Filiz Deveci
İstanbul Şube 4171 Gökcen Nigar Taşkın
İstanbul Şube 3614 Gökçe Dede
İstanbul Şube 2940 Gökhan Bilgihan
İstanbul Şube 6771 Gözde Karahan
İstanbul Şube 4039 Gülin Girişken
İstanbul Şube 612 Gülşen Ercan
İstanbul Şube 2409 Gülşen Pelin Olcay
İstanbul Şube 3649 Gürkan Akgün
İstanbul Şube 2939 Hatice Kurşuncu Bilgihan
İstanbul Şube 4150 Hatice Kübra Ata
İstanbul Şube 512 Hürriyet Gülsün Öğdül
İstanbul Şube 774 Hüseyin Haner
İstanbul Şube 2718 Hüseyin Kubilay Salihvatandaş
İstanbul Şube 1527 Hüseyin Oflaz
İstanbul Şube 7075 Irmak Çatalcalı
İstanbul Şube 2466 İbrahim Arda Aygören
İstanbul Şube 687 İbrahim Özbay
İstanbul Şube 1284 İclal Sema Dinçer
İstanbul Şube 4922 İdil Akyol Koçhan
İstanbul Şube 1529 İsmail Çiçin
İstanbul Şube 906 İsmail Günal
İstanbul Şube 2863 İsmayil Çakal
İstanbul Şube 1652 Kemal Ersoylu
İstanbul Şube 3946 Kerem Yavuz Arslanlı
İstanbul Şube 4815 Kumru Çılgın Çalış
İstanbul Şube 2830 Kübra Şen Soytürk
İstanbul Şube 6798 Lütfiye Şule Tekkol
İstanbul Şube 6192 Mehmet Can Tepe
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İstanbul Şube 696 Mehmet Çakılcıoğlu
İstanbul Şube 4247 Mehmet Keser
İstanbul Şube 2162 Mehmet Murat Çalık
İstanbul Şube 601 Mehmet Rıfat Akbulut
İstanbul Şube 3842 Mehmet Uygar Başak Arslan
İstanbul Şube 3426 Melis Oğuz
İstanbul Şube 4302 Meriç Demir Kahraman
İstanbul Şube 1750 Murat Cemal Yalçıntan
İstanbul Şube 5724 Murat Ölmez
İstanbul Şube 827 Mustafa Oguz Sinemillioğlu
İstanbul Şube 1528 Müberra Oflaz
İstanbul Şube 6912 Nagihan Kavaklı
İstanbul Şube 4158 Necati Caner Altay
İstanbul Şube 6266 Nilay Özger
İstanbul Şube 7211 Nur Kardelen Öztürk
İstanbul Şube 4438 Nuray Çolak Tatlı
İstanbul Şube 6911 Nuri Cem Ceylan
İstanbul Şube 5686 Oktay Kargül
İstanbul Şube 3471 Onur Soytürk
İstanbul Şube 1510 Oya Arapoğlu
İstanbul Şube 4007 Ozan Can Özübal
İstanbul Şube 1806 Özcan Biçer
İstanbul Şube 2471 Özcan Dağ
İstanbul Şube 613 Özdemir Sönmez
İstanbul Şube 4623 Özge Gürbüz Atlar
İstanbul Şube 4381 Özgür Temiz
İstanbul Şube 7042 Özgürgün Gürbüz
İstanbul Şube 2389 Özlem Tömekçe
İstanbul Şube 1018 Pelin Pınar Giritlioğlu
İstanbul Şube 2396 Rahmi Erdal Tümpalay
İstanbul Şube 2840 Rasim Acar
İstanbul Şube 4817 Saadet Tuğçe Tezer Çılğın
İstanbul Şube 4561 Sabiha Sezi Toprakçı
İstanbul Şube 978 Salih Ogur
İstanbul Şube 1986 Saniye Ebru Küçükler
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İstanbul Şube 2383 Sebahattin Öztürk
İstanbul Şube 2277 Seda Kundak
İstanbul Şube 7094 Selin Gümüş
İstanbul Şube 6767 Semih Ertürk
İstanbul Şube 1130 Sevim Filiz Doğan
İstanbul Şube 1013 Sırma Turgut
İstanbul Şube 2336 Süleyman Balyemez
İstanbul Şube 3237 Tayfun Kahraman
İstanbul Şube 6970 Tevfik Furkan Doğan
İstanbul Şube 5786 Turgay Kerem Koramaz
İstanbul Şube 797 Turgut Mesutol
İstanbul Şube 5425 Vildan Kaya
İstanbul Şube 5973 Yasin Barış Göğüş
İstanbul Şube 2351 Yavuz Çelik
İzmir Şube 784 Ahmet Tuncay Karaçorlu
İzmir Şube 4371 Ayşegül Altınörs Çırak
İzmir Şube 5334 Burcu Sungur
İzmir Şube 6238 Ceylan Ekin Işık
İzmir Şube 5055 Demet Burçin Gezgin
İzmir Şube 3478 Deniz Avşar
İzmir Şube 4449 Engin Bozkurt
İzmir Şube 6115 Ercivan Çopuroğlu
İzmir Şube 6365 Ertunç Güdük
İzmir Şube 6595 Ezgi Dede
İzmir Şube 5445 Ezgi Yekbun Aksu
İzmir Şube 5133 Fatma Tuğba Canan
İzmir Şube 1303 Filiz Hekimoğlu
İzmir Şube 3111 Görkem Yalçıntaş
İzmir Şube 4370 Gülnur Çevikayak
İzmir Şube 239 Halit Cengiz Türksoy
İzmir Şube 3371 Hüseyin Çırak
İzmir Şube 6170 Janset Ermiş Köybaşı
İzmir Şube 5772 Mehmet Arben Aktaş
İzmir Şube 7023 Mehmet Genç
İzmir Şube 1000 Memnune Bahçivan
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İzmir Şube 5641 Müberra Cansu Güney
İzmir Şube 4005 Müge Aydın
İzmir Şube 2470 Nehir Yüksel
İzmir Şube 2729 Nejla Baysan
İzmir Şube 6795 Nur Gülerdoğan
İzmir Şube 817 Nurcihan Özer
İzmir Şube 3416 Nursun Akıncı
İzmir Şube 3996 Özlem Şenyol Kocaer
İzmir Şube 819 Sabri Yüksel
İzmir Şube 625 Servet Fulya Önay
İzmir Şube 6333 Sultan Alkış
İzmir Şube 706 Tolga Çilingir
İzmir Şube 3564 Uğur Bayrak
İzmir Şube 5834 Ural Dede
İzmir Şube 7250 Utku Çakır
İzmir Şube 5684 Yasemin Şentürk Yılmaz
İzmir Şube 5778 Yusuf Ekici
İzmir Şube 6773 Zafer Mutluer
İzmir Şube 1972 Zeki Yıldırım
İzmir Şube 6794 Zeynep Yıldırım
Kayseri Şube 5016 Ayşe Erkara
Kayseri Şube 3803 Ceyhan Yücel
Kayseri Şube 4256 Erman Ağmaz
Kayseri Şube 6021 Esen Berber
Kayseri Şube 3805 Ethem Burak Pırtıcı
Kayseri Şube 1427 Fikriye Dilek Cinel
Kayseri Şube 3750 Harun Bülbül
Kayseri Şube 1342 Levent Livdumlu
Kayseri Şube 3037 Mehmet Fatih Toprak
Kayseri Şube 6742 Oğuz Fatih Bayraktar
Kayseri Şube 4241 Ömer Yasin Arık
Kayseri Şube 1313 Recep Özkan
Kayseri Şube 1409 Tamer Cinel
Kayseri Şube 6618 Yusuf Eraslan
Konya Şube 1896 Ali Uçar
Konya Şube 720 Fatih Yılmaz
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Konya Şube 4389 Murat Kitir
Konya Şube 5471 Mustafa Cengiz
Konya Şube 2559 Mustafa Dolular
Konya Şube 2542 Mustafa Kaynak
Konya Şube 4307 Münir Günay
Konya Şube 5174 Mürsel Kartal
Konya Şube 5444 Osman Örs
Konya Şube 2761 Özer Karakayacı
Konya Şube 5394 Ramazan Harmancı
Konya Şube 2562 Sedef Şendoğdu
Konya Şube 3291 Sinan Levend
Konya Şube 4579 Veli Sinan Yılmaz
Muğla Şube 595 Ayşe Ünal
Muğla Şube 2327 Barış Çerçi
Muğla Şube 4430 Bedrettin Furkan Büyükpamukçu
Muğla Şube 1219 Birol Keski
Muğla Şube 6029 Ceyhun Gümüşsoy
Muğla Şube 4992 Murat Doğan
Muğla Şube 4434 Mustafa Ali Şüyün
Muğla Şube 7238 Münevver Rumeysa Gürbüzer
Muğla Şube 5569 Onur Demirtaş
Muğla Şube 4308 Sami Tomurcuklu
Muğla Şube 635 Server Munis
Muğla Şube 6548 Sibel Durmaz Köylü
Muğla Şube 5956 Sultan Çavdar
Muğla Şube 1113 Şule Kükrer Akün
Samsun Şube 1371 Abdullah Kavşak
Samsun Şube 1432 Birol Yılmaz
Samsun Şube 112 Erkan Uçkun
Samsun Şube 840 Gülhan Gençsoy Çubukçu
Samsun Şube 1270 Hüseyin Kahraman
Samsun Şube 4980 Necdet Coş
Samsun Şube 1179 Neziha Açan
Samsun Şube 1258 Okay Yücer
Samsun Şube 7153 Özge Kizir
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Samsun Şube 4202 Serdar Sağlam
Samsun Şube 409 Vildan Kumbasar
Samsun Şube 5659 Yağmur Reis Gül
Samsun Şube 1078 Yılmaz Açan
Samsun Şube 1129 Zennube Albayrak
Trabzon Şube 4969 Adem Tanrıver
Trabzon Şube 6916 Aycan Ayçiçek
Trabzon Şube 1908 Ercan Şen
Trabzon Şube 4826 Ersin Gazioğlu
Trabzon Şube 4428 Fatih Ayaz
Trabzon Şube 2994 Gökhan Hüseyin Erkan
Trabzon Şube 3161 İsmail Hakkı Sandıkçı
Trabzon Şube 6372 Kübra Mısır
Trabzon Şube 6945 Ömer Boğuşli
Trabzon Şube 6796 Sena Tütünci
Trabzon Şube 877 Serhat Durukan
Trabzon Şube 5381 Timur Yıldırım Kara
Trabzon Şube 4038 Uğur Kasımoğlu
Trabzon Şube 3667 Ümit Dursun

Oda Ana Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince 199 üyemiz Oda Genel Merkezi 31. 
Dönem Olağan Genel Kurulu yedek delegesi olarak seçilmişlerdir.

YEDEK DELEGE
Birimi Sicil No Adı Soyadı
Adana Şube 6929 Alican Erkuş
Adana Şube 6283 Atilla Küsbeci
Adana Şube 6861 Derya Tüfekli
Adana Şube 5120 Gürkan Öztürk
Adana Şube 5670 Hüseyin Erdem Beşler
Adana Şube 5848 İbrahim Can Ata
Adana Şube 5784 Kahraman Özpınar
Adana Şube 2954 Müge Baykan
Adana Şube 5781 Naime Sema Arslan Erkan
Adana Şube 6760 Nermin Kökdil
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Adana Şube 4659 Nevfel Yanaray
Adana Şube 2924 Nilgün Çataklı Duman
Adana Şube 4972 Yahya Bilgin Kurt
Adana Şube 4777 Yunus Şimşek
Ankara Şube 6085 Ali Emre Karabacak
Ankara Şube 6057 Berçem Kaya
Ankara Şube 7170 Bilen Deniz Uyar
Ankara Şube 6803 Buruç Nalçacı
Ankara Şube 7218 Delal Doğan
Ankara Şube 6443 Didem Türk
Ankara Şube 7171 Eda Devrim Delal Çelik
Ankara Şube 6173 Elif Muratoğlu
Ankara Şube 4354 Engin Zorlu
Ankara Şube 4318 Erdem Öztürk
Ankara Şube 2380 Gülsüm Yılmaz
Ankara Şube 4760 İbrahim Halil Taşçı
Ankara Şube 5564 Kayhan Köken
Ankara Şube 4962 Mustafa Vahdet Hıdır
Ankara Şube 6056 Saygın Seven
Ankara Şube 6848 Umut Arslanoğlu
Antalya Şube 7126 Ebru Salman
Antalya Şube 4825 Gürdal Yılmaz
Antalya Şube 6566 Şerife Ünsa
Antalya Şube 6698 Ulaş Coşkun
Antalya Şube 7098 Yağmur Kaya
Bursa Şube 6889 Cansu Karadeniz
Bursa Şube 5930 Ceren Pala
Bursa Şube 7241 Halenur Ballısoy
Bursa Şube 3221 Necat Akın
Diyarbakır Şube 5766 Cemil Fidan
Diyarbakır Şube 5982 Dilin Laçin
Diyarbakır Şube 5548 Doğan Çelikbilek
Diyarbakır Şube 6123 Dünya Dilan Demir
Diyarbakır Şube 5502 Haknas Sadak
Diyarbakır Şube 1454 İbrahim Özcan
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Diyarbakır Şube 5386 Mahmut Özkeskin
Diyarbakır Şube 7111 Melik Ayer
Diyarbakır Şube 5465 Neriman Baran Yiğit
Diyarbakır Şube 6472 Nevroz Atış
Diyarbakır Şube 6157 Osman Aybar
Diyarbakır Şube 2502 Selvi Çolak
Diyarbakır Şube 4956 Sercan Barut
Diyarbakır Şube 6695 Zeynep Kutlu
İstanbul Şube 1515 Adem Erdem Erbaş
İstanbul Şube 1126 Alev Pektezel
İstanbul Şube 530 Ali Faruk Göksu
İstanbul Şube 3014 Aliye Ahu Akgün
İstanbul Şube 3398 Amber Eroyan
İstanbul Şube 2163 Arslan Doğan
İstanbul Şube 1615 Arzu Yiğit
İstanbul Şube 3800 Aslı Sönmez
İstanbul Şube 4665 Asuman Türkün
İstanbul Şube 3050 Bahar Aksel Enşici
İstanbul Şube 6741 Batuhan Akkaya
İstanbul Şube 6559 Bengisu Ertek
İstanbul Şube 6895 Berivan Çetin
İstanbul Şube 4739 Berna Usanmaz
İstanbul Şube 6851 Can Aydın
İstanbul Şube 5379 Caner Murat Doğançayır
İstanbul Şube 6178 Caner Ünsal
İstanbul Şube 6191 Cemre Şahinkaya
İstanbul Şube 6114 Ceren Çınar
İstanbul Şube 5452 Ceren Kuvar
İstanbul Şube 3818 Cihan Şehla
İstanbul Şube 4999 Çağatay Akyüz
İstanbul Şube 3877 Çare Olgun Çalışkan
İstanbul Şube 4211 Demet Savaşan
İstanbul Şube 5198 Deniz Erdem Okumuş
İstanbul Şube 7117 Didem Duman
İstanbul Şube 7056 Ebru Çakmak
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İstanbul Şube 2151 Ebru Firidin Özgür
İstanbul Şube 5604 Ebru Kurt Özman
İstanbul Şube 3609 Ebru Seçkin
İstanbul Şube 6758 Ece Düzgün
İstanbul Şube 2418 Emel Öztep
İstanbul Şube 729 Emine Ferhan Gezici Korten
İstanbul Şube 6204 Enes Emin Bahadır
İstanbul Şube 2008 Erdal Uzuner
İstanbul Şube 5688 Ersel Bedir Sezer
İstanbul Şube 3319 Evrim Yılmaz
İstanbul Şube 6490 Ezgi Güler Tozluoğlu
İstanbul Şube 4220 Faruk Altun
İstanbul Şube 5338 Fatma Nihan Balkan
İstanbul Şube 1844 Fazıl Aladağ
İstanbul Şube 5793 Ferit Kurtuluş
İstanbul Şube 4153 Feyza Tolga
İstanbul Şube 4135 Gizem Aksümer
İstanbul Şube 6865 Gökçe Nur Tüfekçi
İstanbul Şube 3819 Gökçer Okumuş
İstanbul Şube 4724 Görsev Argın
İstanbul Şube 5680 Gülcan Orak
İstanbul Şube 4405 Güneş Aydın Dede
İstanbul Şube 4072 Hakan Kavrazlı
İstanbul Şube 6218 Hatice Hale Baysan
İstanbul Şube 6556 Hızır Emre Seymenoğlu
İstanbul Şube 2530 Hilal Yaman Özpınar
İstanbul Şube 751 Hülya Soysert Tekkökoğlu
İstanbul Şube 5281 Işıl Kalpkırmaz
İstanbul Şube 5777 İbrahim Eren
İstanbul Şube 312 İbrahim Orhan Demir
İstanbul Şube 701 İhsan Yılmaz
İstanbul Şube 663 İjlal Kaya Altay
İstanbul Şube 5836 İlay Ayhan Türkmen
İstanbul Şube 2117 İlker Çelebi
İstanbul Şube 3388 İlkin Güneş Eraslan Baybora
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İstanbul Şube 3540 İmge Akçakaya Waıte Jr
İstanbul Şube 7069 İnci Çetintaş
İstanbul Şube 3940 İsmail Eren Kürkçüoğlu
İstanbul Şube 6766 Kübra Kaloş
İstanbul Şube 4889 Lenar Valiev
İstanbul Şube 4115 Levent Koç
İstanbul Şube 3955 Levent Ören
İstanbul Şube 6254 Mehmet Ergin
İstanbul Şube 4678 Merve Akı
İstanbul Şube 4085 Merve Akyazıcı
İstanbul Şube 6366 Muhammet Mücahit Günden
İstanbul Şube 5107 Muhsin Doğu Yüceil
İstanbul Şube 2914 Murat Kaya
İstanbul Şube 746 Mustafa Reşit Ramoğlu
İstanbul Şube 750 Mustafa Teoman Tekkökoğlu
İstanbul Şube 4719 Müge Yorgancı
İstanbul Şube 6557 Nahit Karaca
İstanbul Şube 5814 Nail Gökhan Karabulut
İstanbul Şube 661 Naime Hülya Berkmen
İstanbul Şube 209 Namık Kemal Döleneken
İstanbul Şube 3454 Nazım Akkoyun
İstanbul Şube 6583 Nazlı Yılmaz
İstanbul Şube 4216 Nefise Kahraman
İstanbul Şube 1648 Nihal Ekin Erkan
İstanbul Şube 2192 Nuray Köker
İstanbul Şube 3929 Nurtaç Tok Sezgin
İstanbul Şube 5352 Ömer Türkoğlu
İstanbul Şube 5526 Önder İlkay
İstanbul Şube 4843 Özge Müberra Akyüz
İstanbul Şube 5754 Özgür Leman Eren
İstanbul Şube 2303 Özlem Yıldız
İstanbul Şube 5801 Öznur Gizem Uzuner
İstanbul Şube 6619 Racibe Çetinkaya
İstanbul Şube 3631 Resul Emrah Şahan
İstanbul Şube 4059 Reşit Ünüvar
İstanbul Şube 6904 Safiye Özge Subaşı
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İstanbul Şube 6500 Samettin Murat Ayan
İstanbul Şube 5376 Seda Hayal
İstanbul Şube 2306 Semin Çağdaş Tuba İnal Çekiç
İstanbul Şube 6725 Semin Erdem
İstanbul Şube 6298 Sena Üzümcü
İstanbul Şube 5630 Seray Iravul
İstanbul Şube 3688 Serkan Sınmaz
İstanbul Şube 2289 Sertaç Erten Çimen
İstanbul Şube 2908 Seval Demirci
İstanbul Şube 4187 Sezen Tarakçı
İstanbul Şube 1374 Sinan Çetiz
İstanbul Şube 3969 Taner Sönmez
İstanbul Şube 786 Tansel Erbil
İstanbul Şube 6765 Tutku Birsen
İstanbul Şube 4379 Volkan Berkay Çakır
İstanbul Şube 3240 Yasin Bektaş
İstanbul Şube 531 Yeşeren Eliçin Arıkan
İstanbul Şube 1140 Zekiye Yenen
İstanbul Şube 4222 Zeynep Günay
İstanbul Şube 5826 Zeynep Sümen
İstanbul Şube 3279 Zeynep Şirin Enlil
İzmir Şube 6552 Gizem Gül Kaçar
İzmir Şube 4109 Serkan Ekinci
Kayseri Şube 2617 Çetin Maraşlıoğlu
Konya Şube 4993 Ali Yayla
Konya Şube 7167 Enes Keçeci
Konya Şube 4991 Esra Didem Akkaya
Konya Şube 5750 Kübra Koçer
Konya Şube 6886 Rıza Yılmaz
Muğla Şube 6028 Ahmet Karahanlı
Muğla Şube 6187 Ahmet Turan Kaya
Muğla Şube 1612 Aylin Argen
Muğla Şube 4710 Elvin Özdemir Sivri
Muğla Şube 5177 Fikriye Pekel
Muğla Şube 7062 Gülay Yücer
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Muğla Şube 2844 İsmail Ercan
Muğla Şube 5111 Mehmet Sivri
Muğla Şube 7124 Mustafa İbrahim Kazak
Muğla Şube 3741 Mustafa Özgür Yayla
Muğla Şube 4512 Nur Sinem Partigöç
Muğla Şube 4818 Ömer Girgin
Muğla Şube 2516 Özlem Ersoy Çerçi
Muğla Şube 6189 Sinem Gümüşsoy
Samsun Şube 5504 Arif Kıyak
Samsun Şube 3824 Demet Sarıusta
Samsun Şube 5153 Hasan Yücel Balli
Samsun Şube 5460 Kadir Can Arıkan
Samsun Şube 2160 Soner Taş

3.6. 31. Dönem TMMOB Delegeleri

Oda Genel Merkezi 31. Olağan Genel Kurulunda TMMOB asıl ve yedek delegesi 
olarak seçilen üyelere ait liste alfabetik olarak aşağıda yer almaktadır.

TMMOB ASLİ DELEGELER
Sicil No Adı Soyadı
7222 Akın Akçay
4544 Akif Burak Atlar
240 Ali Ulvi Ulubaş
2082 Alp Kaya
559 Arif Erkan Çakır
2055 Arzu Başaran Uysal
5768 Ayhan Erdoğan
575 Ayşe Işık Ezer
6089 Ayşe İzel Karagüzel
6350 Ayşecan Akşit
4371 Ayşegül Altınörs Çırak
2327 Barış Çerçi
2930 Baykal Bayır
6601 Berivan Güneş
5770 Bilge Nur Bektaş
721 Bülent Uçele



51

4870 Can Gölgelioğlu
3981 Ceren Gamze Yaşar
6041 Ceren İlter Soy
3803 Ceyhan Yücel
7195 Çekdar Taşkıran
2617 Çetin Maraşlıoğlu
3491 Çiğdem Ünal
2808 Demet Gürbüzler
4488 Deniz Kimyon Tuna
1631 Derya Kesik
6172 Dilan Çetinkaya
5329 Dilek Karabulut
4907 Duygu Cihanger Medeıros Rıbeıro
2040 Ebru Manavoğlu
4261 Ela Babalık
581 Elif Gülay Önel
1908 Ercan Şen
6492 Esin Duygu Döner
277 Fatma Nuran Talu
1303 Filiz Hekimoğlu
2560 Funda Yörük
4366 Gencay Serter
5441 Gözde Güldal
612 Gülşen Ercan
1465 Hakan Ünlü
2678 Halil Serhan Saner
5794 Hülya Çetinkaya
267 Hüseyin Çağatay Keskinok
749 Hüseyin Gazi Çankaya
4922 İdil Akyol Koçhan
4815 Kumru Çılgın Çalış
600 Kübra Cihangir Çamur
5218 Mehmet Selim Açar
1000 Memnune Bahçivan
536 Menşure Işık Köselerli
2110 Mete Gürbüz Fehim
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3322 Murat İlkme
6514 Murat Yıldız
189 Mustafa Remzi Sönmez
4307 Münir Günay
4158 Necati Caner Altay
555 Necati Uyar
2729 Nejla Baysan
4723 Nihan Oya Memlük Çobanoğlu
589 Nilgün Görer Tamer
6795 Nur Gülerdoğan
3416 Nursun Akıncı
5686 Oktay Kargül
5574 Onur Kafalı
1052 Orhan Sarıaltun
2089 Osman Balaban
7255 Ömer Dursunüstün
88 Ömer Hamdi Kıral
4241 Ömer Yasin Arık
3996 Özlem Şenyol Kocaer
4742 Özlem Yalçınkaya
1018 Pelin Pınar Giritlioğlu
1240 Pervin Şenol
4693 Pınar Çobanyılmaz Öztürk
4403 Pınar Yurdadön
7298 Rabia Cengiz
1309 Ramize Esra Oğuz
4308 Sami Tomurcuklu
2562 Sedef Şendoğdu
6767 Semih Ertürk
6796 Sena Tütünci
942 Serdar Malkoç Alpaslan Nizamoğlu
4202 Serdar Sağlam
7279 Sevgi Canoğlu
590 Seydihan Çamur
4507 Sultan Karasüleymanoğlu
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3237 Tayfun Kahraman
708 Uğur Bultan
2941 Ulaş Bahri Çetinkaya
7250 Utku Çakır
357 Ümit Nevzat Uğurel (09.03.2021 vefat)
336 Ümit Özcan
5659 Yağmur Reis Gül
1672 Yaser Gündüz
5778 Yusuf Ekici
6773 Zafer Mutluer
1972 Zeki Yıldırım
3279 Zeynep Şirin Enlil
6794 Zeynep Yıldırım

TMMOB YEDEK DELEGELER
Sicil No Adı Soyadı
1120 Abdullah Sevinç
4969 Adem Tanrıver
4163 Adem Tunçer
954 Ahmet Kaya
5636 Ahmet Metin
479 Ahmet Müfit Bayram
105 Ahmet Saffet Atik
2693 Ali Kemal Çınar
731 Ali Rıza Nurhan
2137 Banu Aksel Gürün
5991 Bedel Emre
4430 Bedrettin Furkan Büyükpamukçu
2340 Burcu Halide Özüduru
5789 Burçin Aydınsoy Binici
6700 Cansın Mercanoğlu
6889 Cansu Karadeniz
477 Cemalettin Erol
3391 Cemil Çelik
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5766 Cemil Fidan
286 Cüneyt Kamil Erginkaya
6273 Dilara Büşra Cansever
3411 Doğan Dursun
4136 Ebru Ülgen Şendil
1533 Elif Örnek Özden
5932 Elif Simay Dağ Özarslan
729 Emine Ferhan Gezici Korten
6324 Eray Morgül
4254 Ergin Yöntem
875 Erol Yeniler
7268 Esra Gürel
3805 Ethem Burak Pırtıcı
6595 Ezgi Dede
960 Fahriye Gül Tüzün
5209 Fahriye Yavaşoğlu
5616 Fatma Büşra Cizrelioğulları Sadak
2881 Fatma Dilek Aydın
2994 Gökhan Hüseyin Erkan
3111 Görkem Yalçıntaş
2409 Gülşen Pelin Olcay
4825 Gürdal Yılmaz
3649 Gürkan Akgün
2644 Hakan Bilgi
1407 Hasan Aksu
3371 Hüseyin Çırak
1270 Hüseyin Kahraman
5941 Hüseyin Özer Önder
743 Hüseyin Yeldiren
7075 Irmak Çatalcalı
687 İbrahim Özbay
1454 İbrahim Özcan
2745 İlhan Mahir Kalaylıoğlu
3161 İsmail Hakkı Sandıkçı
6170 Janset Ermiş Köybaşı



55

5460 Kadir Can Arıkan
5191 Kadir Karşıgil
6228 Kadriye Burcu Yavuz Kumlu
1922 Kamuran Ayyıldız
3946 Kerem Yavuz Arslanlı
556 Levent Sipahi
6450 Leyla Burcu Yakar
6782 Medine Sakci
2087 Mehmet Çağlar Meşhur
995 Mehmet Gül
165 Mehmet Şükrü Atacan
5802 Melek Atalay
145 Melih Ersoy
5476 Melis Gülcüoğlu Yörük
7227 Mert Avci
6791 Murat Güler
4389 Murat Kitir
5724 Murat Ölmez
4434 Mustafa Ali Şüyün
4005 Müge Aydın
6912 Nagihan Kavaklı
4980 Necdet Coş
2470 Nehir Yüksel
5465 Neriman Baran Yiğit
6742 Oğuz Fatih Bayraktar
2960 Olgu Çalışkan
1510 Oya Arapoğlu
4818 Ömer Girgin
3734 Öznur Zengin
2396 Rahmi Erdal Tümpalay
3970 Ramazan Gülten
7119 Serçe Noyan
3714 Serhat Celep
4508 Serkan Koç
1973 Seval Cömertler
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6333 Sultan Alkış
5956 Sultan Çavdar
5381 Timur Yıldırım Kara
5715 Uğur İnce
4038 Uğur Kasımoğlu
5834 Ural Dede
4579 Veli Sinan Yılmaz
5239 Veysel Esatoğlu
1319 Yalçın Demirtaş
3173 Yasemin İlkay
6502 Yeliz Aktaş
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KURUMSAL YAPI
VE ÖRGÜT İLİŞKİLERİ
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4. KURUMSAL YAPI VE ÖRGÜT İLİŞKİLERİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Oda Genel Merkezi, 12 Şube Başkanlığı ve 
29 İl Temsilciliğinden oluşan bir kurumsal yapıya sahiptir. Genel Merkez, Şube 
Başkanlıkları ve İl Temsilciliklerimiz; Oda örgütlülüğünün gelişmesi, sürdürülen çalış-
maların ve üyelerimize yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması, üyelerimizin Oda faali-
yetlerine aktif katılımının sağlanması, yereldeki kentsel gündemlerin etkin bir şekilde 
takip edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren bölüm sayısının artması nedeniy-
lemezun olan öğrenci sayısı ve beraberinde Oda üye sayısında önemli oranda bir 
artış görülmektedir. Ülkenin farklı kentlerinde ikamet eden üye sayımızın artmasıyla 
birlikte, İl Temsilciliklerinin yaygılaştırılması ve üyelerimizi Oda örgütlülüğüne dahil 
etme çalışmalarının devam ettirilmesi önem taşımaktadır. Meslek alanımızı ilgilen-
diren mevzuatın sürekli olarak sermaye lehine değiştirilmesi, mesleki pratiklerimiz 
ile mesleki etik ilkelerimiz arasındaki çelişkilerin günden güne arttığı, işsizlik-gü-
vencesizlik-emek sömürüsü-mobbing gibi olumsuzlukların yaygınlaşmasıyla birlikte 
Odamızın bu sorunlara çözüm üretmesi, mesleğe, meslektaşlara ve meslek alanına 
dair üstlendikleri sorumlulukları yerine getirebilmesi için üye örgütlülüğüne olanak 
sağlayacak bir kurumsal yapının inşa edilmesi önem taşımaktadır.

4.1. Üye Yapısı ve Dağılımı

4.1.1. Üye Sayısı Değişimi

Ülkede yaşanan pandemi nedenle 30. Dönem çalışmaları 2018 Şubat - 2020 Ağustos 
ayı arasında yapılmak durumunda kalınmış ve 31. Dönem çalışmaları 2020 Mart ayı 
yerine 2020 Eylül ayında başlamıştır.

Olağan çalışma dönemi başlangıcı olarak 2020 Şubat sonunu ele aldığımızda faal 
üye sayısı 6200 ve kayıtlı üye sayısı 7299 olarak; 2020 Ağustos ayı sonu olarak kabul 
edildiğinde ise faal üye sayısı 6274 ve kayıtlı üye sayısı 7450 olarak görülmektedir. 
Şuan çalışma dönemimizin sonu olan 2022 Şubat tarihinde ise faal üye sayısı 6738 
ve kayıtlı üye sayısı 7993’tür. Bu ve bundan sonraki kısımlarda üye ile ilgili istatiksel 
veriler, grafik ve tablolar olağan çalışma dönemi olan şubat ayı sonuna göre hesap-
lanmıştır. 

Söz konusu çalışma dönemi olan 2020 Şubat ile 2022 Şubat tarihleri arasında 694 
meslektaşımızın Odaya yeni üye olduğu, 15 üyemizin vefat ettiği ve 143 üyemizin 
de istifa ettiği görülmüştür.2020 Eylül ayı çalışma dönemi başlangıcı olarak kabul 
edildiğinde ise 2022 Şubat sonuna kadar 543 yeni üye kaydı, 69 istifa eden ve 12 ve-
fat eden olduğu; dolayısıyla pandemi nedeniyle çalışma dönemi uzayan 30. Dönem 
çalışma dönemi içerisinde 2020 Mart ayı ile 2020 Ağustos ayı arasında 151 üyelik 
kaydının,74 istifanın gerçekleştiği ve 3 üyemizin de vefat ettiği görülmektedir.
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163 sicil nolu üye Sami Türker Orçun (ODTÜ 1976 mezunu), 172 sicil nolu üye Levent 
Gövengiz (ODTÜ 1971 mezunu), 175 sicil nolu üye Celal Şakıyan (ODTÜ 1976 me-
zunu), 185 sicil nolu üye İbrahim Semiz (ODTÜ 1974 mezunu), 217 sicil nolu üye 
Basri Beyaz (ODTÜ 1971 mezunu), 258 sicil nolu üye Ayla Damalı(Ankara Üni. 1969 
mezunu, vefat bilgisi sisteme bu dönem girilmiştir.), 259 sicil nolu üye Alev Damalı 
(Ankara Üni. 1978 mezunu, vefat bilgisi sisteme bu dönem girilmiştir),  357 sicil nolu 
üyemiz Ümit Nevzat Uğurel (ODTÜ 1980 mezunu), 362 sicil nolu üyemiz Akın Süel 
(ODTÜ 1966 mezunu), 413 sicil nolu üyemiz Mehmet İsmail Günur (İstanbul Devlet 
Müh. Mim. Akademisi 1976 mezunu), 442 sicil nolu üye Zerrin Gençtürk (ODTÜ 1982 
mezunu), 562 sicil nolu üyemiz Füsun Taşkınsu (DEÜ 1985 mezunu), 700 sicil nolu 
üye (Yıldız Üni. 1987 mezunu), 790 sicil nolu üye Hasan Aydeniz (Yıldız Üni. 1988 
mezunu), 4539 sicil nolu üye Mesut Kemal Boynukısa (YTÜ 2009 mezunu, vefat bil-
gisi sisteme bu dönem girilmiştir.) bu çalışma dönemi içerisinde vefat etmiştir.

Grafik:  Dönemlere göre üye sayısı karşılaştırması

28. Dönem 
(Şubat Sonu)

29. Dönem 
(Şubat Sonu)

30. Dönem 
(Şubat Sonu)

31. Dönem 
(Şubat Sonu)

Yeni Kayıtlı Üye 438 563 496   694
İstifa Eden Üye 329 257 93   143
Vefat Eden Üye 13 5 17 15
Toplam Faal Üye 5513 5814 6200 6738
Toplam Kayıtlı üye 6240 6803 7299 7993

Tablo: Dönemlere göre üye değişim bilgisi



60

Tablodan görüleceği üzere, bölüm sayısındaki artış ve bölümlerdeki kontenjan sa-
yılarına bağlı olarak mezun olan öğrenci sayısında artış yaşanmakta, bu artış ise 
Odamıza üye olan meslektaşlarımızın dönemsel dağılımında da açık şekilde görül-
mektedir. Üye sayısındaki toplam artışın ise her dönemde %10’un altında kaldığı, 
mezun sayısının fazla olmasına karşın meslektaşlarımızın farklı meslek gruplarına 
yönelmesi nedeniyle üye olma oranın düşük olduğu görülmektedir.

4.1.2. Üyelerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Üyelerimizin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde faal üyeler, kayıtlı üyeler ve yeni 
üyelikler içerisinde kadın üye sayısının tüm çalışma dönemlerinde daha fazla olduğu 
görülmektedir. Aşağıda yer alan tablo incelendiğinde faal ve kayıtlı üyelerin cinsiyet 
dağılım yüzdeleri aynı çalışma dönemi içerisinde hemen hemen aynı yüzdelik dilim-
lere sahiptir. Bu dönem içerisinde kadın üyelerin yeni üyelikleri her ne kadar yüksek 
olsa da benzer şekilde istifa eden üyelerde de kadınların fazla olması durumu kayıtlı 
ve faal yüzdeliklerinin aynı oranda kalmasına neden olmaktadır.

28. Dönem 
(Şubat Sonu)

29. Dönem 
(Şubat Sonu)

30. Dönem 
(Şubat Sonu)

31. Dönem 
(Şubat Sonu)

FAAL 
ÜYELER

ERKEK 2533 (% 46) 2591 (% 45) 2705 (% 44) 2844 (% 42)
KADIN 2980 (% 54) 3223 (% 55) 3495 (% 56) 3494 (% 58)
TOPLAM 5513 5814 6200 6738

KAYITLI 
ÜYELER

ERKEK 2851 (% 46) 3012 (% 44) 3168 (% 43) 3371 (% 42)
KADIN 3389 (% 54) 3791 (% 56) 4131 (% 57) 4622 (% 58)
TOPLAM 6240 6803 7299 7993

YENİ 
ÜYELER

ERKEK 155 (% 35) 161 (% 29) 156 (% 31) 203 (% 29)
KADIN 283 (% 65) 402 (% 71) 340 (% 69) 491 (% 71)
TOPLAM 438 563 496 694

Tablo:  Dönemlere göre cinsiyet dağılım bilgisi

4.1.3. Üyelerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Faal üyelerimizi yaş gruplarına göre incelediğimizde, her çalışma döneminde ilk sıra-
da 31-40 yaş aralığının olduğu, akabinde 41-50 yaş aralığının olduğu ve 3. sırada ise 
20-30 yaş aralığının olduğu görülmektedir. Bu durum ise Odamızın genç üye yoğun-
luklu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Çalışma dönemimiz içerisinde %32 oran ile 31-40 yaş aralığının, %23 oran ile 41-50 
yaş aralığının, %21 oran ile 20-30 yaş aralığının, %16 oran ile 51-60 yaş aralığının ve 
%8 oran ile 61 ve üzeri yaş grubuna sahip olduğu, dolayısıyla 20-40 yaş aralığındaki 
üyelerin toplamda %53’lük bir paya sahip olduğu görülmektedir.
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Grafik : Dönemlere göre faal üyelerin yaş dağılımı

Yeni üye kaydı yapan üyelerimizin, yaş dağılımına bakıldığında; ilk sırada 20-30 yaş 
aralığındaki üyelerin yer aldığı görülmektedir. Bu durum, mezun olan meslektaşları-
mızın mezuniyetlerinin ardından üye olduklarını ve Oda-öğrenci üye arasındaki bağın 
güçlülüğünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni Kayıt Üyelerin 
Yaş Aralığı 

28. Dönem (Şubat 
Sonu)

29. Dönem (Şu-
bat Sonu)

30. Dönem 
(Şubat Sonu)

31. Dönem 
(Şubat Sonu)

20-30 Yaş 415  (% 95) 516 (%92) 455 (% 92) 591 (% 85)
31-40 Yaş 19  39 34 85 
41-50 Yaş 4 7 5 13 
51-60 Yaş 0 1 2 5 
61 ve üzeri Yaş 0 0 0 0
Toplam 438 563 496 694

Tablo : Dönemlere göre yeni kayıt üyelerin yaş dağılımı

4.1.4. Üyelerin Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımı

Kayıtlı üyeler mezun oldukları okullara göre incelendiğinde, ilk planlama eğitimi veren 
okulların mezunlarının Oda üyeleri içerisinde büyük bir paya sahip oldukları, ilk sıra-
da ODTÜ mezunu üyelerin yer aldığı,ardından YTÜ, GÜ, İTÜ, DEÜ, MSGSÜ ve SÜ 
geldiği ve üye sayılarının 500’ün üstünde olduğu görülmektedir.



62

Grafik : Kayıtlı tüm üyelerin üniversite mezuniyet bilgisi dağılımı

LİSANS 
ÜNİVERSİTE TOPLAM 31. 

DÖNEM
30. 
DÖNEM

29. 
DÖNEM

28. 
DÖNEM

27. 
DÖNEM

ÖNCEKİ 
DÖNEMLER

AKDENİZ ÜNİ. 1 1 0 0 0 0 0

AMASYA ÜNİ. 40 22 16 2 0 0 0

ATATÜRK ÜNİ. 45 26 12 7 0 0 0

BOZOK ÜNİ. 144 29 16 24 22 37 16

BURSA TEKNİK 
ÜNİ. 10 10 0 0 0 0 0

CUMHURİYET 
ÜNİ. 23 9 11 3 0 0 0

ÇANKAYA Ü Nİ. 26 8 15 3 0 0 0

DOKUZ EYLÜL 
ÜNİ. 878 78 61 72 42 56 569

ERCİYES ÜNİ. 398 37 26 28 36 27 244

GAZİ ÜNİ. 987 33 50 69 34 42 759

İSTANBUL 
TEKNİK ÜNİ. 940 66 41 52 37 42 702

İZMİR YÜKSEK 
TEKNOLOJİ E. 229 39 22 33 21 17 97
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Tablo: Kayıtlı üyelerin dönemlere göre üniversite mezuniyet dağılımı

4.1.5. Üyelerin Şubelere Göre Dağılımı ve Şube Yetki Alanları

İletişim bilgisi olmayan üyelerin Ankara Şube listesine eklenmesi nedeniyle en yüksek 
üye sayısının Ankara’da olduğu, İstanbul Şubenin ise ikinci sırada yer aldığı, İzmir 
Şubenin ise üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Dönem içerisinde yeni üyelikler, 
istifalar, yurt dışına taşınma, adres güncellemesi gibi değişimler nedeniyle şubelerin 
üye sayısında hareketlilikler görülmektedir.

KARADENİZ 
TEKNİK ÜNİ. 207 38 27 35 34 27 46

KIRKLARELİ 
ÜNİ. 19 11 8 0 0 0 0

KONYA TEKNİK 
ÜNİ. 10 10 0 0 0 0 0

MERSİN ÜNİ. 53 26 16 11 0 0 0

MİMAR 
SİNAN GÜZEL 
SANATLAR ÜNİ.

597 55 33 41 45 30 393

NECMETTİN 
ERBAKAN ÜNİ. 29 20 9 0 0 0 0

ORTA DOĞU 
TEKNİK ÜNİ. 1542 57 27 54 53 46 1305

PAMUKKALE 
ÜNİ. 25 19 6 0 0 0 0

SELÇUK ÜNİ. 546 28 43 41 36 55 343

SÜLEYMAN 
DEMİREL ÜNİ. 168 28 29 41 28 23 19

TED 1 1 0 0 0 0 0

UŞAK ÜNİ. 1 1 0 0 0 0 0

YILDIZ TEKNİK 
ÜNİ. 996 41 28 47 49 59 772

DİĞER 57 0 0 0 0 0 57

YURT DIŞI 21 1 0 0 1 0 19

TOPLAM 7993 694 496 563 438 461 5341
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Grafik:  Çalışma dönemlerine göre şube üye sayısı

31. Dönem Şubelerimizin sahip oldukları üye oranlarına bakıldığında; Ankara 
Şube’nin %32’lik, İstanbul Şube’nin %30’luk, İzmir Şube’nin %11’lik, Bursa Şubenin 
%6’lık, Adana Şube’nin %4’lük, Antalya Şube’nin %3’lük, Muğla Şube’nin %3’lük, 
Diyarbakır Şube’nin %3’lük, Konya Şube’nin %2’lik, Kayseri Şube’nin %2’lik, Trabzon 
Şube’nin %2’lik ve Samsun Şube’nin %2’lik orana sahip olduğu ve bu oranlarda dö-
nemler arası belirgin bir artış veya azalmanın olmadığı görülmektedir.

ŞUBELERİN YETKİ ALANINDA KALAN İLLER:

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 KAHRAMANMARAŞ

KARABÜK KARS KASTAMONU KIRIKKALE KIRŞEHİR

KİLİS MALATYA MUŞ ŞANLIURFA VAN

ZONGULDAK

ANTALYA ŞUBE (3 İL)

ANTALYA BURDUR ISPARTA
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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

İZMİR ŞUBE (4 İL)

AYDIN İZMİR MANİSA UŞAK

KAYSERİ ŞUBE (5 İL)

KAYSERİ NEVŞEHİR NİĞDE SİVAS YOZGAT

KONYA (4 İL)

AFYON AKSARAY KARAMAN KONYA

MUĞLA (2  İL)

DENİZLİ MUĞLA

SAMSUN ŞUBE (5 İL)

AMASYA SAMSUN SİNOP ORDU TOKAT

TRABZON ŞUBE(6 İL)

ARTVİN BAYBURT GİRESUN GÜMÜŞHANE RİZE

TRABZON



66

4.1.6. Serbest Çalışan Üyelerimiz, Bürolar ve MDU

Serbest Şehircilik Büroları

31. Dönemde, Odamıza kayıtlı serbest şehircilik bürolarının sayılarının düzenli bir 
artış halinde olduğu görülmektedir. 2020 yılında 765 olan tescilli büro sayısı, 2021 yılı 
sonuna gelindiğinde 738 büro olarak görülmektedir. 

ŞUBE 2020 BÜRO SAYISI 2021 BÜRO SAYISI
Adana 40 37
Ankara 228 218
Antalya 32 40
Bursa 63 59
Diyarbakır 63 56
İstanbul 135 136
İzmir 71 67
Kayseri 23 28
Konya 30 25
Muğla 39 27
Samsun 23 25
Trabzon 18 20
TOPLAM 765 738

2021 yılında büro sayısı azalmış gibi görünse de bunun nedeni faal olmayan ve büro 
tescil kapatma başvurusu yapmayan büroların vergi ve ticaret sicil kayıtlarının ince-
lenerek resen kapatılmasıdır. Ancak serbest şehircilik bürolarının sayısında sadece 
31. Dönemde değil, son yıllardan itibaren düzenli bir artışın yaşandığı görülmüştür. 

Mesleki Denetim Uygulaması (MDU)

Serbest piyasada faaliyet yürüten serbest şehircilik bürolarının, eşit rekabet koşulları 
altında nitelikli hizmet üretebilmesi amacıyla mesleki denetim uygulaması kapsamın-
da en az ücret denetimleri düzenli olarak yürütülmektedir. Geçmiş dönemlerde, yanlış 
bilgilendirmeler ve kesinleşmemiş ara mahkeme kararları neticesinde oluşan mesleki 
denetim uygulamasının zorunlu olmadığına ilişkin gerçeğe aykırı söylentileri gider-
mek amacıyla, gerek kamu kurumları gerekse de serbest şehircilik bürolarımız sürekli 
olarak bilgilendirilmiş ve bu sorun giderilmeye çalışılmıştır.
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ŞUBE 2020 YILI MDU 
SAYISI

ORTALAMA 2021 YILI MDU 
SAYISI

ORTALAMA

Adana 244 6.10 268 7.24
Ankara 1734 7.61 2141 9.82
Antalya 259 8.09 318 7.95
Bursa 714 11.33 622 10.54
D.bakır 332 5.27 438 7.82
İstanbul 691 5.12 786 5.78
İzmir 290 4.08 324 4.84
Kayseri 101 4.39 190 6.79
Konya 126 4.20 328 13.12
Muğla 59 1.51 124 4.59
Samsun 138 6.00 342 13.68
Trabzon 128 7.11 218 10.90
TOPLAM 4816 6.30 6104 8.26

2020 yılı sonunda 4816 olan ülke genelindeki MDU sayısı, 2021 yılında 6104’e yük-
selmiştir. Ülkemizin son zamanlarda içinde bulunduğu ekonomik durum ve pandemi 
süreci iş potansiyelinin düşmesine neden olmuştu. Bu olumsuz süreç MDU sayılarına 
da yansımıştır. Ancak pandemi sonrası normalleşme süreciyle birlikte serbest şehir-
cilik faaliyetlerindeki artış MDU sayılarının da artmasına neden olmuştur. Buna ek 
olarak E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden askı süreçlerinin takip edilebilmesi MDU 
sayısındaki artışın önemli nedenlerinden biridir.

Mesleki Denetim Uygulaması Konusunda Yaşanan Gelişmeler

Bilindiği üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro 
Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği‘nin 8., 14. ve 15. maddesinin ilk 
fıkrası ile 16., 17. ve 18. maddelerinin; meslek mensuplarına yönelik mesleki dene-
tim yapılabilmesini öngören herhangi bir yasal dayanağın bulunmadığı, söz konusu 
denetlemenin Odamızın kuruluş amacını aşacak niteliğe sahip olduğu iddiasıyla bir 
üyemiz tarafından dava açılmıştır. Sonraki süreçte, İmar Kanunu`nun 8. Maddesinin 
ı) fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında “harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili 
kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir 
kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez” şeklin-
deki hüküm gerekçe gösterilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da müdahil olduğu 
ilgili dava Danıştay 8. Dava Dairesi tarafından görülmüştür.

Odamızın yürüttüğü Mesleki Denetim Uygulamasının, ilgili Yönetmelik çerçevesin-
de, yapılan planlara bir “onay”  ya da “vize” verilmesi/verilmemesi gibi bir uygulama 
söz konusu olmayıp, yapılan mesleki denetim işleminde; planları hazırlayan kişinin 
“Oda üyesi bir şehir plancısı olup olmadığı”, “Oda Onur Kurulu tarafından verilmiş 
bir yasaklama kararı bulunup bulunmadığı”, “Mesleki denetime konu olan işin yapıl-
ması için zorunlu olan büro tescilinin bulunup bulunmadığı”, “planı hazırlamak için 
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öngörülen yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı” gibi konularda şekli denetimler 
gerçekleştirildiği yönündeki savunma dikkate alınarak Oda tarafından yürütülen MDU 
işleminin herhangi bir hukuka aykırılık taşımadığı kararlaştırılmıştır.

04.03.2019 tarihinde Odamıza tebliğ edilen Danıştay 8. Dairenin 2018/8584 sayılı 
kararında; “Odaca yapılacak mesleki denetimin ne şekilde olacağını ve karşılığın-
da mesleki denetim ücretini öngören yönetmeliğin dava konusu maddelerinde ve bu 
maddelere dayanılarak mesleki denetim ücreti tahakkuk ettirilmesine yönelik bireysel 
işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”  denilmiştir.

Bununla birlikte,  İmar Kanunun 8. Maddesinin ı) fıkrasında yapılan değişikliğe ilişkin 
olarak “… bu düzenlemenin esasen yapının ruhsatlandırılması öncesi vize ve onay 
şartını ortadan kaldırdığı, ancak bu düzenlemenin meslek odası ile üyesi arasındaki 
mesleki denetime sunma yükümlülüğünün bertarafı anlamına gelmeyeceği, meslek 
odası ve üyeleri arasındaki hukuki duruma ilişkin olmadığı, farklı alanlardaki farklı 
düzenlemelere ilişkin olduğu görülmüştür” denilerek dayanağını 6235 sayılı yasadan 
alan Mesleki Denetim Uygulamasının hukuka aykırılığının bulunmadığı; 3194 sayı-
lı yasada yapılan bir değişiklikle ortadan kalkamayacağı; Oda tarafından yürütülen 
mesleki denetim uygulaması işleminin yasal olduğu ve tüm serbest şehircilik hizmeti 
üreten meslektaşlarımızın ilgili Yönetmelik maddeleri doğrultusunda Mesleki Denetim 
Uygulamasını yaptırmasının zorunlu olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan karara istinaden, Oda Yönetim 
Kurulu`nun 30.06.2021 tarih ve 31/22 sayılı kararı ile;  Mesleki Denetim Uygulaması 
(MDU) ücretinin tekrar yürürlüğe girmesine ve ücretlerin;

Mesleki Denetim Uygulaması Ücreti (Form A) 300 TL,

Mesleki Denetim Uygulaması Ücreti (Form B) 3600 TL olarak belirlenmesine karar 
verilmiştir.

Mesleki  Denetim Uygulamasına ilişkin verilen Mesleki Denetim Bilgi Formunun yetkili 
plancılar tarafından her iş için ayrı ayrı ve güncel tarihli olarak Odadan almalarının ve 
onay merciine iş teslimi ile birlikte vermelerinin zorunlu olduğuna ve Serbest Şehircilik 
Bürosu ve plan müellifi Yetkili Serbest Şehircinin mesleki faaliyet yürütebilmesi için 
herhangi bir mesleki kısıtlılığının bulunmadığını, odaya kayıtlı olduğunu ve Odamız 
disiplin organlarınca herhangi bir yasaklama veya men durumunun olmadığını göste-
rir Sicil Durum Belgesinin ise Mesleki Denetim Bilgi Formu‘nun ek bilgilendirme formu 
olarak ve ek bir ücret alınmaksızın tescilli büroların yetkili plancılarına verilmesine 
karar verilmiştir.

E-Plan Otomasyon Sistemi ve SPOBİS Entegrasyon Çalışmaları

Odamız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürlüğü arasında, bilgi işletim sistemimiz SPOBIS ve E-Plan Otomasyon 
Sistemi arasında entegrasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Entegrasyon çalışması kapsamında sağlanacak servis ile serbest şehircilik bürola-
rımızın tescil durumları anlık olarak E-Plan Otomasyon Sistemi ile paylaşılacaktır.  
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Bu sayede Odamıza tescil kaydını yaptırmamış ve her yıl yapılan tescil yenileme 
işlemlerini tamamlamamış büroların yetkili şehircileri E-Plan Otomasyon Sisteminde 
müellif olarak görülemeyecektir.

Serbest Şehircilik Bürolarının Karne Dağılımı 

2021 yılı Aralık ayı itibariyle, 128 Adet A grubu, 30 Adet B Grubu, 64 Adet C Grubu, 
55 Adet D Grubu, 92 Adet E Grubu, 369 adet F Grubu olmak üzere toplam 738 adet 
tescilli ve kayıtlı planlama bürosu bulunmaktadır. Odamıza kayıtlı Serbest Şehircilik 
Bürolarının karne grubu çoğunluk hissesine sahip şehir plancısının plan yapım yeter-
lilik belgesine göre belirlenmektedir. Dolayısıyla, Odamıza kayıtlı yetkili şehircilik bü-
rolarının önemli bir bölümünün, F Grubu plan yapım yeterlilik belgesine sahip olduğu 
görülmektedir. Bunun temel sebebi, Müellif Yönetmeliği hükümleri nedeniyle serbest 
piyasada faaliyet yürüten plancıların haksız bir biçimde karne grubu yükseltmesinin 
zorlaştırılmasının yanı sıra, yeni açılan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri nedeniyle 
mezun sayısının sürekli olarak artmasıdır.
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4.2. Oda Danışma Kurulları ve Örgüt Toplantısı

4.2.1. Danışma Kurulları

11 Mart 2022 Cuma günü 31. Dönem çalışmalarının değerlendirilmesi ve 32. Olağan 
Genel Kurulu’na dair fikir alışverişi yapmak üzere danışma kurulu toplantısı gerçek-
leştirilmiştir. 
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4.2.2. Örgüt Toplantısı

14 Aralık 2020 ve 29 Haziran 2021 tarihlerinde TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel 
Merkez ve Şube Yöneticileri, Oda birimlerinde emek veren tüm çalışanlarımızla yaşa-
nılan süreçlere dair görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
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4.3. TMMOB ve Odalarla İlişkiler

4.3.1.Kurumsal Toplantılar

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu

Ülkede yaşanan pandemi sebebiyle Oda Genel Kurulları ertelenmiş ve buna bağlı 
olarak da TMMOB Genel Kurul tarihi de ertelenmiştir. Bu nedenle Çalışma döne-
mimiz içerisinde TMMOB 45. Dönem Yönetim Kurulu çalışmalarına devam etmiş, 
TMMOB 46. Dönem ise 31 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapılan Genel Kurul ile başlamıştır. Seçimler 
sonrasında TMMOB Kurullarında görev alanlar şu şekildedir;

TMMOB 46. Dönem Yönetim Kurulu
Emin KORAMAZ - Makina Mühendisleri Odası - Başkan
Selçuk ULUATA - İnşaat Mühendisleri Odası - II Başkan
Asiye Ülkü KARAALİOĞLU - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası - Sayman
Ekrem POYRAZ- Fizik Mühendisleri Odası – Üye
Mehmet BESLEME - Kimya Mühendisleri Odası - Üye
Hüsnü MEYDAN - Maden Mühendisleri Odası – Üye
A.Mücella YAPICI - Mimarlar Odası 
Orhan SARIALTUN - Şehir Plancıları Odası
Özden GÜNGÖR - Ziraat Mühendisleri Odası - Üye
Barış EKMEKÇİ- Peyzaj Mimarları Odası 
Cem Nuri ALDAŞ- Bilgisayar Mühendisleri Odası
Halil GEZER- Çevre Mühendisleri Odası
Ufuk ATAÇ- Elektrik Mühendisleri Odası
Mustafa ZORLU- Gemi Mühendisleri Odası
Feramuz AŞKIN - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
Yusuf SONGÜL- Gıda Mühendisleri Odası
Ata Can KALE- İç Mimarlar Odası
Murat FIRAT-Jeofizik Mühendisleri Odası
Ömer Ersin GIRBALAR-Jeoloji Mühendisleri Odası
Utkan GÜNEŞ-Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Ayşegül AKINCI YÜKSEL-Meteoroloji Mühendisleri Odası
Yusuf KANDAZOĞLU-Orman Mühendisleri Odası
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Yüksel KURT - Petrol Mühendisleri Odası
Esen Leyla İMREN - Tekstil Mühendisleri Odası

TMMOB Yüksek Onur Kurulu
Ali Fahri ÖZTEN - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Züber AKGÖL- İnşaat Mühendisleri Odası
Battal KILIÇ - Makina Mühendisleri Odası
Semih Lütfi TEMİZKAN - Mimarlar Odası
Şihat ŞENGAL – Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB Denetleme Kurulu
Taylan KALENDER - İnşaat Mühendisleri Odası
Halil İbrahim YİĞİT- Jeoloji Mühendisleri Odası
Nadir AVŞAROĞLU - Maden Mühendisleri Odası
İlter ÇELİK - Makina Mühendisleri Odası
Mehmet Zeki BARUTÇU - Mimarlar Odası

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz 2021 tarihinde, Covid-19 pandemi 
koşulları içerisinde, olağan takvimin İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu karar-
ları nedeniyle 14 (on dört) ay ertelemesi sonrası, kısıtlama ve yasakların yürürlükten 
kaldırılması ardından belirlenen en erken tarihte toplanmıştır. Olağan koşullarda 3 
(üç) gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 
söz konusu zorunluluklar nedeni ile 1 (bir) gün içerisinde tamamlanmıştır.

2020 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan TMMOB 46. Olağan Genel 
Kurulu her ne kadar 3 (üç) defa ertelenmişse de, TMMOB Yönetim Kurulu 5 Ekim 
2020 tarihli toplantısında, Birlik faaliyetlerinin sekteye uğramadan devamının sağ-
lanması için “İKTİDAR DAYATMASIYLA DEĞİL, GENEL KURUL İRADESİYLE 
YÖNETECEĞİZ” başlıklı bir karar almıştır. Söz konusu karar ile TMMOB 46. Olağan 
Genel Kurulu toplanıncaya kadar, Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan örgüt irade-
sinin fiilen işletilmesi, faaliyetlerin mevcut Yönetim Kurulu ve gerçekleşen Oda Genel 
Kurullarında TMMOB Yönetim Kurulu adayı olarak seçilen 3 üyenin tamamının ka-
tılımıyla yürütülmesi ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu oluşturulması konusunda fikir 
birliği sağlanmıştır. TMMOB 46. Olağan Genel Kuruluna kadar Birlik çalışmalarının bu 
karar doğrultusunda yürütülmesi, gerek demokrasi anlayışımız gerekse de pandemi 
koşulları ile siyasal iktidarın pasifize etme çabalarına teslim olmayışın bir ifadesi ola-
rak örgüt içi demokrasimiz adına kayıtlara geçen önemli bir tecrübe ve tavır olmuştur. 
Bu tavır, karşılaştığımız/karşılaşacağımız zor koşulları aşma yolunu, giderek etkisini 



74

artıran bireyci, dar grupçu, meslekçi anlayışlarda değil kolektif, demokratik katılımcı, 
kamucu ve toplumcu çizgimizde, TMMOB ilkeleri ve çalışma anlayışında aranması 
gerektiği de hepimize hatırlatmıştır.

Son günlerde yirmiden fazla şehirde meydana gelen orman yangınları nedeniyle yurt-
taşlarımız hayatını kaybetmiş, ormanlık alanlar, kent yerleşimleri, tarım arazileri ciddi 
şekilde zarar görmüştür. Radikal biçimde değişen iklim koşulları, ormanlık alanlarının 
rant elde edilecek araziler olarak görülmesi ve imara açılması, kontrolsüz ve kuralsız 
madencilik faaliyetlerinin baskısının artması ormanlarımızı ve bünyelerindeki ekosis-
temlerin geleceğini tehdit etmektedir. Korunması ve geliştirilmesi Anayasal güvence 
altına alınan ormanlarımız birçok yönden saldırı altındadır. Ülkemizin özellikle batı ve 
güney kıyılarında mevsimsel sıcaklıklarının arttığı dönemlerde insan kaynaklı orman 
yangınları hemen her yıl tekrarlanmaktadır. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında bulu-
nan yaklaşık 13 milyon hektar ormanlık alanımız büyük risk altında bulunmaktadır. 
Ülkemizde her yıl on binlerce hektar ormanlık alanımızın yok olmasına neden olan 
bu yangınların engellenmesi ve ormanlarımızın korunması, başta kamu otoritesi ol-
mak üzere yurttaşlar olarak ortak sorumluluğumuzdur. Ülkemizin havacılık alanında 
en deneyimli kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu (THK) AKP iktidarı dönemi 
boyunca sistematik olarak küçültülmüş ve nihayetinde 2019 yılında kuruma Kayyum 
atanarak bütünüyle tasfiye edilmeye başlanmıştır. Kurumun elinde bulunan yangın 
söndürme uçakları ve diğer ekipmanları ihale yoluyla satılmak istenmektedir. Kendi 
uçaklarımızın ve ekipmanlarımızla etkin bir biçimde orman yangınlarıyla mücade-
le edebilecek durumdayken, Tarım ve Orman Bakanlığı yangınla mücadeleyi Rus 
Şirketlerine ihale etmiştir. Kiralık uçakla yapılan yangın müdahalesinin yeterli olmadı-
ğı apaçık biçimde ortaya çıkmıştır. Büyük orman yangını felaketlerinin önüne geçilme-
si, yangınların yaratacağı doğal ve toplumsal yaraların sarılması için ormanlarımızı 
korumaya ve geliştirmeye yönelik “kamucu ormancılık politikaları” ivedilikle yaşama 
geçirilmelidir. Yangından etkilenen orman arazileri hiçbir biçimde imara ve yapılaşma-
ya açılmadan hızla ıslah edilmeli, yetişme çevresi koşullarına uygun kökende yeterli 
miktarda tohum ve fidan sağlanarak yeniden ağaçlandırılmadır. Orman köylülerinden 
başlayarak, orman köylülerinden seçilen orman muhafaza memurlarına ve orman 
mühendislerine uzanan ormancılık kültürüne de darbe vurulmuştur. Ormancılık teşki-
latının bilimsel gereklilikler uyarınca bir an önce geliştirilmesi gereklidir.

3 (üç) yıldan fazla süren TMMOB 45. Çalışma Dönemine denk gelen zamana “kriz” 
damgasını vurmuştur. Ekonomiden siyasete, dış politikadan hukuka, çevreden sağ-
lığa kadar her alanda yaşanan krizler ülkemizi derinden etkilemiştir. OHAL koşulla-
rında gerçekleştirilen ve Parlamenter Demokrasinin ortadan kaldırılarak tek adam 
rejimine geçilmesini sağlayan 24 Haziran 2018 Seçimleri sonrasında, devlet kurum-
ları ve idari yapılanma yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde dönüştürülmüştür. TMMOB 
ve diğer anayasal meslek kuruluşlarının kamu idaresinden dışlanması, hukuk ku-
rumlarının tümüyle siyasallaştırılması ve parti devleti anlayışının egemen hale geti-
rilmesi ile süreklileşmiş bir yönetim krizi ortaya çıkmıştır. Bu siyasal kriz beraberinde, 
seçimler öncesinde geçici tedbirlerle ötelenen ekonomik krizi de tetiklemiş, uzun yıllar 
benimsenen neo-liberal ekonomi politikaları sürdürülemez hale gelmiştir. Hayat pa-
halılığı, enflasyon, işyerlerinin kapanması ve ortaya çıkan işsizlik, 3 yıl boyunca ülkeyi 
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adeta kasıp kavurmuştur. Kapitalist sömürü sisteminin bir parçası olarak yönetilen 
pandemi sürecinin de etkisiyle yaşanan büyük durgunluk, başta ücretli çalışanlar ol-
mak üzere emekçi halk sınıflarının büyük bir borç batağına sürüklenmesine neden 
olmuştur. Çalışma hayatına hakim kılınmaya çalışılan esnek ve güvencesiz biçimler 
salgın sürecinin etkisi ile yaygınlaşmış, emekçiler hak kaybına uğramıştır. Soma’dan 
Ermenek’e kadar yaşadığımız iş cinayetleri sonucu işçi mezarlığına dönüşmüş ülke-
mizde koşullar daha da kötüleşmiştir. İktidarın yanlış pandemi politikaları sonucu ça-
lışmak dışında bir seçeneği olmayan emekçiler Covid-19 nedeni ile hayatını kaybet-
miştir. İşçi sağlığını ve iş güvenliğini maliyet olarak gören kapitalizmin sömürü sistemi 
günlük hayatımızı teslim almıştır. Çalışma hayatını belirleyen politikalar, kanunlar ve 
ilgili mevzuat, uygulamalar kökten değişmelidir.

Kadın meslektaşlarımızın çalışma ortamlarında ki yaşadıkları zorluklar, karşılaştık-
ları şiddet, cinsiyet eşitsizliği ve yıldırma politikalarının son bulması için daha etkin 
mücadele edilmesi gerekliliği önümüzde bir görev olarak bulunmaktadır. Kadın mü-
cadelesinin önemli bir kazanımı olan İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesi ile kadına 
yönelik şiddetin cezasızlığının önü açılmıştır.  Aile, eğitim, çalışma yaşamı, istihdam, 
kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça görülebilen olumsuzluklar, AKP iktidarında 
artmıştır. Cinsel saldırılar, kadınların maruz kaldıkları aşağılanmalar, günlük yaşamda 
her yerde ve mevzuatlarda sürmektedir. AKP iktidarında kadın cinayetlerinde 14 kat 
artış olması tesadüfî değildir. Zira bugün ülkemizi yöneten iktidar, laiklik karşıtıdır, din-
sel bir toplum kurgusuna sahiptir, kadın-erkek eşitliğine inanmamaktadır; hemen her 
vesileyle kadınların bedenleri ve varlıkları üzerinde baskı ve “sahiplik” mekanizmaları 
oluşturmaya çalışmaktadır. Önce “3 çocuk” sonra “5 çocuk” söylemi, 4+4+4 gerici 
eğitim sistemi, “kürtajın vatana ihanet olduğu” vb. söylem ve uygulamalar, sermaye 
çıkarları ile gericiliğin ideolojik-kültürel, siyasal dünyasının nasıl uyuştuğunu göster-
mektedir. Kadın düşmanı tüm politikalara ve uygulamalara karşı yürütülen mücade-
lenin güçlenmesi, kadın dayanışmasının büyümesi ve toplumsallaşması hayati önem 
kazanmıştır.

Yaşanan siyasal ve ekonomik krizi gündemden düşürmek için dış politikada müdaha-
leci, saldırgan politikalar yürürlüğe konulmuş, emperyalist güçlere bağımlılık ilişkileri 
derinleştirilmiştir. Emperyalizme karşı yürütülen bağımsızlık mücadelesi, emekçilerin 
söz, yetki ve karar hakkına sahip olduğu eşit, özgür bir ülke mücadelesi ile iç içe geç-
miştir. Emekçilerin hak arama ve örgütlenmesi önündeki engeller büyümüş, baskının 
şiddeti artmıştır. Suriye ve Libya’ya yönelik müdahalelerin bir parçası haline getirilen 
ülkemiz sürekli bir savaş durumu içinde tutulmuş, başta meslek örgütleri olmak üzere, 
barıştan, kardeşlikten yana tavır alan tüm kurum ve kişiler düşmanlaştırılarak hedef 
gösterilmiştir. Son zamanlarda çeşitli kentlerde ve Konya’da Kürt yurttaşlara yönelik 
gerçekleştirilen saldırılar ile HDP İzmir il binası başta olmak üzere bazı binalarına 
yönelik düzenlenen silahlı saldırılar, ülkemizin sürüklenmek istendiği yeri göstermek-
tedir. HDP’nin kapatılması davasını da bu eksende değerlendirmek mümkündür. Bu 
saldırılar karşısında toplumun gösterdiği etkili karşı duruş, kandan ve çatışmadan 
beslenen ırkçı, faşist anlayışlara karşı güçlü bir cevap olmuştur. Kayyumlar aracılığı 
ile seçilmiş belediyelere el konulması, seçilmiş milletvekillerinin cezaevlerine gönde-
rilmesi demokrasiye karşı vurulmuş darbeler olarak ülkemizin karanlık sayfalarına 
yenilerini eklemiştir. OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz bir şekilde, haklarında 
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herhangi bir soruşturma dahi yürütülmeden ihraç edilen kamu çalışanlarına yönelik 
gösterilen insanlık dışı tavır hala sürmektedir. Çeşitli sosyal medya platformları aracı-
lığı ile ortaya dökülen kirli ve karanlık ilişkilerin itirafları, devlet yapılanması içerisinde-
ki suç organizasyonlarını ve halka ait olan kamu varlıklarının bir avuç sömürgen tara-
fından nasıl yağmalandığını gözler önüne sermiştir. OHAL borsalarından cinayetlere, 
kamu işletmelerinin peşkeş çekilmesinden yasa dışı silah ve petrol ticaretine kadar 
uzanan kirli, karanlık suç ilişkisi zincirinin hukuk önünde hesap vermek yerine nasıl 
korunup kollandığı da ortadır. Emekçilerin alın terinin sömürüsü üzerine kurulu çarpık 
düzen lime lime dökülürken, kirli parçaları da etrafa saçılmaya devam etmektedir. 
Özgür, eşit ve demokratik bir ülke kurabilmek için bu karanlık ilişkilerle toptan mü-
cadele etmek ve hesaplaşmak, emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık, emek, 
barış ve demokrasiyi cesur bir şekilde savunmak gerekmektedir.

Kürt halkının sosyal, siyasal, kültürel hakları, talepleri demokrasi ve insan hakları 
kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, çözümsüzlük üreten baskı, şiddet ve gü-
venlik eksenli politikaların uygulanması çatışmalı ortamın devam etmesine neden 
olmaktadır. İktidarın politikalarına muhalefet eden tüm kesimler haksız, hukuksuz 
bir şekilde cezaevlerine atılmaktadır. Cezaevlerinde hukuk dışı, antidemokratik uy-
gulamalar artmakta, bu uygulamalara karşı gelişen tepkiler de yetkililer tarafından 
görmezden gelinmektedir. Kürt sorunu konusunda inkar, imha ve şiddet politikalarının 
terk edilerek, sorunun siyaset kurumu içinde diyalogla çözülmesi ve bunun için gerek-
li adımların bir an önce atılması elzemdir.

12 Eylül faşist darbesi ile birlikte kapitalizmin neo-liberal ekonomi politikaları hayata 
geçirilmiş ve emekçi halk sınıflarının kazanımlarına birer birer el konulmuştur. Bu 
sürecin bir devamı olarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda (MKE) bilindik 
özelleştirme oyunları başlamış ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 
de özelleştirme kapsamına alınmıştır. 20 yıl önce yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Kanunu (EPK) ile elektrik enerjisi adım adım piyasalaştırılmış ve bugün gelinen nok-
tada elektrik sisteminin beyni durumundaki TEİAŞ’da özelleştirilme kapsamına alın-
mıştır. Elektrik sektöründe yaşanan sermeye transferi süreci aynı şekilde MKE’de de 
yaşatılacaktır. AKP, iktidara geldiği günden bu yana neo-liberal özelleştirme politika-
larının en sadık ve saldırgan temsilcisi olmuştur. Cumhuriyet tarihinin tüm endüstriyel 
birikimini, sınai tesisleri, kamusal yatırımları ve kurumları farklı yöntemlerle özeleş-
tirilmiştir. Özelleştirmeler sonucunda çalışanlar, üreticiler ve toplum büyük kayıplar 
yaşarken, sermaye sahipleri servetlerine servet katmışlardır. TELEKOM, TÜPRAŞ, 
PETKİM, TEKEL, ERDEMİR, TEDAŞ, Şeker Fabrikaları gibi pek çok kamusal zen-
ginliğimiz, halka ait olmaktan çıkmıştır. Diğer kamu kuruluşlarımız ise Varlık Fonuna 
devredilerek sürekli zarar eden, denetimsiz yapılar haline getirilmişlerdir. Bu yağma 
düzenine karşı toplumun ortak çıkarı için, planlı ve sürdürülebilir bir ekonomik bü-
yüme için, yeni yatırımların yapılarak istihdamın artırılması için acilen sektör temelli 
yeni ve güçlü kamu işletmeleri kurulmak zorundadır. Bunun için kamusal fayda ve 
demokratik yönetim ve denetim anlayışı ekseninde oluşturulacak kamusal kurum ve 
kuruluşlara ihtiyacımız vardır. Bizden çalınanların geri alınması için tereddütsüz bir 
şekilde yeniden kamulaştırma adımları hızla atılmalıdır.
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2020 yılı içerisinde, Türkiye Barolar Birliği ve TMMOB Kanunlarında değişiklik yapıl-
ması yolu ile müdahale girişimleri yeni bir boyut kazanmıştır. Otoriter sistemin kök-
leşmesi yolunda uzun yıllar içerisinde yürütülen saldırı dalgası Birliğimizi de hedef 
alarak ilerlemiş, Avukatlık Kanunu değiştirilmiştir. Eş zamanlı şekilde TMMOB Kanun 
değişikliği taslakları hazırlanmış, kara propaganda merkezi olarak çalışan yandaş 
basın operasyonları eşliğinde Birliğimize yönelik saldırılar yoğunluk kazanmıştır. 
TMMOB Kanunu değişikliğine yönelik siyasal iktidarın hazırladığı taslak TBMM’nin 
tatile girmesi ile rafa kaldırılmıştır. Kamu ve toplum yararı doğrultusunda meslek alan-
larımızda yaşanan yağma ve talan sürecine müdahale eden, emek, barış, demokrasi, 
bağımsızlık ekseninde faaliyet sürdüren TMMOB’nin etkisizleştirilmesi ve parçalan-
masına yönelik çabaların devam edeceği açıktır. Birliğimizin şimdiye kadar göstermiş 
olduğu direnç ve mücadele çizgisi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları 
kadar parçası olduğumuz toplumun ve ülkemizin hak ve çıkarları için de hayati önem 
taşımaktadır. Kamusal varlıklarımızın ana hedef olduğu, sermaye saldırısı altındaki 
meslek alanlarımızda yürüttüğümüz mücadele ülkemizin aydınlık geleceğine giden 
yolda önemli bir mevzi, TMMOB de bu mücadelede önemli bir kuruluştur. TMMOB’ye 
yönelik saldırılara karşı toplum ve ülke çıkarları için mücadelemiz büyüyerek, güçle-
nerek ve gelişerek devam edecektir.

Covid-19 salgını karşısında geliştirilen politikalar ve uygulamalar, neo-liberal ideoloji-
nin iflas ettiğini göstermiştir. İnsanları ölüme terk eden kapitalizmin, insanlık ve dün-
ya için felaketten başka bir sonuç üretemeyeceği yeniden gözler önüne serilmiştir. 
Salgın sırasında Sağlık Bakanlığı’nın 65 yaş üstü insanlarımızı hedef olarak göster-
mesi kabul edilemez ve bu durum insan haklarına aykırıdır. Benzer durum, doğanın 
sömürüsüne dayalı olarak gerçekleşen müdahalenin bir sonucu olan iklim krizinin so-
nuçları açsından da yaşanmaktadır. Doğa ile uyumsuz ve plansız kentleşme, sanayi, 
enerji vb. politikalar sonucu yok edilen doğal yaşam alanları ve bozulan ekosistemler 
sağlık sorunları, gıda kriz, iklim krizi gibi sorunların doğmasına neden olmuştur. Tarım 
sektörümüz yıllardır uygulanan yanlış ve özelleştirmeci tarım politikaları nedeniyle 
yapısal sorunlarını çözememiştir. Yaşanan krizden kurtulabilmek için ithalat kolay-
cılığına dayalı neoliberal ekonomi politikaları yerine üretim ekonomisini, sermayenin 
öncelikleri yerine kamusal çıkarları, gündelik politikalar yerine tarımda planlı kalkın-
mayı hedefleyen anlayış bir an önce benimsenmeli, tarım sektörüne yönelik yapısal 
sorunları gideren tarımsal planlamalar acil olarak gündeme alınmalıdır.

Kamusal kaynaklar halkın ortak ihtiyaçları için değil, yandaş sermaye kesimlerinin 
zenginliği için kullanılmış, Kamu Özel Ortaklığı adı altında, bütün ticari riskin hazine 
tarafından üstlenildiği gelir garantili anlaşmalar yoluyla ülkenin geleceği de ipotek altı-
na alınmıştır. İstanbul Havalimanı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Şehir Hastaneleri, 
Millet Bahçeleri, İnciraltı-Çeşme-Urla Turizm Projeleri, Kanal İstanbul gibi hiçbir plan-
lamaya dayanmayan, toplumsal öncelikleri gözetmeyen, doğayı ve tarihi hiçe sayan 
projeler, büyük reklam kampanyalarıyla AKP’nin siyasal propaganda malzemesi ola-
rak kullanılmıştır. Ormanlarımız, madenlerimiz, denizlerimiz, derelerimiz, limanları-
mız, tarım alanlarımız, tarihi mekânlarımız yandaş şirketlere ve uluslararası tekellere 
peşkeş çekilmiştir. Kaz Dağlarından Fatsa’ya, Cerattepe’den ve Kuzey Ormanlarına, 
Hasankeyf’ten ve Allianoi’ye, Dipsiz Göl’den Kapadokya’ya ve Manisa Kula-Salihli 
Jeoparkı’na kadar yaşam alanları, denizler, dereler, kıyılar, ormanlar, meralar, yaban 
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hayatı, biyolojik, jeolojik ve ekolojik çeşitlilik, tarihsel ve kültürel miras sermayenin 
dizginsiz talanına açılmış, coğrafyamıza telafisi mümkün olmayan zararlar verilmiş-
tir. Saroz Körfezine yapılmakta olan yüzen rafineri ve liman projesi geri dönülmez 
bir çevre tahribatı doğurmaktadır. Yapılması halinde İstanbul, Trakya, Karadeniz ve 
Marmara Denizi’ne yönelik tahribatı mega boyutlarda olacak olan Kanal İstanbul 
projesinden vazgeçilmelidir. Birliğimiz ve Odalarımız tarafından açılan 12 dava ve 
muhtemel yeni davalar hukuk sürecinin bir tiyatroya dönüştüğünü göstermeye yet-
mektedir. TMMOB, yaşam alanlarının, derelerin, kıyıların, ormanların, meraların, 
yaban hayatının, biyolojik, jeolojik ve ekolojik çeşitliliğin, tarihsel ve kültürel mirasın 
korunmasını kayıtsız şartsız ve öncelikli olarak savunmaya devam edecektir.

Son zamanlarda Doğu Karadeniz başta olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde ya-
şanan ve afete dönüşen doğa olaylarının yarattığı yıkım ve can kayıpları giderek 
artmaktadır. Sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliğinden ziyade, insan 
kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su politikaları, HES’ler, plansız ve çarpık kentleş-
me, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim 
etmesidir. HES’ler ile vadi yataklarının doğal yapısı ve akış bozulmuştur. Çarpık kent-
leşme sonucu, dere taşkın alanları ve dere yatakları yapılaşmaya açılmıştır. İmar affı 
adı altında, yanlış yerlerde mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilen kaçak yapılara 
göz yumulmuş, yurttaşlarımız güvenliksiz ve sağlıksız yapılarda, risk altında yaşa-
maya mecbur bırakılmıştır. Yanlış su yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır. 
Dere yatakları acilen bilim ve tekniğin kurallarına uygun olarak rehabilite edilmeli, 
heyelan riski olan alanlar yapılaşmaya açılmamalı bu alanlar üzerindeki mevcut ya-
pılar kaldırılmalı, tekrar yapılaşmaya açılmaması için Anayasal korumaya alınmalıdır. 
Bilim ve tekniğe uygun olmayan, ranta dayalı, doğa ve yaşam düşmanı projelere izin 
verilmemelidir. Deprem riskini sermaye çevreleri için bir fırsata çeviren ranta dayalı 
kentsel dönüşüm politikaları terk edilmelidir. Doğa olaylarının afetlere dönüşmemesi 
için TMMOB gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yetkileri artırılmalı ve önerilerimiz, 
itirazlarımız dikkate alınmalıdır.

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlamanın değeri, önemi ve ihtiyacı ardı ardına ger-
çekleşen afetler sonrası daha anlaşılır hale gelmiştir. Doğa ile uyumlu şekilde sağlıklı 
ve güvenli bir yaşamı sürdürmek mümkündür. Bunun için en başta bilim ve tekniği 
dışlayan, kamucu politikaları tasfiye eden anlayış terk edilmeli, temel politikalarda 
köklü değişikliklere gidilmelidir.

TMMOB olarak, tek adam rejiminin ülkeye hiçbir biçimde istikrar getirmeyeceği en 
başından itibaren ifade edilmiştir. 2017 yılındaki Anayasa Referandumu sırasında da 
2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde de halk egemenliğinin, hukuk devleti 
anlayışının, güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmasının ülkeyi uçuruma sürük-
leyeceği belirtilmiştir. Kendi kültürlerine, kendi kimliklerine, kendi inançlarına, kendi 
yaşam tarzlarına sahip çıkan tüm kesimleri toplumsal yaşamdan dışlayan, hukuk 
önünde eşit görmeyen tek adam rejiminin geleceğinin olmadığı açıktır.

TMMOB, emperyalizmin başta Ortadoğu olmak üzere yakın coğrafyamızdaki sömürü 
amaçlı yıkım ve savaş politikaları sonucu ülkelerinden ayrılmak durumda kalan ve ül-
kemize gelmiş olan sığınmacıları ötekileştiren söylem ve eylemleri şiddetle kınamak-
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tadır. TMMOB, emperyalist saldırganlığa ve kapitalist sömürüye karşı çıkarken aynı 
zamanda sığınmacıların insanca koşullarda yaşamasını sağlamayı, güvenli işlerde 
çalışması için mücadele etmeyi, dolaşım özgürlüklerini savunmayı ve ülkelerine geri 
dönebilecekleri koşullar için çaba harcamayı bugün tüm emek ve demokrasi güçleri-
nin güncel görevi olarak görmektedir.

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, meslek sorunlarının ülke sorunlarından ayrıla-
mayacağı ilkesi ile ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu, aklın ve bilimin ışığında 
analiz etmeye ve çözümler üretmeye çalışmıştır.

TMMOB, geçmişte olduğu gibi gelecekte de eşitliği, özgürlüğü, bağımsızlığı, emeği, 
demokrasiyi ve barışı savunmaya devam edecektir.

TMMOB, sevgili başkanımız Teoman Öztürk’ün de ifade ettiği şekilde, “Yüreğimizdeki 
insan sevgisi ve yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının 
bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkı-
mızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürmek yolunda inançlı ve 
kararlıyız.” demeye ve bunun için mücadele etmeye devam edecektir.

Yaşasın TMMOB, yaşasın mücadelemiz.
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4.3.2. TMMOB Toplantı, Rapor ve Etkinlikler

Çalışma dönemi içerisinde TMMOB tarafından yürütülen çalışmalar, mevzuat deği-
şiklikleri, mesleki konular, yargı kararları gibi hususlarda Oda başkanları, sekreterleri, 
avukatları ile ortak toplantılar yapılmıştır. İl Koordinasyon Kurulları aracılığı ile de iller-
de çalışmalar yürütülmüş, ortak eylem ve etkinlikler düzenlenmiş, basın açıklamaları 
hazırlanmıştır. İKK bünyesindeki çalışma detaylarına Şubemiz çalışma raporlarından 
ulaşılabilir.

TMMOB Çalışma Dönemi içerisinde oluşturulan Bilirkişilik Çalışma Grubu, Kadın 
Çalışma Grubu, Mesleki Denetim Çalışma Grubu, Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma 
Grubu, Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu, Kamuda Çalışan Mimar Mühendis 
ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu, Mevzuat İzleme Çalışma Grubu, 
Enerji Çalışma Grubu, KHK İle İhraç Edilen Mimar Mühendis ve Şehir Plancılarının 
Sorunları Çalışma Grubu, Uzaktan Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyonu Çalışma 
Grubu, Ücretli İşsiz Mimar Mühendis ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu, 
Emekli Mimar Mühendis ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu, Engelli 
Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma 
Grubu, Büyük Mega Projelerin Süreçleri ve Sonuçları Takibi Çalışma Grubu, Uzaktan 
Meslek İçi Eğitim ve Ölçümleme Çalışma Grubu, Sanayi Çalışma Grubu, Tunceli 
Munzur Gözeleri Çalışma Grubu, Gıda Politikaları Çalışma Grubu’na Odamızca katı-
lım sağlanmış, yürütülen çalışmalara katkı sunulmuştur.

• Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları, başta OHAL Kanun 
Hakkında Kararnameleri (KHK) olmak üzere birçok hukuksuz yolla kamudan 
ihraç edilmiştir. Meslek mensupları ihraçla kalmamış, mesleklerinin getirdiği 
diğer yetki ve unvanların da kullanılmasına engel olunmuştur. Bu bağlamda 
konuyla ilgili olarak TMMOB OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) İle 
İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Raporu hazırlanmış ve Eylül 
2020’de yayımlanmıştır.

• İzmirde yaşanan deprem sonrası 1-2 Kasım 2020 tarihlerinde TMMOB 
Heyeti deprem bölgesinde yerinde incelemelerde bulunmuş olup TMMOB 
İzmir İKK tarafından dayanışma kampanyası başlatılmış ve ülke çapında 
TMMOB üyelerine çağrı yapılmıştır.

• TMMOB 45. Dönem 5. Danışma Kurulu toplantısı 8 Kasım 2020 tarihinde 
yapılmıştır. Toplantıda TMMOB geçmiş dönem değerlendirilmesi yapılmış, 
pandemi nedeniyle ertelenen genel kurullar nedeniyle çalışma dönemi görev 
süresinin uzamasından ötürü bu süreye dair çalışma programı oluşturulması 
ve TMMOB yasasının değiştirilmesine dair hususlarda görüş alışverişi yapıl-
mıştır.

• TMMOB Salda Gölü Komisyonu tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde 
TMMOB Salda Gölü Raporu hazırlanmış ve rapor sonrasında İngilizceye çev-
rilmiştir. Burdur’da bulunan Salda Gölü Kıyısının imara açılarak kıyıda “Millet 
Bahçesi” kurulması konusu 2019 yılında gündeme geldiğinde TMMOB, yöre 
halkının talebi üzerine yerinde yapılan teknik incelemeler ışığında hassas bir 
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çalışma yürüterek bu raporu kamuoyu ile paylaşmış; rapor, Salda Gölü’nün 
bütünlüğüne zarar verecek tüm projelerin önlenmesinde önemli bir dayanak 
oluşturmuştur. TMMOB’nin yürüttüğü teknik çalışmalarının ön ayak olması ile 
de Salda Gölü’nün UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için girişimler 
başlatılmıştır. 

• TMMOB Teknik Heyeti 04.03.2021 tarihinde, TMMOB Büyük Menderes 
Havzasında Jeotermal Enerji Santralları Gerçeği ve Aydın İlinde Kurulu 
JES’lerin Çevresel Etkileri başlıklı rapor hazırlamıştır. Heyet tarafından ye-
rinde yapılan incelemelerde; yoğun olarak Aydın’da ve Büyük Menderes 
Havzası’nda kurulan JES’lerin çevresel etkileri sağlık, tarım, planlama, enerji 
ve ekonomik boyutlarda ele almış, santralların plansızlığı, işletme sorunları, 
santral atıklarının tasfiyesi konuları ile bunların çevresel etkilerine dair görüş-
ler rapora aktarılmıştır.

• TMMOB tarafından 31.01.2021 tarihinde Nükleer Santral Macerası ve 
Mücadele Paneli gerçekleştirilmiştir. Panelde Sinop ve Mersin Akkuyu Nükleer 
Santrallerine ilişkin çeşitli süreç ve mücadele alanlarına dair görüşmeler yapıl-
mıştır.

• TMMOB 45. Dönem 6. Danışma Kurulu Toplantısı, 10.07.2021 tarihin-
de Bilgilendirme ve Genel Durum Değerlendirilmesi ile TMMOB 46. Dönem 
Olağan Genel Kurulu gündemleri ile gerçekleştirilmiştir.

• Kastamonu Bozkurt ilçesinde ve Sinop Ayancık’ta yaşanan ve Türkiye ta-
rihinin en büyük sel felaketlerinden olan bölgede; TMMOB Heyeti tarafından 
26.08.2021 tarihinde inceleme ve ziyaretlerde bulunulmuştur. 

• 08.05.2021 tarihinde çevrimiçi olarak İstanbul Sözleşmesi’nden 
Vazgeçmiyoruz teması ile 4. Kadın Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. 
Sempozyumun ilk oturumu TMMOB’li Kadınlar Diyor Ki! İstanbul Sözleşmesi 
Yaşatır başlığı, ikinci oturumu  TMMOB’li Kadınlar Diyor Ki! İstanbul 
Sözleşmesi’nden Vazgeçmeyeceğiz başlığı ve son oturumu ise TMMOB’li 
Kadınlar Diyor Ki! Söyleyecek Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var başlığıyla 
gerçekleştirilmiştir.
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• TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu çıkan yangınlarla ilgili olarak yerin-
de incelemelerde bulunmuştur. 

• 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat 
Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezleri ile; 5 Ağustos 2021 tarihinde ise 
Evrenseki, Kalemler ve Oymapınar bölgelerindeki köyler ziyaret edilerek ince-
lemeler gerçekleştirilmiştir. Afet bölgesinde yaşananları ve afet sonrası yapı-
lacakların da değerlendirildiği ziyaretlerde, afet koordinasyon merkezlerindeki 
yetkililer ve yöre halkı ile görüşmeler yapılmıştır.

  

• TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu tarafından 2021’in Ağustos ayında 
Kapıdaki İklim Krizi, Orman Yangınları! başlıklı bir rapor hazırlamıştır. Raporda 
özetle, yangından etkilenen ormanlık alanların gelecekte yapılaşmaya açılma-
sından endişe duyulduğu belirtilmiştir.

• Van’da yaşanan ve yıkıma neden olan sel felaketi ardından TMMOB Van, 
Diyarbakır, Tunceli ve Hakkâri İl Koordinasyon Kurullarının oluşturduğu he-
yet 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde bölgede teknik inceleme ve ziyaretlerde 
bulunmuştur. Selden etkilenen yöre halkının ihtiyaçlarının karşılanması konu-
sunda TMMOB’nin merkezi olarak organize ettiği dayanışma faaliyeti ile topla-
nan malzemelerin dağıtımı ve kurum ziyaretleri gerçekleştirildi.

• TMMOB Heyeti, yaz aylarında yaşanan yangınlar nedeniyle orman alanla-
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rında büyük kayıplar yaşayan bölgelerde incelemelerde bulundu. 16.09.2021 
tarihinde Muğla’da ve 17.09.2021 tarihinde Antalya’da incelemede bulunan 
heyet, il ve ilçe belediye başkanları ile görüşmeler yaparak ortak yürütülecek 
faaliyetlere dair bilgi aktarmışlardır.

 
 

• TMMOB Munzur Gözeleri Komisyonu 29- 30 Eylül 2021 tarihinde Tunceli 
Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Gözeleri’nde teknik inceleme ve değerlen-
dirmelerde bulundu. Munzur Gözeleri Rekreasyon Alanı Projesinin, Gözeleri 
uğrattığı tahribatı ve Munzur Vadisine etkilerini incelemek ve raporlaştırmak 
üzere çalışmalarına başlayan komisyon saha incelemeleriyle birlikte Tunceli İl 
Koordinasyon bileşenleriyle değerlendirmelerde bulundu.

 

• TMMOB 7. Kadın Kurultayı İMO KKM Teoman Öztürk Toplantı Salonunda 
20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Örgütlenme başlığı ile açı-
lış sunumu yapılmış akabinde İKK üzerinden; Haklarımızdan, Eşitlikten, 
Adaletten Vazgeçmiyoruz; Dünyanın Yarısı Kadınlar Olarak, Eşitliğin Tanımını 
Biz Yapacağız;  ‘Kadınlar Örgütlü, TMMOB Daha Güçlü; Toplumsal Cinsiyet 
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Eşitliği; Kadın İstihdamı-Şiddet; Kadına Şiddet ve Kadın İstihdamı için 
Önerilerimiz; Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz başlıkları ile sunumlar ya-
pıldı.  Toplumsal krizin derinleştiği bu süreçte yaşamın her alanında her türlü 
soruna duyarlı mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar serbest kürsüde ko-
nuştular ve etkinlik sona erdi.

   

• TMMOB Bilirkişilik Paneli Toplumcu Bakış Açısı ile Bilirkişilik ana temasıyla 
4 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Kamu Yararı Çerçevesinde Bilirkişilik Hizmeti ve 
Kente ve Yaşama İz Bırakan Raporlar başlıklarıyla oturumlar gerçekleştirilmiş-
tir.

• TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen TMMOB 
13. Enerji Sempozyumu, 09-11 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara`da gerçek-
leştirildi. Sempozyumda Enerji Yaşam ve Demokratikleşme ana temasından 
hareketle konunun; sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri etrafında 
değerlendirmeler yapıldı. Sempozyum boyunca bu konu başlıkları etrafında 
altı oturum ve iki panel gerçekleştirildi. Panellerin ilki ‘’Küresel ve Ulusal Enerji 
Politikaları ve Enerjide Demokratikleşme’’ başlığında, ikincisi ise “Nükleer 
Enerji Politikaları ve Yıkımlar” başlığında gerçekleştirildi.
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• TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından 4.’sü düzenlenen Koruma ve 
Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu “Krizler ve Peyzaj” ana teması ile 11- 12 Aralık 
2021 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Sempozyuma fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi olarak hibrit katılım 
sağlandı.

• TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen TMMOB 
Sanayi Kongresi 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da MMO Eğitim ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve 
Kapitalizmin Açmazları ana temasıyla toplandı.  

 

• TMMOB Tarımsal Üretim ve Tüketimde Sosyal Dayanışma Pratiği Olarak 
Kooperatifçilik Sempozyumu 26 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak ger-
çekleştirildi.
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4.4. TUPOB Çalışmaları

TUPOB 14. Donem Başkanlığı 2020-2022 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. 14. 
Dönem Başkanlığı süresince daha önceki dönemlerde de dile getirilen bölümlerdeki 
eğitim kalitesi, akademik kadro yetersizliği, kontenjanların fazlalığı sorunlarının yanı 
sıra Bölüme girişte başarı sırası şartının getirilmesi talebi Yüksek Öğretim Kurumu’na 
yapılan 2 ziyaret ve 1 online toplantı ile iletilmiştir. Bölümlerin Akreditasyonu ile ilgili 
komisyon çalışmalarının yanı sıra MİDEKON’un çağrısı ile planlama bölümlerinde 
asgari ölçütlerin yeniden gözden geçirilmesi, ÜAK doçentlik başvurusunda anahtar 
kelimeler ile ilgili komisyon çalışmaları yürütülmüştür. 

TUPOB tarafından yürütülen çalışmalara dair 9. Şehircilik Kongresi programı kap-
samında özel oturum düzenlenmiş olup oturumda Prof. Dr. Ela BABALIK tarafından 
Planlama Bölümlerinde Asgari Ölçütler, Prof. Dr. Zeynep ENLİL tarafından Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümlerinin Akreditasyonu, Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR tara-
fından Planlama Eğitiminde Nitelik Sorunu ve Başarı Sırası Şartı ve Zafer MUTLUER 
tarafından Şehir Planlama Meslek Alanında İşsizlik ve İstihdam Sorunları başlıklı su-
nuşlar yapılmıştır. Online olarak gerçekleşen etkinlikte bu özel oturuma dair sunuşla-
ra buradan ulaşabilirsiniz.

TUPOB ve Oda sekreteryasında her yıl düzenlenen TUPOB Planlama Öğrencileri 
Bitirme Projesi Yarışmasının 2021 dönemine ait olarak Kongre kapsamında özel otu-
rum yapılmış, juri üyeleri aracılığı ile bitirme projelerine dair genel görüşler belirtilmiş 
ve ödül alan proje sahiplerince sunumlar gerçekleştirilmiştir. Oturuma ait kayda bu-
radan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=cz44GMKp6Po&ab_channel=TMMOB%C5%9EehirPlanc%C4%B1lar%C4%B1Odas%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=oHxcihDDRJk&ab_channel=TMMOB%C5%9EehirPlanc%C4%B1lar%C4%B1Odas%C4%B1
https://www.youtube.com/watch?v=oHxcihDDRJk&ab_channel=TMMOB%C5%9EehirPlanc%C4%B1lar%C4%B1Odas%C4%B1
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4.5. Öğrencilerle İlişkiler

Meslek örgütlüğünün öğrenci örgütlülüğünden başladığı bilinciyle, 31. Dönemde 
Türkiye’nin çeşitli illerindeki Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerini kapsayan önem-
li etkinlikler düzenlenmiştir. Mesleğimizin gelecekteki temsilcilerine yönelik olarak, 
mesleki bilgi ve birikimlerini arttırmak amacıyla farklı üniversitelerden akademisyen-
lerin, serbest şehircilik faaliyeti yürüten deneyimli şehir plancılarının, kent ve çevre 
mücadelesi yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı eğitim kampları 
bu etkinliklerin başında gelmektedir. 

2020 yılında tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemi koşulları nedeniyle yaz kampı 
düzenlenememiştir. 2021 yılında Planlama Öğrencileri 9. Yaz Eğitim Kampı, gerekli 
önlemler dâhilinde İzmir-Selçuk’ta düzenlenmiştir. Kampa katılım gösteren öğrenci-
lerin Oda ile bağlarının güçlenmesi adına, şubelere bağlı Öğrenci Komisyonları hak-
kında bilgilendirme sağlanmış ve Öğrenci Komisyonlarının faaliyetlerinin yaygınlaş-
tırılması adına fikir alışverişleri yapılmıştır. Kamplara ilişkin detaylı bilgiyi Etkinlikler 
başlığı altında Öğrenci Etkinleri bölümünde bulabilirsiniz.  Odamızın en önemli etkinli-
lerinden biri olan Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu kapsamında düzenlenen Öğrenci 
Çalıştayları 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

Oda örgütlenmesinde öğrencilerin önemli rol üstlendiği Öğrenci Komisyonları’nın fa-
aliyetlerinin artması ve öğrenci komisyonu bulunmayan illerde Öğrenci Komisyonları 
oluşturulması adına, farklı şehir ve okullardan öğrencilerle iletişime geçilmiş, çevrimi-
çi platformlar aracılığıyla görüşmeler sağlanmıştır. 

31. Dönem’de Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerine yönelik en büyük çalış-
malardan olan Şehircilik Okulu Projesi kapsamında öğrencilere yönelik anket düzen-
lenmiş, ve video içeriklerinin öğrenci talepleri doğrultusunda hazırlanmasına önem 
verilmiştir. Şehircilik Okulu içeriğine “7. Şehircilik Okulu” bölümünden erişebililrsiniz.

Öğrencilere yönelik bir diğer önemli etkinlik TUPOB Şehir ve Bölge Planlama 
Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması’dır. Bitirme Projesi Yarışması, farklı okullardan 
öğrencilerin çalışmalarının bir araya gelmesi, mesleğe adım atmadan önceki son aşa-
mada farklı okullardan Jüri Hocaları tarafından değerlendirilmeleri ve çalışmalarının 
sergilenmesi açısından önemli bir yarışmadır. Yarışma sonucu çıktı oluşturan proje-
lerin sergilenmesi de, planlama öğrenimine yeni başlayan öğrenciler için ve planlama 
alanına yönelmek isteyen üniversite adayları açısından önemli bir örnek kazanımı 
olarak değerlendirilebilir. TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi 
Yarışması detaylarına “ TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi 
Yarışması” bölümünden ve  buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10675&tipi=2&sube=0
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Oda Genel Merkez sekreteryasınca başlatılan Şehircilik Okulu Projesi‘nin iyileştiril-
mesi amacıyla, planlama alanındaki öğrencilere yönelik Şehircilik Okulu/ Öğrenci 
Anketi oluşturulmuştur. Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans veya lisansüstü öğ-
renim gören kişilerin katıldığı bu anket çalışması; öğrenci yaklaşımlarını dinlemek, 
beklentilere yönelik içerik üretmek ve öğrencilere yönelik faaliyetlerin görünürlüğünü 
artırmak amacıyla oluşturulmuştur.
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TMMOB Şehir Plancıları Odası – Öğrenci Buluşması Etkinliği 3 Mart 2022 tarihinde, 
Zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Odamız çalı-
şanları, YK Üyeleri ve birçok okuldan Şehir ve Bölge Planlama öğrencisi katılmıştır. 
Etkinlik kapsamında aşağıdaki konularda bilgilendirme ve fikir alışverişi yapılmıştır:

-TMMOB Şehir Plancıları Odası Öğrenci Üyelik

-TMMOB Şehir Plancıları Odası Öğrenci Komisyonları

-Öğrenci Komisyon Faaliyetleri

-Genel Merkez & Şube Faaliyetleri ve Öğrenci İlişkileri

Etkinlik kapsamında yapılan sunuma buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/e5ea858709d0474_ek.pdf?tipi=&turu=&sube=
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5. ÜYE HAKLARINA VE MESLEKİ ÇALIŞMA 

ORTAMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

5.1. Karne Yönetmeliği Değişikliğine İlişkin 

Yürüttüğümüz Mücadele Kapsamında Yapılan Çalışmalar

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞME

Karne Yönetmeliği sebebiyle hem kamuda hem serbest şehircilik bürolarında faaliyet 
yürüten üyelerimizin yaşadığı sorunları; meslek alanımızdaki istihdam ve atama so-
runları ile çözüm önerilerimizi aktarmak üzere ÇŞB Mesleki Hizmetler Genel Müdürü 
Sn. Murat Oral, Genel Müdür Yardımcıları Sn. Atila Erenler ve Sn. Hidayet Uysal ile 
görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye Odamız adına Genel Başkan Gencay Serter, 
Genel Sekreter Ayhan Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyesi Serhan Saner katılarak, 
Karne Yönetmeliğine dair Odamızın önerilerini içeren ekteki dosyayı sundu. Yaşanan 
sorunların çözüme kavuşması için kurumsal işbirliği ve ortak çalışma yürütme talebi-
miz yinelendi.
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KARNE KOMİSYONU TOPLANTILARI

"Karne" uygulamasının yarattığı sorunlara etkin bir çözüm üretebilmek için büro 
çalışanı, büro yetkilisi, kamu kurumlarında veya belediyelerde işçi, sözleşmeli per-
sonel, akademisyen gibi mesleğimizin her alanından üyelerimizin katılımıyla Karne 
Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonumuz öncelikle "Karne Yönetmeliğinin" yarat-
tığı sorunların tespiti, sorunların çözümlerine dair öneriler ve "Karne Yönetmeliğine" 
dair yürütülecek mücadele sürecinde temel yaklaşımları ve mücadele yöntemlerini 
belirlemek için bir anket çalışması yapmıştır. Çalışma sonucu bütüncül bir Yönetmelik 
değişiklik önerisi taslağı oluşturulmuştur.
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KARNE YÖNETMELİĞİ ANKET ÇALIŞMASI

8 Mayıs 2021 tarihli Karne Komisyonu Toplantısı`nda alınan karara istinaden Karne 
Yönetmeliği`ne dair yürütülecek mücadele sürecine ilişkin üyelerimizin görüş ve öne-
rilerini almak için KARNE YÖNETMELİĞİ ANKETİ oluşturulmuştur. 02.07.2021 tari-
hinde yayınlanan ve 622 meslektaşımızın (üye sayımızın yaklaşık %10’una tekabül 
etmektedir) katılımıyla tamamlanan anket çalışması  sonuçları incelendiğinde öne 
çıkan başlıklar şunlardır:

Ankete katılan 622 meslektaşımızın %50.2’si serbest şehircilik faaliyeti yürütürken, 
kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanların oranı %31.9, halihazırda herhangi bir 
işte çalışmayanların oranı %11.4,  STK, gayrimenkul değerleme gibi alanlarda faa-
liyet yürüten anket katılımcısı üye sayımızın oranı ise %6.5 olarak ortaya çıkmıştır. 

Ankete katılım gösteren üyelerimizden Plan Yapım Yeterlilik Belgesine sahip olanların 
oranı, %59.2 olmuştur. 

Ankete katılım gösterip, Plan Yapım Yeterlilik Belgesine sahip olan meslektaşlarımız-
dan A grubu karnesi olanların oranı % 5.6, B grubu karnesi olanların oranı %5.3, C 
karnesi olanların oranı %9.5, D grubu karnesi olanların oranı %11.7, E grubu karnesi 
olanların oranı %12.6,  F grubu karnesi olanların oranı %55.3 olmuştur. 

Karne Yönetmeliğine dair yürütülecek çalışmalara ilişkin temel yaklaşımın sorul-
duğu soruda ise ankete katılım gösteren   622 meslektaşımızın %55.8’i, “Karne 
Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapılarak sorunlar giderilmeli, iyileştirilmelidir” 
cevabı verirken, %44.2’si “Karne Yönetmeliği tamamen iptal edilmelidir” şeklinde ya-
nıt vermiştir. 
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Karne Yönetmeliği’nin tamamen iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş belirten mes-
lektaşlarımız, bu talebin gerekçesi olarak diğer mimarlık ve mühendislik dallarında 
bu tür bir karne uygulaması olmadığını, meslek alanımızdaki karne uygulamasının 
özellikle yeni mezun meslektaşlar açısından ciddi bir mağduriyet ve eşitsizlik yarattı-
ğını birincil sebep olarak belirtmişlerdir. Bu uygulama yerine 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nda belirlendiği üzere iş deneyimi/iş bitirme kriterinin uygulanmasının, kişile-
rin sınıflandırılması yerine planlama işlerin sınıflandırılmasının ve her işe göre ekip 
tanımlarının yapılmasının daha uygun olacağı belirtilmiştir. Ayrıca parsel ölçeğindeki 
plan değişikliklerinin karne uygulamasından muaf olması ve plan onama kurumların-
da yeterli karne grubuna sahip şehir plancılarının istihdam edilmesi yoluyla sunulan 
planların kontrol edilebileceği Odamız bünyesinde kurulan karne komisyonu üyeleri 
tarafından önerilen görüşler arasındadır. 

KARNE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELE 
KAPSAMINDA CİMER‘E BAŞVURU DUYURUSU

Şehir Plancılarının her tür ve ölçekte plan yapımında müellif olabilme şartları 
07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren "Plan 
Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkındaki Yönetmelik"le belirlenmiş-
tir. Bu yönetmelikle planlama alanı ve projeksiyon nüfus kriterlerine göre yerleşme 
grupları; hangi planların "karne" kapsamında olduğu; kamu veya özel sektörde şe-
hircilik hizmeti üretilen sürelere göre karne grubu yükseltmenin esasları ve planlama 
iş bitirmelerinin şartları; plan müellifinin sorumlulukları ve diğer özel durumlarla ilgili 
hükümler belirlenmiştir.
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Geçmişten günümüze "Karne" uygulaması Şehir Plancılarının plan yapma yeterlilikle-
rini belirlemek yerine meslektaşlarımız arasında eşitsizlik ve tekelleşme oluşturmuş, 
mesleğin nitelikli şekilde icra edilmesini zorlaştırmıştır.

"Karne" uygulamasının yarattığı sorunlara etkin bir çözüm üretebilmek için büro 
çalışanı, büro yetkilisi, kamu kurumlarında veya belediyelerde işçi, sözleşmeli per-
sonel, akademisyen gibi mesleğimizin her alanından üyelerimizin katılımıyla Karne 
Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonumuz öncelikle "Karne Yönetmeliğinin" yarat-
tığı sorunların tespiti, sorunların çözümlerine dair öneriler ve "Karne Yönetmeliğine" 
dair yürütülecek mücadele sürecinde temel yaklaşımları ve mücadele yöntemlerini 
belirlemek için bir anket çalışması yapmıştır. Anket çalışmamız üyelerimizin yoğun 
katılımıyla sonuçlandırılmıştır. Çalışma sonucu bütüncül bir Yönetmelik değişiklik 
önerisi taslağı oluşturulmuştur.

Yönetmeliğe ilişkin belirlenen sorunlar, yürütülen anket çalışmasının sonuçları ve 
Yönetmelik değişikliğine ilişkin görüş ve önerilerimiz, Odamızın 08.09.2021 tarih ve 
03/0240 sayılı resmi yazısı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Ancak Bakanlık tarafından herhangi bir dö-
nüş yapılmamıştır. Bunun üzerine Yönetmelik değişikliğine ilişkin yürüteceğimiz mü-
cadelemizin ilk aşaması olarak CİMER‘e (cimer.gov.tr) bireysel başvuru yapılabilmesi 
için Karne Komisyonumuz tarafından dilekçe örneği oluşturulmuştur.

Dilekçenin yaygınlaştırılmasını, yaşanan sorunların çözümü için tüm öğrencilerimiz-
den, üyelerimizden ve meslektaşlarımızdan destek talep edilmiştir.
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KARNE SORUNUNUN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI İÇİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK 
VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLE GÖRÜŞME 

Oda Genel Başkanı Gencay Serter, Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan ve YK Üyesi 
Serhan Saner; Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında 
Yönetmeliğe dair Karne Komisyonumuzun katkıları ve üyelerimizin katılımıyla oluş-
turulan yönetmelik değişiklik önerilerini aktarmak üzere Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürü Sn. Murat Oral ve Mesleki Düzenleme Dairesi Başkanı Sn. Buket Sağıroğlu 
ile görüşme gerçekleştirmiştir.

Toplantıda, hem serbest şehircilik faaliyeti yürüten bürolarımızın karne yükseltme 
problemi ve karşılaştıkları sorunlar, hem kamu kurumlarında ve belediyelerde farklı 
statülerde çalışan üyelerimizin yaşadığı sorunlar hem de karne yönetmeliği kaynaklı 
olarak meslek alanımızın işleyişine sirayet eden sorunlar ve çözüm önerilerimiz ak-
tarılmıştır.

Sonraki süreçte, yaşanan sorunların çözümü için kurumsal işbirliği çerçevesinde or-
tak çalışma niyetinde ortaklaşılmıştır.
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5.2. Meslek Alanımıza İlişkin Kurum ve Kuruluşlarla İlgili Yapılan 

Çalışmalar

GÖRÜŞME TALEPLERİ

Belediyeler, ilgili bakanlıkların merkezi ve taşra birimleri ile bağlı kuruluşlarında plan-
lama faaliyetlerinin kamu yararı çerçevesinde etkin olarak denetiminin sağlanabilme-
si için kamuda Şehir Plancısı istihdamının artırılması; bununla birlikte meslektaşları-
mızın yaşadığı güncel sorunların aktarılması ve çözüm önerilerinin kurumsal işbirliği 
çerçevesinde sunulması amaçlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan randevu talebinde 
bulunulmuştur.
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01.10.2020 tarihinde yayınlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanlığı Yönetmeliği’nde 
bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında ça-
lıştırılmak üzere “coğrafi bilgi sistem uzmanı” veya “coğrafi bilgi sistem uzman yar-
dımcısı” olarak atanacakların nitelikleri, mesleğe alınmaları, sınavları, yetiştirilmeleri, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. 

Yapılan düzenlemeye göre Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu meslek-
taşlarımız da “Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman 
Yardımcısı” olarak görev alabileceklerdir.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞME

Oda Genel Başkanımız Gencay Serter, Oda Genel Sekreterimiz Ayhan Erdoğan ve 
Oda Yönetim Kurulu üyemiz Ayşegül Altınörs Çırak`ın katılımıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, kamu kurumlarında Şehir Plancısı 
istihdamının artırılması talebi aktarıldı. Bununla birlikte, sertifikalı mesleki eğitim 
programlarının sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması ile koruma mevzuatında yaşanan 
sorunlara dair hazırlanan dosya aktarıldı. 
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İLE GÖRÜŞME

Oda Yönetim Kurulu tarafından, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin kontenjanları-
nın ülke ihtiyaçları ile uyuşmayacak ölçüde artırılması ile akademik kadro ve mekan-
sal yetersizliklere rağmen yeni bölümlerin açılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm 
önerilerimizi içeren detaylı rapor çalışmasını sunmak üzere Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı`yla görüşme gerçekleştirildi.

YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve Prof. Dr. Necip Camuşcu 
ile farklı tarihlerde yapılan toplantılarda; 

1-   Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerine ilişkin tercih aşamasında Temel Başarı 
Sırası kriterinin uygulanması,

2-   Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin kontenjanlarının ülke ihtiyaçları doğrultu-
sunda düşürülmesi

3-   Mevcut durumda faal olup akademik kadro yetersizliği ve mekansal donatı ek-
sikliği bulunan bölümlerin bölgesel bir odakta toplanması ve bölge sorunlarına dair 
bilimsel çalışma yürütmelerinin sağlanması

4-   Kurumsallaşmasını tamamlanmış fakat akademik kadro ve mekansal yetersizlik-
leri bulunan bölümlerin söz konusu eksikliklerinin giderilmesi

5-   Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin akademik kardo yapısında Şehir ve Bölge 
Planlama mezunu akademisyenlerin yoğunlukta olmasının sağlanması şeklinde so-
mut öneriler iletilmiştir.
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YÖK BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Genel Başkanımız Dr. Gencay Serter, Genel Sekreterimiz Ayhan Erdoğan ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Arzu Başaran Uysal tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanlığına atanan Prof. Dr. Erol Özvar ziyaret edildi. Görüşmede, ŞBP bölümlerin-
de başarı sırası kriterinin uygulanması talebi ile birlikte akademik kadro ve mekânsal 
donatı eksiklikleri ile mevcut kontenjanların yarattığı sorunlar aktarıldı.

Depreme karşı alınması gereken önlemlere dair görüşlerimizi aktarmak ve bu ko-
nuda şehir plancılarının kamu kurumlarında güvenceli olarak istihdamının gerekli-
liğini dile getirmek üzere Odamız adına Genel Başkanımız Gencay Serter TBMM 
Deprem Araştırma Komisyonu toplantısına katılmıştır.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
GÖRÜŞME 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Nehir Havza Yönetim 
Planları, Su Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planları gibi planlama işlerine iliş-
kin düzenlenen ihalelerde, teknik personel listesinde şehir plancılarına yer verilmesi 
gündemli bir görüşme gerçekleştirilmiştir.  Hem ilgili planlama hizmetlerinin niteliğini 
artıracak olan, hem de özel sektörde Şehir Plancısı istihdamının artmasına vesile 
olacak bu düzenlemenin yanısıra Bakanlık bünyesinde Şehir Plancısı kadrosunun 
artırılması da talep edilmiştir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞME

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konan E-Plan Otomasyon 
Sistemi ile Odamız Bilgi İşlem Sisteminin entegrasyonunun sağlanması; Şehir 
Plancıları için alternatif istihdam olanaklarının yaratılması; kentsel risk analizleri-
nin oluşturulması, büyük verilerin planlama meslek alanında etkin şekilde kullanı-
mı için ortak çalışmaların yapılması gibi konu başlıklarını görüşmek üzere Odamız 
Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Saner; Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sn. İsmail Tüzgen ve Genel Müdür Yardımcıları Sn. 
Hüseyin Bayraktar ve Sn. Akın Kısa ile görüşme gerçekleştirdi.
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ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANINA İTİRAZ 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölge Planlama Ana Bilim Dalı için yayımlanan 
öğretim üyesi alım ilanında doçent olarak başvuracak kişiler için “peyzaj mimarlılığı 
alanında doçent unvanı almış olmak, tarihi çevre, planlama ve tasarım alanında ça-
lışmış olmak” başvuru koşulunun ilgili mevzuata aykırı olması nedeniyle iptal edilmesi 
için Rektörlük makamına yazılı başvuruda bulunulmuştur. 

SPOBİS VE E-PLAN OTOMASYON SİSTEMİ ARASINDAKİ ENTEGRASYON 
ÇALIŞMASI

Odamız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürlüğü arasında  bilgi işletim sistemimiz SPOBIS  ile E-Plan Otomasyon 
Sisteminin entegrasyonunu sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. 

Entegrasyon çalışması kapsamında sağlanacak servis ile serbest şehircilik bürola-
rımızın tescil durumları anlık olarak E-Plan Otomasyon Sistemi ile paylaşılacaktır.  
Bu sayede Odamıza tescil kaydını yaptırmamış ve her yıl yapılan tescil yenileme 
işlemlerini tamamlamamış büroların yetkili şehircileri E-Plan Otomasyon Sisteminde 
müellif olarak görülemeyecektir.
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İLLER BANKASI BİRİM FİYAT CETVELİ - ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ ÜCRETLERİNE 
DAİR İTİRAZ

İller Bankası tarafından duyurulan 2022 yılı Birim Fiyat Cetvelinde şehircilik hizmetleri 
için belirlenen fiyat artış oranının, bulunduğumuz ekonomik koşullara kıyasla oldukça 
düşük kalması sebebiyle Odamız tarafından yazılı başvuru yapılarak söz konusu fiyat 
cetvelinin yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
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ADALET BAKANLIĞI’NIN BİLİRKİŞİLİK LİSTE BAŞVURUSUNA DAİR 
DUYURUSUNA İTİRAZ

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan "2022 Yılı 
Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslar" ile "Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru" metinle-
rinde;

• ÇDP ve Mekansal Strateji Planlarına ilişkin davalarda farklı meslek grupları-
nın bilirkişilik yapmasının önünün açılması,

• Bilirkişilik Hizmeti başvurularında Plan Yapımı Yeterlilik Belgesinin aranması 
sebepleriyle Odamız tarafından yazılı başvuru yapılarak mevzuata aykırı söz 
konusu yanlışlıkların giderilmesi talep edilmiştir. 
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5.3. Pandemi Döneminde Yapılan Destek Çalışmaları

NETCAD YAZILIM A.Ş. İLE YAPILAN PROTOKOLÜN GÜNCELLENMESİ

Mesleki etik ilkelerimiz doğrultusunda faaliyet yürüten Odamıza tescilli Serbest 
Şehircilik Bürolarının, planlama hizmeti üretirken yoğun olarak kullandığı Netcad 
ürünlerinin yasalara uygun şekilde lisanslı kullanımının teşvik edilmesi ve üyelerimi-
zin söz konusu yazılım firmasının ürünlerine ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
koşullarda çok daha uygun fiyatlarla erişebilmesi amacıyla NETCAD Yazılım A.Ş. dü-
zenlediği kampanyayı 31.12.2020 tarihine kadar uzatma kararı almıştır.

Kampanya kapsamında;

* Odamıza tescilli Serbest Şehircilik Bürolarına, 31.12.2020 tarihine kadar yapacak-
ları lisans alımlarında %65`e varan oranda indirim yapılmıştır.

* Tüm lisans alımlarında vade farksız 12 aya kadar taksit imkânı sunulmuştur.

* Yeni mezunlara gerekli durumlarda demo ile destek olunmuştur.

* Odamız üyelerinin yeni özellik ve versiyonları kullanabilmeleri için belirlenecek tarih-
lerde ücretsiz online Netcad eğitimleri düzenlenmiştir.

* Kampanyadan faydalanmak için Odamıza tescilli Serbest Şehircilik Bürosu olması 
ve haklarında Lisanssız Netcad kullanımı ile ilgili devam eden bir yasal takibat olma-
ması gerekmektedir.
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PLANGML LİSANS DESTEĞİ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı` nın 18.01.2021 Tarih, E-35696232-300-54371 Sayılı, 
Mekansal Planların E-Plan Otomasyon Sistemi Uygulamasına PlanGML Formatında 
Yüklenmesine İlişkin Esaslar Konulu yazısı gereği; 20.02.2021 tarihinden itibaren cad 
ortamında üretilen plan verilerini PlanGML formatına dönüştürme zorunluluğu gel-
miştir. Netcad Yazılım tarafından, Netcad 8.0.1 anamodül versiyonu üzerinde çalışan 
güncel planet versiyonuna PlanGML paketleme yeteneği geliştirilerek netcadte üreti-
len planların uyumlaştırılması süreci için gerekli çalışma sağlanmıştır. 

Netcad Yazılım A.Ş ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde meslektaşlarımı-
zın, bu karara yönelik olarak güncel versiyona geçiş süreçlerinde, dönemin de eko-
nomik ve sosyal koşullarını gözeterek bu koşullarda kendilerine destek olmak adına 
1 Nisan – 1Haziran arası dönem geçerli olmak üzere, şehir planlama bürolarına bu 
lisansların geçici süre ile kullanıma açılmasına karar verilmiştir.

Netcad Yazılım A.Ş ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, PlanGML ile 
uyumlu güncel sürüme geçiş süreçlerinde, dönemin ekonomik ve sosyal koşullarını 
da gözeterek meslektaşlarımıza destek olmak adına 1 Nisan – 1 Haziran arası dö-
nemde geçerli olan ücretsiz PlanGML lisans desteği uygulaması sona ermiştir.

Sürenin dolmasıyla birlikte Netcad Yazılım A.Ş tarafından %45 oranında bir indirimle 
PlanGML uyumlu yeni lisans ve güncelleme hizmeti alımı sağlanmıştır. Aynı ofis için-
de 3 ve daha fazlası (PlanGML Kilit güncellemeleri ve ek PlanGML) lisans alımlarında 
da ekstra % 5 indirim avantajı sunulmuştur.

SERBEST ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MUAFİYETİNİN 
SAĞLANMASI HAKKINDA BAŞVURU

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 26.04.2021 tarihinde ya-
yımlanan Genelge ile 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında tam kapanma tedbir-
lerinin uygulanacağı duyurulmuştur.  Söz konusu Genelge doğrultusunda 29.04.2021 
tarihinde 81 il valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi gönderilerek muafi-
yetler kapsamında bulunan işyeri/ fabrika/ imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin 
ilgili belgenin düzenlenme esasları ve kontrol süreçleri tanımlanmıştır.

Serbest şehircilik hizmeti üreten üyelerimiz ve çalışanlarına ilişkin ilgili NACE kod-
ları e-devlet altyapısına entegre edilmiş durumdadır. Dolayısıyla e-devlette kodları 
tanımlanan serbest şehircilik bürosu sahibi üyelerimizin ve çalışanlarının e-devletten 
görev belgesi alarak firma yetkilisine imzalatmaları halinde belirtilen güzergâh (ika-
met-iş yeri) arasında kısıtlamadan muaf tutulmuştur. Fakat gerek sistemsel yoğunluk 
sebebiyle gerekse de özellikle Bağ-Kur`lu olan üyelerimizin sorun yaşamaya devam 
etmesi üzerine karşılaşılan sorunların ivedilikle çözülmesi için İçişleri Bakanlığı İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü`ne yazılı talepte bulunulmuştur.
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UZAKTAN  EĞİTİM SÜRECİNDE BİLGİSAYARA İHTİYAÇ DUYAN 
ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK KAMPANYASI

Uzaktan eğitim sürecinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin teknik ekip-
man ve maddi yetersizlikler nedeniyle yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak Odamıza 
iletilen talepler göz önüne alınarak yeni eğitim dönemi başlamadan bir dayanışma 
kampanyasının düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Kampanya neticesinde 17 adet bil-
gisayar temin edilerek uzaktan eğitim sürecinde bilgisayara ihtiyaç duyan öğrencile-
rimize iletilmiştir.

Bununla beraber, Şehircilik Okulu başlıklı bölümde detayları verildiği üzere öğrenci-
lerimizin ders içeriklerine katkı sağlanması ve eğitim eşitsizliğinin önüne geçilmesi 
amacıyla video ders kayıtları hazırlanarak öğrencilerimize bu konuda da destek ver-
meye devam edilmiştir.
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5.4. Odamız Web Sitesi Yenilendi!

2008 yılından beri kullanımda olan www.spo.org.tr adresli web sitemiz zaman içe-
risinde işlevselliğini kaybetmiş ve kullanıcıların taleplerini karşılamakta yetersiz bir 
hale gelmiştir. Üyelerimizden gelen talepler de değerlendirilerek web sitemizin yeni-
lenmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. 10 ay süren yoğun çalışmaların sonu-
cunda güncel web sitemiz tamamlanmış olup hizmete sunulmuştur. Yeni web sitesin-
de online üyelik başvurusu, online belge talepleri, en az ücret hesaplaması, hukuki 
mücadele veritabanı, online aidat ödemesi gibi yeni modüller eklenmiştir. Ayrıca web 
sitesinin tasarımı da kullanıcı deneyimleri göz önünde bulundurarak iyileştirilmiştir. 
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MESLEK İÇİ EĞİTİM
PROGRAMLARI
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6. MESLEKİ İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

6.1. Planlama ve İmar Mevzuatı Sertifikalı Eğitim Programı

Planlama ve İmar Mevzuatı eğitiminin ilk iki modülü olan “Planlamada Kavramlar, 
Yetki ve Plan Hiyerarşisi” ve “3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulaması” konu başlık-
larından oluşan eğitim, 15-27 Mart 2021 tarihlerinde, 24 saatlik bir program olarak 
Zoom Meeting Uygulaması üzerinden gerçekleştirilmiştir.



112

6.2. Netcad 8.0 ile Planlama Süreçleri Eğitimi

12 Aralık 2020 cumartesi günü Netcad 8.0 ile Planlama süreçleri eğitimi ücretsiz ve 
tüm üyelerin katılımına açık olarak online düzenlenmiştir. 

ANALİZ VE SENTEZ

1. Temel Topografik Analizler

2. Yerleşebilirlik Analizi için Sentez İş Akış Modelinin Oluşturulması

3. Topografik Yerleşilebilirlik Sentezinin Oluşturulması

PLANLAMA (İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Mevzuatına Göre Oluşturulması)

1.İmar Plan Şablon Dosyaların Oluşturulması

2.Proje Parametrelerinin Oluşturulması ve Nüfus Bilgilerinin Hesaplanması

3.Plan Sayısallaştırma ve Düzenleme İşlemleri

4.Yönetmeliğe Uygun Plan Fonksiyon Alanlarının Tanımlanması

5.Yapılaşma Hesapları ve Semboloji Tanımlamaları

6. Hesaplama İşlemleri

7. Planların Çıktıya Hazırlanması ve Raporlamalar

8.ÇŞB E-Plan Sistemine Uygun Dosyaların Oluşturulması

https://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10360&tipi=2&sube=0
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6.3. Netcad-Gis Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları

22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenmiştir. 
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6.4. e-Plan Otomasyon Sistemi- Plan GML Eğitimi

6.5. RK Soft/ PlanGML Eğitimi

18 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp her salı E-Plan Otomasyon Sistemi uyumlu serti-
fikalı PlanGML -GeoTIFF -KML Veri Üretimi Eğitimleri ücretsiz olarak online düzen-
lenmiştir.
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6.6. PlanCBS Uygulaması ve GML Veri Formatı Eğitimi
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6.7. Python ile Mekansal Veri Analitiği Eğitimi
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ŞEHİRCİLİK OKULU
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7. ŞEHİRCİLİK OKULU

31. Dönem başlatılan çalışmalardan birisi de şehir ve bölge planlama bölümlerinde-
ki akademik kadro yetersizliklerine ek olarak pandemi sebebiyle başlanan uzaktan 
eğitim uygulamalarının bilgiye erişim konusundaki derinleştirdiği eşitsizliklerin gide-
rilmesi amacıyla YouTube kanalımızda yayınlanan  “ŞEHİRCİLİK OKULU” başlıklı 
video dersleridir.

Kasım 2020 tarihinde çekimlere başlanmış ve ilk ders 7 Ocak 2021 tarihinde yayın-
lanmıştır. Dönem boyunca meslek alanımızın önemli başlıklarına değinen 28 ders 
yayınlanmıştır. Yayınlanan tüm derslere TMMOB Şehir Plancıları Odası YouTube he-
sabından erişebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/channel/UCD7TvYzTUeXqXKRlv-jgwmA
https://www.youtube.com/watch?v=culewElkvOg
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https://www.youtube.com/watch?v=yCjKbYOP5Xs
https://www.youtube.com/watch?v=ivwGQ-jJeOs
https://www.youtube.com/watch?v=mh-yX1eK08U


120

https://www.youtube.com/watch?v=NMoBsKx3AcM
https://www.youtube.com/watch?v=mkVmDJUL-wI
https://www.youtube.com/watch?v=8JSB22zdvFU
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https://www.youtube.com/watch?v=AmEpdNjrTSA
https://www.youtube.com/watch?v=z8ZdbSNFGqE
https://www.youtube.com/watch?v=dXNoCIAlZIM
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https://www.youtube.com/watch?v=6CuA-jzoM_8
https://www.youtube.com/watch?v=ePbBs9xtTNo
https://www.youtube.com/watch?v=aAY0ae59Qpk
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https://www.youtube.com/watch?v=SRWWrrd80OM
https://www.youtube.com/watch?v=TkHpVnXQDgU
https://www.youtube.com/watch?v=-kWK116pi0Y
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https://www.youtube.com/watch?v=r8Yco43v08s
https://www.youtube.com/watch?v=hj1kaCRpJIU
https://www.youtube.com/watch?v=WRzb8g9SFkw
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https://www.youtube.com/watch?v=XgJP-J0WPVM
https://www.youtube.com/watch?v=FLz1-HhOYBQ
https://www.youtube.com/watch?v=96Hwr6xNGIE
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https://www.youtube.com/watch?v=dO5IxbR5AcY
https://www.youtube.com/watch?v=85S0oA5Q8P4
https://www.youtube.com/watch?v=HMzG3u44dQk
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https://www.youtube.com/watch?v=CXD1W_a1Y3s
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ETKİNLİKLER
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8. ETKİNLİKLER

8.1. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumları

8.1.1. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu-2020
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Çağrı Metni

Mevcut kapitalist birikim stratejisi yeryüzünün birçok farklı bölgesinde yıkım, yoksulluk, 
tahribat ve eşitsizlikler yaratmaya; var olanları ise derinleştirmeye devam etmektedir. 
Günümüzde ekonomik krizin vardığı boyutlar öylesine derinleşmiştir ki ekonominin 
çöküşünü ifade eden göstergeler Büyük Buhran veya II. Dünya Savaşı dönemindeki 
verilerle kıyaslanabilir hale gelmiştir. Ekonomik anlamda çöküşü kaçınılmaz olarak 
yaratan ekonomik paradigma, ekolojik anlamda da dünyamızı yıkımın eşiğine sürük-
lemiş durumdadır. Küresel ısınma, çevre kirliliği gibi olgular artık tek tek ülkelerden 
öte tüm dünyanın ortak ve acil çözülmesi gereken sorunları haline gelmiştir. 

Kapitalizmin, doğanın/mekânın üretimi ve yeniden üretimindeki rolü düşünüldüğünde 
mekânsal pratiği  belirgin halde görülmektedir. Emeğin ve sermayenin yeniden üretimi 
kadar mekânın yeniden üretimi de kapitalist birikim için elzemdir. Günümüz kapitalist 
kentleşme politikaları kentleri; üretimden nispeten daha kopuk, büyük oranda inşa-
ata ve tüketime dayalı bir ekonomik düzenin içerisinde konumlandırırken  bu durum 
eşitsizlikleri derinleştirip, kırsal alanların tahribatını da arttırmaktadır. İnşaat odaklı 
kentleşme kurgusu, kırsal alanları tüketip üretim potansiyelini zayıflatırken, gıda krizi 
her geçen gün boyutu artan ve yaşamı tehdit eden bir soruna dönüşmektedir.

Bu krizler her ne kadar birbirinden bağımsız gibi görünse de kapitalizmin içsel çe-
lişkilerinden beslenen, birbirleri ile doğrudan ilişkili sorun alanlarıdır. Gündelik yaşa-
mımızı ve yaşam alanlarımızı saran bu sürekli kriz halinin en son halkası pandemi 
süreci ile kendini göstermiştir. Pandemi süreciyle birlikte birçok boyutta halihazırda 
var olan krizler, daha da belirgin hale gelmiştir. Ancak pandemi süreci tüm dünyada 
ve özellikle ülkemizde adeta bir milat biçiminde gündeme getirilmekte; yeni normal, 
Covid19 sonrası süreç gibi adlandırmalarla şu an ve öncesinde yaşanan süreçlere 
dair tarihsel sebep sonuç ilişkisi bilinçli şekilde koparılmak istenmektedir. Ekolojik 
alanların tahribatı ve emeğin sömürüsü başta olmak üzere, yoksulluk, göç meselesi 
ve göçmenlerin yaşam koşulları, kutuplaşma, toplumsal cinsiyet eşitsizliği  gibi sorun 
alanları pandemi sürecinde daha da yakıcı konular haline gelmiştir. 

Kamusal hizmet sunumunda ve kamu mülkiyetindeki üretim alan ve arsalarındaki 
özelleştirme politikaları, tüketime dayalı gündelik hayat pratikleri, kent içerisindeki ka-
musal alanların yapılaşmaya açılması, yapılaşma süreçlerinde afet risklerinin göz ardı 
edilmesi gibi önemli sorunların perdelenmesinde pandemi sürecinin bir manipülasyon 
aracı olarak  kullanıldığına tanık olmaktayız.  Yaşam alanlarımıza dair değişim değeri 
odaklı kentleşme politikalarına ek olarak pandemi, toplumsal politikaların bir kenara 
bırakılarak, bulaşının önlenmesi ve/ya salgın nedeniyle (yeni-gelecek) kapatılma sü-
reçlerinin olağanlaştırılması bağlamında bir meşrulaştırma süreci yaratılması yoluyla 
kentsel, kırsal ve kamusal alanların biçimleri ve kullanımları yeniden değiştirilerek 
yapılı çevre üretimi üzerinden sermaye birikimi hareketlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Tam da bu noktada, pandeminin küresel ölçekte ve ülkemizde izlenen hatalı poli-
tikaların ve plansızlığın bir sonucu olarak geç kalınmış kararlarla kitlesel ölümlere 
yol açan bir afet haline geldiği; iklim krizi, ekonomik krizi, kamusal hizmet krizi vb. 
diğer krizlerle sıkı bir nedensellik bağı içeren kaçınılmaz bir sonuç olduğu söylene-
bilir. Pandemi sürecinden sonra, uzun yıllardır uygulanan hatalı politikaların radikal 
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bir biçimde değişebilmesi için, yaşanan çoklu ve sürekli kriz halleri bir bütün olarak 
ele alınmalı ve çözüm arayışlarına gidilmelidir. Yeni bir sürecin başlangıcı ancak bu 
şekilde mümkün olabilir. 

Yaşadığımız sorunlar, esasen birbirini sürekli takip eden ve besleyerek büyüten kriz-
lere dayanmaktadır. Bu gerçeğin altını çizerek, kentlerimizi ve gündelik yaşamımızı 
sağlıklı, güvenli, müreffeh ve eşitlikçi biçimde planlama hedefinin önemini ve tüm 
bu krizlerin yoğunlaşarak çoğalmasına olanak veren mekanın, aynı zamanda da bu 
sorunları çözmek adına en önemli araçlardan biri olduğunu bir kez daha hatırlatmak 
gerekmektedir.

Bu noktada, geçmişten bugüne birikerek aktarılan ve pandemi süreciyle birlikte üzeri 
örtülmeye çalışılsa da daha da belirginleşen çok boyutlu sorun alanlarını geniş ve 
kapsayıcı bir biçimde tartışmak üzere 44. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nun te-
ması KRİZ olarak belirlenmiştir. Kriz anlarının devrimci dönüşümler açısından elverişli 
bir ortam sunduğu bilinciyle, yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri doğrultu-
sunda yapılacak tartışmaların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu çerçevede tüm ilgili kesimleri aşağıda belirlenen konu başlıklarında sunulacak 
bildirilerle Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu`na destek vermeye ve zenginleştir-
meye davet ediyoruz.

• Kentleşmenin ve Planlamanın Krizi 
• Büyüme Odaklı Kalkınma Paradigmasının Krizi
• Kırsal Alanların Krizi
• Gıda ve Gıdaya Erişimin Krizi
• Ekolojik Kriz 
• Afetler
• Koru(yama)ma Krizi
• Yönetim ve Meşruiyet Krizi
• Merkezi ve Yerel Yönetim İlişkilerinin Krizi  
• Kamusal Hizmet Sunumunun Krizi
• Ulaşım İlişkileri, Hareketlilik ve Pandemi
• Pandemi Sürecinde Kentsel Yaşam (sağlık, psikoloji, vb.)

• Pandemide Emek Süreçleri ve Mekan   
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Kolokyumun tüm oturum kayıtlarını YouTube Kanalımızdan izleyebilirsiniz. 

Oynatma Listesi için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=BODkj8wX7ZU&list=PLjBac43pb9Cn0zGvhJnNMHpX1gH8dO-jF
https://www.youtube.com/watch?v=BODkj8wX7ZU&list=PLjBac43pb9Cn0zGvhJnNMHpX1gH8dO-jF
https://www.youtube.com/watch?v=pBdzWxlVXM8&list=PLjBac43pb9CmRCvlbWYwvGf0BiD4SUEQ7
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8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 
Bildirgesi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kap-
samında düzenlenen Dünya Şehircilik 
Günü Kolokyumu`nun 44.`sü bu yıl, kü-
resel sermayenin, yönetimlerin, emeğin, 
bunlarla bağlantılı mekan üretim süreç-
lerinin ve dolayısıyla meslek alanımızın 
çeşitli çıkmazlar içinde olduğu koşullarda 
gerçekleştirilmektedir. 2020 yılının ba-
şından itibaren deneyimlediğimiz pande-
mi süreci; iktisadi, siyasal ve toplumsal 
sonuçlarıyla mevcut çıkmazları derin-

leştirmiş ve daha yıkıcı bir hale getirmiştir. Buna rağmen, yaşanan çok boyutlu kriz 
süreçlerini görünmez kılmak için yöneticiler tarafından pandeminin araçsallaştırıldığı 
gözlemlenmektedir. Tam da bu nedenle, iktisadi, toplumsal, ekolojik, mekansal düz-
lemlerde yaşanan kriz durumlarını tartışmak ve içinde bulunduğumuz dönemi; döne-
min dinamiklerine karşılık gelen bir kavramla ele almak adına 44. Dünya Şehircilik 
Günü Kolokyumu`nun teması “Kriz” olarak belirlenmiştir.

Türkiye tarihi, yaşanan iktisadi krizler karşısında iktidarların, krizlerden en çok et-
kilenen ve toplumun çoğunluğunu oluşturan yoksul halk kitlelerinin mali darboğazı 
aşmasını sağlamak ve sorunlarına çözüm üretmek yerine, sermayenin talepleri doğ-
rultusunda hareket ettiğini gösteren sayısız örnekle doludur.  2002 yılından bu yana 
20 yıla yakındır iktidarda olan AKP ülkenin iktisadi bağımsızlığını bir kenara bırakıp 
küresel kapitalist sisteme eklemlenme çabasında belki de Cumhuriyet tarihi boyunca 
en ağır sonuçlara yol açacak özgün hamleleri gerçekleştirmiştir. Bu dönemde yol-
suzluklar, rüşvet, nepotizm hızla artmış; doğal, tarihi, kültürel, kamusal tüm varlıkla-
rın yok edilmesi uğruna iktidara yakın belli sermaye grupları kentsel rantı bölüşerek 
dünyadaki muadilleriyle yarışacak ölçüde zenginleşmiştir. Bununla birlikte, gelir da-
ğılımındaki uçurum derinleşmiş, toplumsal kutuplaşma artmış, toplumun ilerici tüm 
unsurlarının tasfiye süreci hızlanmış, eğitimden sağlığa, bilimden hukuka kadar bütün 
alanlarda siyasal islamcı popülist söylem hakim duruma gelmiştir. Bu anlayış mekanı 
biçimlendirme pratiklerinde de gün yüzüne çıkmakta ve meslek alanımıza ilişkin krize 
de zemin hazırlamaktadır. 

Kapitalizmin, kendini yeniden üretmek için bir anlamda bağımlı olduğu kriz durumu, 
AKP`nin her alanda kendi ideolojisini hakim kılmak üzere sergilediği pratikler neti-
cesinde günümüzde artık çok boyutlu bir hal almış ve pandemiyle birlikte toplumsal 
düzlemde daha da derinleşerek belirgin hale gelmiştir.

Pandemi döneminde, kapitalist dünyada halk sağlığı önlemlerinin ve sağlık hizmetle-
rinin kar odaklı anlayış çerçevesinde sunumu nedeniyle en temel insan haklarından 
biri olan sağlık hakkına erişim sorunları krize dönüşmüş; on milyonlarca insan etki-
lenmiş, bir milyonu aşkın insan hayatını kaybetmiştir. Benzer şekilde Türkiye`de de 
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kapsamlı propaganda faaliyetleriyle tanıtılan, halk sağlığından ziyade kar odaklı bir 
düşüncenin ürünü olan şehir hastaneleri, halkın tedavi ihtiyaçlarına cevap vermek-
ten çok uzaktır. Şehir hastaneleri gibi yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan ve kamu 
kaynaklarının israfına ve ekolojik alanların tahribine sebep olan, şirketlere sunulan 
on yıllara varan kar garantisiyle geleceğimizi şirketlere ipotekleyen büyük otoyol pro-
jeleri, köprüler, havalimanları gibi mega projeler, iktidarın inşa ettiği en temel iktisadi 
çıkmazlardan biri haline gelmişlerdir.

Sayısız yasal düzenleme ile kamuya ait olması gereken kıyıları, meraları, ormanları 
sermaye çevrelerine sunan, kaçak, denetimsiz yapıları ücreti karşılığında affeden, ül-
kedeki yapı stoğunu güçlendirmek-yenilemek adı altında rantı yüksek, yapılaşmamış 
alanları imara açan, ÇED süreçlerini etkisizleştirip yatırım süreçlerinin önündeki “en-
gelleri” bertaraf eden iktidar; yaşanan doğa olaylarının afete dönüştüğü, en ücra yer-
leşim biriminden metropollere kadar depremlerde, sellerde can kayıplarının yaşandı-
ğı bir gerçeklik yaratmıştır.Geçtiğimiz hafta İzmir`de yaşanan deprem, 99 depreminin 
üzerinden geçen 21 yıla rağmen gerek merkezi yönetim gerekse de yerel yönetimler 
tarafından kentlerimizin afete hala hazırlıklı hale getirilmediğini gözler önüne sermiş-
tir. Kamu harcamalarını halk sağlığı yerine, sermaye çevrelerinin kendilerini yeniden 
üretimine yönlendiren anlayış nedeniyle, yurttaşların can ve mal güvenliği önemli bir 
kriz alanı haline gelmiştir.

Bunun yanında insana ve çevreye yıkıcı etkileri olan taş ocağı ve maden ocaklarına 
sürekli olarak yenileri eklenmekte, tarihsel ve kültürel zenginliği ile kente değer katan 
yapılara akıl dışı uygulamalarla müdahalelerde bulunulmakta, özellikle sit alanlarında 
restorasyon ve dönüşüm uygulamaları ile çağ dışı projeler uygulanmakta, binlerce 
canlının ekosistemi ve dünyanın oksijen kaynağı olan ormanlık alanlar yok edilmekte, 
tarımsal üretimle özdeşleşmiş kentlerimizde hektarlarca doğal alan, maden, turizm, 
enerji gibi yatırım projeleri bahane gösterilerek yok edilmektedir. İktidar; millet bahçe-
si, millet kıraathanesi gibi uygulamalar ile kendi ideolojisini mekânsal düzlemde ye-
niden üretmeye çalışırken, halkın kamusal yeşil alan ihtiyacını ve sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkını karşılamaktan çok uzaktadır. Dolayısıyla iktidarın kamusal alanlara 
yönelik üstten, baskıcı ve müdahaleci yaklaşımları mekan üretimi süreçlerinde ve 
ekolojik sürdürülebilirlik konularındaki krizi derinleştirmektedir. 

Bu krizlerin sorumlusu olan, bilimsellikten, akılcılıktan yoksun bir şekilde  dayatmacı 
bir anlayışla  şekillenen kent yönetim sistemi, planlamayı ve bununla birlikte şehir 
plancısını dışlamakta, mesleğimizi araçsallaştırmayı, meslektaşlarımızı ise tekniker-
lere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Ortak akıl etrafında farklı paydaşları bir araya ge-
tirip karar almak yerine kendisi gibi düşünmeyen her bileşene kulak tıkayan yönetim 
anlayışı, yerel yönetimlerin iradesini de gasp etmektedir. AKP halkın refahını artıra-
cak işbirliklerinden uzak biçimde, kendisine muhalif olan güçleri devletin kolluk güç-
leriyle sindirmeye, belediye başkanlarını, siyasi parti liderlerini mahkumiyete götüren 
söylemi üretmeye devam etmektedir. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki 
gerilim siyasi bir kriz odağı haline gelmiştir. 

Öte yandan meslek alanımızda giderek yoğunlaşan bir işsizlik gündemi bulunmakta-
dır. Yer seçimleri bilimsellikten uzak bir şekilde, salt ticari kaygılarla yapılan; fiziksel, 
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teknik donanımları, akademik kadroları son derece yetersiz olan ve her gün bir yenisi 
açılan üniversitelere karşılık ne merkezi atama sayılarında bir artış yapılmakta ne de 
özel sektörde istihdam olanaklarını artıracak yasal düzenlemeler hayata geçirilmek-
tedir. Ülke ihtiyaçlarının oldukça ötesinde bir sayıya erişen üniversitelerdeki Şehir 
ve Bölge Planlama kontenjanları ve bölümlerimizdeki akademik kadro ve mekansal 
yetersizlikler nedeniyle, meslektaşlarımız mesleki etik ilkeler ile gerekli teknik bilgiler 
açısından donanımlı hale gelmeden mezun olmaktadır. Eğitim ve istihdam krizi içinde 
yaşamını sürdürmeye çalışan şehir plancıları, ya piyasa koşulları içinde şehircilik ilke-
lerinden taviz vererek, kamu yararına aykırı birçok planlama sürecine müdahil olmak 
zorunda kalmakta ya da işsizlikle başa çıkmaya çalışmaktadır. 

Tüm bu kriz hatlarından açığa çıkmış olan, yaşam alanlarına yönelen tahrip edici 
uygulamalara karşı direnç hattını koruyan muhalefet bileşenleri yeni bir dünya dü-
zeninin ortak mücadele ile kurulabileceğini, krizlerin olağan hale geldiği dayatmacı 
anlayış yerine umudun, birlikteliğin ve adaletin egemen olduğu bir dünyanın var olabi-
leceğini göstermektedir. Bu düşünce etrafında bir araya gelen irade; barolara, meslek 
birliklerine, meslek odalarına yapılan saldırılara da karşı durmaktadır. Soma`da emek 
sömürüsüne, Cerattepe ve Kaz Dağları`nda madene, Hasankeyf`te ve Munzur`da 
baraja, Nazilli`de jeotermale karşı yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren yurt-
taşların kararlılığındadır bu irade. İktidarın önümüzdeki süreçte karşı karşıya kalacağı 
açmazlardan biri de  günden güne büyüyen, yayılan ve umudu büyüten bu mücade-
leler olacaktır. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle bu sene sanal ortamda gerçekleşti-
rilecek olan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu, çok boyutlu bir kriz orta-
mında gerçekleştirilmektedir. Pandemi, psikolojik boyutlarından mekânsal etkilerine, 
sınıfsal eşitsizlikleri derinleştiren yönünden kentsel risklere kattığı yeni boyutlara, ka-
musal alan kavramına yeni anlamlar yüklemesinden kentsel dirençliliğe getirdiği yeni 
tartışmalara kadar çok farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Pandemi ile birlikte, 
görünmez kılınmaya çalışılan kriz başlıklarını farklı tartışma eksenleri ve kuramsal 
tartışmalarla öne çıkarmak, kamusal bilgi üretmek ve yeni açılımları tartışmak üzere 
kolokyum programı “Kriz” başlığı ile hazırlanmıştır. 

Programından içeriğine kadar tüm organizasyon aşamalarını birlikte kurguladığımız, 
emekleri çok değerli olan kurullarımıza ve Oda çalışanı arkadaşlarımıza, farklı disip-
linlerden katkı sağlayıp programı zenginleştiren ve yurt dışından çok değerli katkılar 
sunan düşün insanlarına, öğrenci arkadaşlarımıza ve tüm meslektaşlarımıza böylesi 
zorlu koşullarda verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyor; Kolokyumun üretken 
ve verimli bir tartışma ortamı oluşturmasını diliyoruz.
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Kent Planlama Basın Ödülleri, her yıl düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 
Kolokyumu kapsamında, yaptıkları haber veya yayınlarla kentsel sorunları ve kamu-
sal alanlara dair müdahaleleri gündemleştirmeleri, kent kültürüne ve kentlilik bilincine 
yaptıkları katkıların yanısıra, Şehir ve Bölge Planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve 
teknik görüşlerine duyarlılık gösterdikleri düşünülen basın kuruluşlarına ve/veya ba-
sın mensuplarına verilmektedir.

Şubelerimizden gelen öneriler doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıda 
isimleri belirtilen basın kuruluşlarına/mensuplarına 2020 Yılı Kent Planlama Basın 
Ödülü verilmesi uygun görülmüştür. Kent planlama bilimine gösterdikleri duyarlılıktan 
dolayı bir kez daha teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

- Ahmet Kanbal (Mezopotamya Ajansı)

- Ayrancım Gazetesi

- Hayrullah Yıldız (a3haber.com)

- Hazal Ocak (Cumhuriyet Gazetesi)

- İsmail Arı (Birgün Gazetesi)

- Melis Oğuz (Medyascope Tv)

- Mustafa Yılmaz (egeligazete.com)

- Osman Güdü (KRT Tv)

- Selahattin Özcan (Son Nokta Gazetesi)

- TV A ( Adana)

- Yeni Adana Gazetesi
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8.1.2. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 45. Kolokyumu / 9. Türkiye Şehircilik 
Kongresi-2021
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Çağrı Metni

Geçtiğimiz yıllarda, sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda ciddi etkileri olan, toplu-
mun farklı kesimleri arasındaki eşitsizliği derinleştiren, düzensiz gelişme eğilimlerini 
keskinleştiren ve yaygın bir kentsel krizle sonuçlanan beklenmedik zorluklara tanık 
olunmuştur. İklim değişikliği, afetler, gıda güvenliği, göç, barınma, yoksulluk ve top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği gibi acil olarak ele alınması gereken konular birçok ülkenin 
ortak gündemini oluşturmaktadır. Öte yandan halen yaşamakta olduğumuz Covid-19 
pandemi süreci, mevcut eşitsizlikleri ve kırılganlıkları derinleştirerek yaşanan zorluk-
ları şiddetlendirmektedir. Yaşanmakta olan yeni, öngörülemeyen krizler ve süreçler 
planlama alanının konusunu genişletmekte ve uygulama alanında da bir paradigma 
değişikliği gerektiğine işaret etmektedir. Planlamanın gündeminde yer alan; ancak 
uygulamada yeterince karşılık bulmayan kamu yararı, sosyal ve mekânsal adalet, 
kent hakkı gibi kavramlar, gelecekte yerleşmelerin şekillenmesinde yeni bir vurgu 
kazanarak planlamanın ufkunu belirleyecektir. Söz konusu değişimin gerçekleşebil-
mesi, planlama meslek etiği ve itibarının demokratik bir zeminde kuvvetlendirilmesi 
ile mümkün olacaktır.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenecek olan 9. Türkiye Şehircilik 
Kongresi, böylesi bir değişime olan gereksinimin altını çizmeyi ve eşitlikçi, kapsayıcı, 
sağlıklı ve dirençli yerleşmelere ve toplumlara yönelik dönüştürücü eylem üzerine bir 
tartışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek 9. Türkiye 
Şehircilik Kongresi`nde planlamanın geçmişten bugüne taşıdığı “birikimi “, bugünkü 
“zemini” ve geleceğe ilişkin “ufku” gibi üç perspektifte planlama ve şehircilik gün-
demi tartışmaya açılacaktır. Planlamanın birikimi teması altında, planlamanın gü-
nümüze taşıdığı mesleki ve bilimsel arka plan, bir disiplin olarak bugünlere taşıdığı 
deneyim ve planlama tarihinde öne çıkan süreçlerin paylaşılması amaçlanmaktadır. 
Planlamanın zemini teması altında, mevcut planlama gündeminin, bu gündem içe-
risinde plancının konumunun ve yaşadığı zorlukların tartışılması hedeflenmektedir. 
Son olarak planlamanın ufku teması altında, yeni gelişen kavramlar, yeni yöntemler, 
yeni araçlar, değişen ve gelişen teknoloji ışığında kentlerimizin yeni gündemleri ve 
planlamanın bu değişime cevap üretme çabası tartışmaya açılacaktır. Bu kapsamda, 
9. Türkiye Şehircilik Kongresi`ne aşağıda verilen konu başlıkları altında sunulmak 
üzere bildiriler beklenmektedir.

KONGRE KONULARI:

1)      PLANLAMANIN BİRİKİMİ 

• Planlamada Meslek Etiği ve Hukuk

• Planlama Mesleğinin ve Planların İtibarı

• Planlama Mesleği ve Planlamanın Meşruiyeti

• Kamu Yararı ve Planlama



143

• Planlama Eğitimi

• Tarihi Perspektif İçerisinde Kentler ve Planlama 

 2)      PLANLAMANIN GÜNDEMİ ve ZEMİNİ 

• Kamuda Yönetim ve Planlama Sorunsalı

• Planlama ve İdarenin Güvenilirliği

• Planlamada Kapsayıcılık, Adalet ve Eşitlik

• Hegemonya, Mekân ve Dönüştürülen Yaşam Biçimleri

• Ekolojik Denge ve Çevre Krizi

• Gıda Krizi

• İktisadi Kriz, İşsizlik ve Güvencesizlik

• Afetler

• Sosyal Bir Hak Olarak Barınma

• Müşterekler ve Mülksüzleştirme

• Kentsel Suçlar, Kente Karşı Suç ve Planlama

• Planlamada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

• Göç Kentleri, Kentsel Mülteciler

 3)      PLANLAMANIN UFKU 

• Yeni Mekânsal Düzenler, Mekansızlaşma ve Planlamanın Yeni Kabulleri

• Gezegensel Kriz Koşullarında Planlama

• Kentsel Dirençlilik ve Kırılganlıklar Perspektifinden Planlama

• Eleştirel Mekânsal Bağlamlar, Deneyimler, Hareketler

• Dönüştürücü Kentsel Kurgular

• Eşitlikçi Büyüme

• Döngüsel Ekonomi

• Akıllı Kentler ve Toplumlar

• Yeni Nesil Yönetişim

• Açık Yönetim ve Büyük Kentsel Veri

• Planlama Eğitiminin Geleceği
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Kolokyumun tüm oturum kayıtlarını YouTube Kanalımızdan izleyebilirsiniz. 

Oynatma Listesi için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=PRoKrGwYPNw&list=PLjBac43pb9Cl47Nm7PAgaIOS9qu0hyVwN
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8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafın-
dan her beş yılda bir düzenlenen Türkiye 
Şehircilik Kongresi`nin dokuzuncusunu, bu 
yıl yoğun bir emek ve özverili bir hazırlık 
sürecinin sonunda, çok sayıda ulusal ve 
uluslararası katılımcının katkılarıyla düzen-
liyoruz. Meslek alanını etkileyen siyasal ve 
iktisadi süreçler ile birlikte şehircilik pratik-
lerinin değerlendirildiği, güncel sorun alan-
larına dair çözüm önerilerinin tartışıldığı 
ve planlamanın tarihsel birikimle oluşmuş 
temel ilkeleri doğrultusunda yeni kavram-

ların ve yeni yöntemlerin ele alındığı; tüm bu konulara dair kamusal bilgi üretilerek 
bir anlamda tarihe not düşüldüğü Kongremizin bu seneki ana başlığı  “Planlamanın 
Birikimi, Zemini ve Ufku” olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde planlama meslek alanının saygınlığı son yıllarda hiç olmadığı kadar tahrip 
edilmiş olsa da şehirleşmenin dolayısıyla ilk dönem planlama pratiklerinin temelleri-
nin atıldığı bir coğrafyada yaşadığımızı belirtmek gerekir. İnsanlık tarihinin en önemli 
kırılma noktalarına ev sahipliği yapan bu topraklarda,  planlama meslek alanı bu coğ-
rafyanın şekillenmesinde, kültürel birikimin oluşmasında  kritik bir rol almıştır.  İnsanlık 
tarihinde önemli bir yeri olan Göbeklitepe`den, Neolitik Devrimin yeryüzündeki en 
önemli yerleşimlerden birisi olan Çatalhöyük`e kadar birçok kültür katmanının izle-
rinin bulunduğu ülkemizde, planlama tüm bu tarihsel ve coğrafi süreci anlamak için 
başvurulan en önemli meslek alanlarından biri olmuştur. İmparatorluklara ev sahipli-
ği yapmış ülkemiz, ardından kurulan Cumhuriyet ile bilimin öncülüğünde çağdaş bir 
yaşamı inşa etmek üzere dünya üzerindeki devrimsel süreçlerden birini yaşamıştır.

Dünyada eşine az rastlanır bir tarihsel ve coğrafi geçmişe işaret eden bu uzun süreç; 
yarattığı zamansal ve mekânsal birikimler ile biz plancılara verimli bir zemin yarat-
maktadır. Binlerce yıllık bir birikimi içeren bu sürecin her kırılma anında planlama 
meslek alanının rolü vardır. Bundan sonraki tüm süreçlerde de hiç şüphe yok ki plan-
lama meslek alanı yine temel bileşenlerden biri olacaktır. Bu anlamda ülkemizin ve 
dünyamızın biçimlenmesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde ve geleceğimizde de 
planlamanın önemli bir işlevi  olacağı açıktır.

İçinde bulunduğumuz sürecin hem ülkemiz, hem dünyamız hem de mesleğimiz adına 
birçok olumsuzluğu barındırdığı ortadadır. Bugün kapitalizmin  her koşulda daha fazla 
üretimi, tüketimi ve kar elde etmeyi hedefleyen, kamu yararına planlamayı reddeden 
mantığının bir sonucu olarak iklim krizi ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Dünyamızda 
binlerce tür yok olmuş, onbinlercesi de yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. İnsan 
sağlığı daha önce yaşanmamış yeni tehditler altındadır Yaşanan sürekli kriz durum-
larından çıkış için her seferinde ilkel birikim yöntemlerine başvurularak geniş halk 
kitleleri yoksulluğa mahkum edilmektedir.
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Ülkemizde de geniş kitleleri yoksulluğa sürükleyen, bir avuç sermayedarın mal varlık-
larının artarak devam etmesini amaçlayan politikaların uygulayıcısı olan AKP iktidarı 
20 yıldır ülkemizi yönetmektedir. Gelinen noktada ülkemiz ekonomik olarak güç kay-
betmiş, toplum katmanları arasındaki eşitsizlik Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı ka-
dar artmış, toplumun çok geniş bir kesimi açlıkla, yoksullukla mücadele eder duruma 
gelmiştir. Büyük oranda inşaata dayalı ekonomik gelişme modelini seçen, uluslara-
rası piyasanın istekleri doğrultusunda tarımsal üretimin zorlaştırıldığı, yanlış kentleş-
me politikaları neticesinde tarım arazilerinin yok olduğu, kıyılarımızın, meralarımızın, 
ormanlarımızın rant uğruna tahrip edildiği, kamusal, doğal ve kültürel varlıklarımızın 
sermaye çevrelerine sunularak özelleştirildiği bu süreç özü itibari ile planlama meslek 
alanı ile doğrudan ilişkili olarak gerçekleşmiştir. Bir avuç varsılı daha fazla varlıklı hale 
getirmek uğruna kent toprağı yağmalanırken, doğal varlıkların yok olmasına sebep 
olan arazi kullanım kararları oluşturulurken, araçsallaştırılan ve özünden koparılan 
yine planlama meslek alanı olmuştur.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen  unutulmamalıdır ki; bu süreci tersine çevirmek 
için öncelikli olarak başvurulacak meslek alanlarından biri yine planlama olacaktır. 
Toplumun genel yararını odağına alan,  doğal varlıkların korunmasını önceleyen, 
toplumun bir bütün halinde refahını amaçlayan bir anlayışla sürdürülen planlama 
mesleği, hem ülkemizin hem de dünyamızın kaderini değiştirecek araçlardan biri ola-
caktır. Meslek alanımıza dair tarihteki en eski örneklerin yaratıldığı, günümüzde hala 
izlerinin görüldüğü, ülkemizde köklü bir zemine ve birikime sahip  olan planlamanın 
geleceğimizi de biçimlendirme noktasında en önemli araçlardan biri olacağı açıktır.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte eşitlikçi, kamucu, beraber yaşadığımız tüm canlı ve 
cansız varlıklara saygı ekseninde biçimlenmiş bir yaşamı kurma hedefi ile şekillenen 
anlayışı hayata geçirmemizin oldukça önemli bir ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu noktada  
9.Türkiye Şehircilik Kongresi`ni, bu anlayışı hakim kılmak üzere yürütülen mücadele 
alanlarına katkı sunacak önemli bir çaba olarak değerlendiriyoruz.

Bu çaba sonunda şekillenen Kongre programı kapsamında, yapacakları sunumlar 
ve yürütecekleri tartışmalarla değer katacak olan tüm panelist, moderatör ve konuş-
macılara; Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu`nda yer alarak katkı sunan tüm meslek-
taşlarımıza; bu kongrenin her aşamasında sundukları emek ve katkılardan dolayı 
Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne teşekkür ederiz. Bunun 
yanında Odamıza güç veren tüm çalışma arkadaşlarımıza Kongre süreci boyunca 
gösterdikleri yoğun emek için şükranlarımızı sunarız.

Ülkemizin barındırdığı tarihi ve coğrafi geçmiş, biz plancılar için zengin ve sağlam bir 
zemini, ilmek ilmek örülmüş bir birikim ile bizlere sunmaktadır. Yapmamız gereken 
meslek alanımızı etik ilkeler çerçevesinde hak ettiği aydınlığa taşımaktır.

Aydınlık günlere inancımız tamdır. Gelmekte olan güzel günler artık  hiç olmadığı 
kadar yakındır.

Mesleğimiz, ülkemiz ve dünyamız adına gelecek güzel günlere olan inancımızla, siz 
değerli meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyor, kongrenin üretken ve verimli bir tartışma 
ortamı sunmasını diliyoruz.
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Şehir Plancıları Odası tarafından 2021 yılında düzenlenen TUPOB Şehir ve Bölge 
Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması ve Raci Bademli İyi Uygulamalar 
Ödülü Yarışması‘nın katılımcı ve ödül alan projelerinin sergilenmesi amacıyla 9. 
Şehircilik Kongresi kapsamında hazırlanan online sergimizi buradan görebilirsiniz. 

Kent Planlama Basın Ödülleri, her yıl düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 
Kolokyumu kapsamında, yaptıkları haber veya yayınlarla kentsel sorunları ve kamu-
sal alanlara dair müdahaleleri gündemleştirmeleri, kent kültürüne ve kentlilik bilincine 
yaptıkları katkıların yanısıra, Şehir ve Bölge Planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve 

https://www.artsteps.com/view/618283b5836158e1639565c6/?currentUser -  https://www.youtube.com/watch?v=4co14LFA4gU
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teknik görüşlerine duyarlılık gösterdikleri düşünülen basın kuruluşlarına ve/veya ba-
sın mensuplarına verilmektedir.

Şubelerimizden gelen öneriler doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından yukarı-
da isimleri belirtilen basın kuruluşlarına/mensuplarına 2021 Yılı Kent Planlama Basın 
Ödülü verilmesi uygun görülmüştür.
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8.2. Öğrenci Etkinlikleri

Her yıl TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen Yaz Eğitim kampı 2020 
yılında pandemi nedeniyle düzenlenememiştir. 
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TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 2021 yılında 9’uncusu düzenlenen Plan-
lama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı, Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin verildiği 22 
farklı üniversiteden 76 öğrencinin katılımıyla İzmir-Pamucak’ta gerçekleşmiştir. 7 gün 
süren yaz kampı kapsamında, ilgili uzman akademisyenlerin ve davetlilerin yürütücü-
lüğünde mesleki ve disiplinler arası konuların tartışıldığı “İnsan Hakları ve Demokrasi”, 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitligi” “Ekolojik Planlama”, “Planlama ve Meslek Etiği”, “Mega 
Projeler”, “Kentsel Tasarım”, “Dirençli Kentler” ve “Gıda Egemenliği Perspektifinden 
Üretimin ve Tüketimin Mekânsal ve Toplumsal Örgütlenmesi”  başlıklarıyla oturum-
lar gerçekleştirilmiştir. Sosyal ve kültürel etkileşimi artırmak adına “Drama Atölyesi”, 
“Dans Atölyesi”, “Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Söyleşi”,  “Priene 
Antik Kenti, Doğanbey Köyü ve Dilek Yarımadası Teknik Gezisi”  gibi çeşitli etkinlikler 
de düzenlenmiştir. Meslek örgütlülüğünün önemini ve yapısal işleyişini aktarmak adı-
na  “TMMOB Meslek Odaları ve Örgütlenme” oturumu gerçekleştirilmiştir, bunun yanı 
kamp sürecinde kampa katılım gösteren öğrencilerin Oda ile bağlarının güçlenme-
si adına, şubelere bağlı Öğrenci Komisyonları hakkında bilgilendirme sağlanmıştır. 
Kamp günlüğüne buradan ulaşabilirsiniz. 

8.2.1. Planlama Öğrencileri 9. Yaz Eğitim Kampı-2021

https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/790b2a47c1eec57_ek.pdf?tipi=&turu=&sube=
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8.2.2. Planlama Öğrencileri Kış Eğitim Kampı

İlk olarak 2017 yılında düzenlenen ve iki yılda bir yapılması kararlaştırılan Planlama 
Öğrencileri Kış Eğitim kampının 3’üncüsünün 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlan-
mış ancak pandemi nedeniyle düzenlenememiştir. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası – Öğrenci Buluşması Etkinliği 3 Mart 2022 tarihinde, 
Zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Odamız çalı-
şanları, YK Üyeleri ve birçok okuldan Şehir ve Bölge Planlama öğrencisi katılmıştır. 
Etkinlik kapsamında aşağıdaki konularda bilgilendirme ve fikir alışverişi yapılmıştır:

-TMMOB Şehir Plancıları Odası Öğrenci Üyelik

-TMMOB Şehir Plancıları Odası Öğrenci Komisyonları

-Öğrenci Komisyon Faaliyetleri

-Genel Merkez & Şube Faaliyetleri ve Öğrenci İlişkileri

Etkinlik kapsamında yapılan sunuma buradan ulaşabilirsiniz. 

8.2.3. Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Buluşuyor Etkinliği

https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/e5ea858709d0474_ek.pdf?tipi=&turu=&sube=
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8.3.    3. Toplumsal Cinsiyet, Kent ve Mekan Sempozyumu

Odamız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu sekreteryasında 18-19 Aralık 2021 
tarihlerinde online olarak “Toplumsal Cinsiyet-Kent-Mekan” sempozyumu gerçekleş-
tirilmiştir.

Sempozyumda; “(Yerel) Yönetimler ve Toplumsal Cinsiyet Politikaları”, “Değişen/
Dönüşen/Daralan Mekanlar, Gündelik Hayat 1”, “Simge, Söylem ve Anlatılarla 
Toplumsal Cinsiyet”, “Kadın Emeği, (Yeniden) Üretim İlişkileri ve Mekân”, “Dayanışma 
ve Kentsel Hareketler: Bedeni, Mekanı, Doğayı Savunmak”, “Değişen/Dönüşen/
Daralan Mekanlar, Gündelik Hayat 2” başlıklı oturumlar gerçekleştirilmiştir.
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Çağrı Metni

Ah, kimselerin vakti yok

Durup ince şeyleri anlamaya

 

Baba evleri, ilk kez girilen ırmağa dönüş

Toprağa tutku, kendinden dolayı

Kulaklarımızı tıkıyoruz: Para para para

Kulaklarımızı açıyoruz: Kavga kavga kavga

Sorar belki biri: Kavga ama neden kavga

Komşumuza sonsuz balta, karımıza yumruklar içinde

-Bilmiyoruz neden kavga.

…..                                            Gülten Akın

 

Kapitalizmin son hızla canlı cansız her şeyi tarumar ettiği bir süreci yaşıyoruz. 
Egemenlerin doymak/bitmek bilmeyen hırsları nedeniyle petrolüyle, madeniyle, rüz-
garıyla, kömürüyle, gazıyla tüketip yok ettiğimiz yetmezmiş gibi bitmek bilmeyen 
savaşlarda da bizler ölüyoruz. Bunun sonucunda hızla artan ve kıtalar arasına va-
ran göçleri, iklim değişikliğiyle ilişkili doğal afetleri, yangınları, taşkınları yaşıyoruz! 
Bırakın inceliklere vaktimizin kalmasını, tek derdimiz  ‘hayatta kalabilmek` oluyor yok-
sul yaşamlarımızda.  

‘Erk` üzerine kurulu kapitalist sistemin içinde tüm alanlardaki eşitsizliklere ek olarak, 
mekanı da tek cinsiyetin hakimiyetinde düzenleyen bu coğrafyada heteroseksüel ve 
natrans bir ‘erkek` olarak var olmuyorsanız yaşamın her alanında olduğu gibi mekanı 
paylaşmak ve görünür olmak için mücadele etmek ve direnmek bir zorunluluk haline 
geliyor. 

Dünyanın her yerindeki kadınlar ve LGBTİ+`lar yıllardır en temel hakları için müca-
dele ediyor. Son on yıldır cinsiyete dayalı ayrımcılığın-şiddetin-nefret suçlarının gide-
rek arttığı, kazanılmış hakların dahi geri alınmaya çalışıldığı Türkiye gibi ülkelerde, 
yasalar kadınları ve LGBTİ+`ları ayrımcılığa karşı korumakta yetersiz kalıyor. Bunun 
yanı sıra, ülkenin İstanbul Sözleşmesi`nden çekilmesi ile birlikte Türkiye`de kadın 
ve LGBTİ+ hareketinin son yıllarda kazanmış olduğu ivme büyük bir oranda sekteye 
uğratılmıştır.  
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Öte yandan; kadınlar, LGBTİ+`lar, yoksullar, göçerler ve diğer tüm ‘ötekiler` aynı za-
manda dünya için bir umut oluyorlar. Ülkemizde son dönemde doğayı/mekanı savun-
mak başta olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadelede kadın ve 
LGBTİ+ hareketlerinin ve direnişlerinin katkısının artması bu umudu yeşertiyor. 

Bu yaklaşımla; İstanbul Sözleşmesi`nin siyasi iktidar tarafınca gerçekleştirilen fesih 
sürecini; yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yaptıkları/yapmadıklarını, 
seçimlerde kadınlara ve LGBTİ+`lara verdikleri sözlerin ne kadarını tutup tutmadık-
larını konuşmak ve Ardeşen örneğindeki gibi dereleri, doğayı savunan/direnen tüm 
cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve pratiklerini; kadın ve LGBTİ+ göçmen ve mülteci 
deneyimlerini; pandemide kadın ve LGBTİ+`ların yaşadıklarını; TMMOB bünyesinde 
gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet çalışmalarının geçmişini, bugününü ve geleceğini 
tartışmak; uluslararası örgütlerle biraraya gelebilmenin zeminini değerlendirmek için 
18-19 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak buluşuyoruz.  
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Sempozyum oturum videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=tdFb2oNzX8o&list=PLjBac43pb9Cnh38LAkwt8o_tXcosu7Gf5
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8.4. Paneller

4 Ekim Dünya Konut Günü kapsamında, Konut Sorunu ve Barınma Hakkı Paneli, 
Oda 2. Başkanı Dilek Karabulut moderatörlüğünde, online olarak düzenlenmiştir. 
Panel Kapsamında Doç. Dr. Burcu Özdemir Sarı tarafından “Kiralık Konut Sektörü” 
ve Dr. Öğr. Üyesi Melih Yeşilbağ tarafından “Konutun Finansallaşması” konuşmaları 
gerçekleştirilmiştir. Panel yayınına buradan ulaşabilirsiniz. 

8.4.1 Konut Sorunu ve Barınma Hakkı

https://www.instagram.com/tv/CUp-nK9IGQc/?hl=tr
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8.4.2  Mekansal Büyük Veri İle Baş Etmek: Mekansal Veri Bilimcileri İçin Araçlar 
ve Servisler

Mekansal Veri Analitiği Eğitimi ile koordine şekilde planlanan webinar, “Mekansal 
Büyük Veri İle Baş Etmek: Mekansal Veri Bilimcileri İçin Araçlar ve Servisler” başlığı 
ile, 27 Ocak 2022 Perşembe günü zoom uygulaması üzerinden tüm üyelere açık 
olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Webinar’ın davetli konuşmacısı Dr. Serkan Girgin 
olmuştur. Webinar yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=2YTlvWecryk
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8.5. Şube Etkinlikleri

8.5.1. Şube Faaliyet Raporları

Şubelerimizin etkinliklerinin tamamına Faaliyet Raporlarının “Etkinlikler” kısmından 
ulaşabilirsiniz.

• Adana Şubemizin 9. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz. 

• Ankara Şubemizin 11. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

• Antalya Şubemizin 11. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

• Bursa Şubemizin 11. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

• Diyarbakır Şubemizin 4. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan 
ulaşabilirsiniz.

• İstanbul Şubemizin 16. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

• İzmir Şubemizin 16. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

• Kayseri Şubemizin 5. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

• Konya Şubemizin 9. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

• Muğla Şubemizin 4. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

• Samsun Şubemizin 9. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

• Trabzon Şubemizin 6. Dönemi’nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere buradan ula-
şabilirsiniz.

https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/ef9663c5d82b54a_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=4
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/101e90f83ece794_ek.pdf?tipi=4&turu=H&sube=1
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/2e89550f6071563_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=2
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/c7c002922d8f497_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=3
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/23f156219ee9486_ek.pdf?tipi=1&turu=X&sube=11
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/94ee9111f367770_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=5
http://spoizmir.org/wp-content/uploads/2022/01/16.DONEM_CALISMA_RAPORU.pdf
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/e411fdf2b0425ec_ek.pdf
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/ef646842391dc26_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=7
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/57d614fd1927142_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=12
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/5fe7cc10c15603a_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=8
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/7aaa44c9742a411_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=10
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8.5.2. Şube Etkinlikleri

Yarım Kalan Yenişehir (Ankara Şube)

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara 
Şubesi’nin her yıl geleneksel ola-
rak düzenlediğimiz sergilerin 6.`sını 
“Yarım Kalan Yenişehir” temasıyla 1-11 
Haziran 2021 tarihleri arasında Çankaya 
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi 
Füreya Koral Sergi Salonu`nda gerçek-
leştirilmiştir. Aralık 2019 tarihlerinde dü-
zenlenen 10 farklı atölyede Yenişehir`in 
yarım kalan, arada bırakılan, çakışan, 
birleşen ve ayrılan, tamamlanamayan hi-
kayelerinin ve bu hikayelerin yarım bıra-
kıldığı mekanların izlerini sürmeyi amaç-
lanmıştır. 2020 yılı Mart ayında, Covid-19 
önlemleri kapsamında açılışı ertelenen 
sergi 2021 yılı Haziran ayında başarıyla 
tamamlanmıştır.

Antalya’nın Planlama Birikimi ve Antalya’da Planlama’nın Geleceği Paneli 
(Antalya)

Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri çer-
çevesinde 3 Kasım 2021 tarihinde 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya 
Şubesi tarafından Antalya Kültür Sanat 
Vakfı destekleriyle Antalya Kültür Sanat 
Oditoryumunda "Antalya'nın Planlama 
Birikimi ve Antalya'da Planlamanın 
Geleceği" başlıklı panel düzenlenmiştir. 
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Son zamanlarda bölgede artan kentsel 
dönüşüm projeleri ile ilgili yerel kurumları 
ve mahalle temsilcilerini bilgilendirmek 
amacıyla TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Diyarbakır Şubesi öncülüğünde “Kentsel 
Dönüşüm Atölyesi” gerçekleştirilmiştir. 
TMMOB İKK ile birlikte yürütülen çalış-
manın sonunda “Sonuç Bildirgesi” yayın-
lanıp üyelerimize iletilmiştir.

Kentsel Dönüşüm Atölyesi (Diyarbakır Şube)

Planlamada Kariyer Üzerine Bir Söyleşi (Bursa Şube)

Bursa Teknik Üniversitesi ve Şubemiz 
iş birliğiyle Şehir ve Bölge Planlama öğ-
rencilerine yönelik mesleki kariyer gün-
leri etkinlikleri başlatılmıştır. Bunlardan 
ilk Kariyer Günü söyleşisi “Planlamada 
Kariyer Üzerine Bir Söyleşi”  27 Ekim 
2021 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ 
moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 
Programda Bursa Şube Başkanımız 
Alp KAYA ve Şube Sekreterimiz Ahmet 
METİN konuşmacı olarak yer almıştır.
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14. İstanbul Buluşmaları (İstanbul Şube)

2007 yılından itibaren her yıl be-
lirli temalar çerçevesinde İstanbul 
gündemini takip etmeyi hedefleyen 
İstanbul Buluşmaları etkinliğinin on 
dördüncüsü 5-6 Haziran 2021 ta-
rihlerinde “İstanbul’un B Planı” baş-
lığıyla İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Ünversitesi, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve 
Şubemiz ortaklığında pandemi şart-
ları sebebiyle çevrimiçi ortamda ger-
çekleştirildi. Buluşmaların video ka-
yıtları Şubemizin youtube hesabına 
yüklenmiş olup, katılım göstereme-
yen ilgililerin erişimine açılmıştır. 

Çevrimiçi Söyleşiler (İzmir Şube)

Odamız İzmir Şubesi pandeminin 
yarattığı "yeni yaşam" hali karşısında 
çalışmalarımızı aksatmadan, çalış-
ma biçimimizi yenileyerek teknoloji-
nin yarattığı imkanlar dahilinde oda 
çalışmalarının sürdürülmesi amaç-
lanmıştır. Bu süreçte üyelerimizin 
yeni koşullar nedeniyle yaşaması 
muhtemel moral ve motivasyon ka-
yıplarını gidermek, çalışma hayatın-
da yaşanabilecek hak kayıplarında 
meslektaşlarımızın yanında olmak, 
mesleki bilgi ve deneyimlerimiz ile 
kent gündemlerine ilişkin görüşlerini 
paylaşmak amacıyla internet üzerin-
den çevrimiçi etkinlikler düzenlemiş-
tir. Bu kapsamda online söyleşiler 
çalışma grubunun katkılarıyla birlikte 
toplam 19 çevrimiçi söyleşi geçekleş-
tirilmiştir.

https://www.youtube.com/channel/UCntvR5q5PxootrpT_SD7XuA
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MALİ YAPI, 
BÜTÇE VE DENETİM
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9.  MALİ YAPI, BÜTÇE VE DENETİM

9.1 Gelir ve Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

Odamızın  son iki çalışma dönemine dair (2018-2022) gerçekleşen bütçe ile 
tahmini bütçesini incelediğimizde; 

- 2018 yılında gerçekleşen gelir bütçesinin, tahmini bütçenin yaklaşık 
%1’lik bir oranla üzerinde kaldığı, gerçekleşen gider bütçesinin ise 
tahmini  gider bütçesinden düşük  kaldığı ve yaklaşık % 22 oranda azalma 
gösterdiği, dolayısıyla gerçekleşen ve beklenen bütçe karşılaştırması 
yapıldığında yıl sonunda (+) bütçenin gerçekleştiği görülmüştür.

- 2019 yılında, yaşanan ekonomik krizin etkisiyle aidat ödeme oranlarının 
ve serbest şehircilik hizmetleri kaynaklı gelirlerin azalması nedeniyle, 
gerçekleşen gelir bütçesinin tahmini bütçenin yaklaşık % 34’lük oranda 
gerisinde kaldığı görülmüştür. Gelirlerin beklenenin altında kalmasına 
karşın giderlerin beklenen şekilde gerçekleşmeye başladığı, bu şekilde 
devam edecek olması durumunda yaklaşık 2 milyon TL’lik bir bütçe 
açığı oluşacağının önceden görülmesi üzerine yıl içerisinde Yönetim 
Kurulu, giderlerin kısılmasını öngören kararlar almıştır. Bu bağlamda 
gider kalemlerinin azaltılmasına ilişkin olarak personel politikası revize 
edilerek bazı birimler personelsiz hale getirilmiş, bazılarında ise part-
time personel istihdam edilmek durumunda kalınmıştır. Ayrıca basılı 
yayınlarda dijital yayına geçilmiş, etkinlik gibi harcamalarda da tasarruf 
tedbirleri uygulanarak yıl sonunda bütçe açığı oluşmadan (+) değerde 
sonlanmıştır.

- 2020 yılında öngörülmeyen şekilde ülkede pandemi yaşanmış, 
üyelerimize ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla aidat ve MDU 
ücretlerinde kampanyalar yapılmasına karar verilmiş ve buna bağlı 
olarak gerçekleşen gelir bütçesi tahmini bütçenin % 21 oranla üzerinde 
kalmıştır. Gerek bir önceki yıl alınan personelsiz/part-time çalışma 
kararı gerekse de bu dönem içerisinde kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma kararı ile personel giderlerinde belirgin azalma yaşanmış, 
bununla beraber online etkinlik, dijital yayın gibi diğer gider kalemlerinde 
de yapılan tasarruf tedbirleri çerçevesinde tahminin bütçenin %52 
altında gider bütçesi oluşmuştur. Personel, etkinlik, yayın gibi 
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alanlarda uygulanan tasarruf tedbirleri ve kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanılmadığı varsayılarak hesaplama yapıldığında ise gerçekleşen 
gider bütçesinin tahmini bütçenin çok üstünde kalacağı, dolayısıyla yıl 
sonu gelir/gider karşılaştırmasının (-) değerde olacağı görülmüştür.

- 2021 yılında da devam eden pandemi nedeniyle, ücret karşılığı verilen 
hizmetlerde düşük oranda (yaklaşık %11) artış yapılarak üyelerimize 
ekonomik kriz koşullarında destek olunmaya devam edilmiştir. Bununla 
birlikte, çıkan torba yasa ile aidat yapılandırmasından faydalanan 
üyelerimizin yaptığı ödemelerin katkısıyla gerçekleşen gelir bütçesi 
tahmini bütçenin yaklaşık % 22 üzerinde kalmıştır. Bu dönem içerisinde 
7 Oda birimine mülk alınması üzerine, buna bağlı olarak demirbaş 
ve gayrimenkul gider kaleminde yaklaşık 3.850.000,0 TL civarında 
harcama yapıldığı dolayısıyla rutin harcama dışında kalan bu harcama 
göz ardı edildiğinde aslında yaklaşık 4.350.000,0 TL gider oluştuğu, bu 
giderin ise tahmini giderin yaklaşık % 20 altında olduğu ve yıl sonunun 
(+) değerde olacağı görülmüştür. Ancak bu dönem içerisinde ilk altı ay 
kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edilmesi ve personel 
olmayan oda birimlerine part-time personel alınması ile personel gideri 
beklenenin oldukça altında gerçekleşmiştir. Kısa çalışma ödeneği 
olmadığı kabul edildiğinde gider kaleminin beklenen bütçenin üstünde 
kalacağı, yapılan tasarruf tedbirleri ile bütçe açığı oluşmadan yılın 
tamamlandığı görülmüştür. Bununla birlikte,  personel, etkinlik, kira, 
yayın gibi gider kalemlerinde uygulanmaya devam eden tasarruf 
tedbirlerinin gevşetilmesi, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmadığı 
bir duruma göre varsayım yapılarak hesaplandığında  ileriki dönemlerde 
bütçe açığı oluşacağı öngörülmektedir. 

 
 Tahmini Bütçe Gerçekleşen 

Bütçe
Gerçekleşme 

Oranı

2018 
yılı

Gelir Bütçesi 5.535.000,00 5.588.834,81 100,97
Gider Bütçesi 5.535.000,00 4.857.627,93 87,76
Fark 0,0 731.206,88
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2019 
yılı

Gelir Bütçesi 6.335.000,00 4.202.909,74 66,34
Gider Bütçesi 6.335.000,00 3.819.184,20 60,29
Fark 0,0 383.725,54

2020 
Yılı

Gelir Bütçesi 4.700.000,00 5.314.082,11 113,07
Gider Bütçesi 4.700.000,00 2.257.361,72 48,03
Fark 0,0 3.056.720,39

2021 
Yılı

Gelir Bütçesi 5.325.000,00 6.469.071,44 121,48
Gider Bütçesi 5.325.000,00 8.135.990,98 152,79
Fark 0,0 -1.666.919,54

Tablo: Yıllarda Göre Tahmini/Gerçekleşen Bütçe

9.2 Gelir Bütçesi

Odamızın son 5  yılına dair gelir bütçe karşılaştırması tabloda yer almaktadır.

 GELİR TİPİ 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI

ÜYE KAYIT 
GELİRİ 10.005,24 8.987,00 5.435,00 11.205,76 14.138,66

ÜYE KİMLİK 
KARTI GELİRİ 10.663,24 9.817,11 5.550,00 13.521,71 8.290,66

AİDAT GELİRİ 810.698,73 884.537,80 571.482,16 1.333.408,42 691.799,07

ÜYE BELGE-
GECİKME 
CEZASI 
GELİRİ

110.895,64 125.489,05 62.699,73 92.507,90 111.548,37

BÜRO TESCİL 
BELGESİ 104.690,08 84.164,70 51.149,46 61.386,92 60.775,29

İLK TESCİL+ 
YENİLEME 
GELİRİ 

578.413,44 1.323.483,57 859.399,88 902.389,95 1.177.798,20

SGK+ YARGI+ 
DİĞER 
GELİRLER

311.292,48 444.462,27 238.531,54 265.406,65 333.123,80
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HİZMET 
KARŞILIĞI 
GELİRLER

5.370,00 46.803,90 101.278,77 1.055,00 0,00

SDB+MDU 
GELİRİ 2.205.971,57 2.603.413,01 2.218.122,74 2.429.220,80 3.540.481,26

BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR 60.250,14 43.319,83 39.761,68 28.684,54 7.302,20

FAİZ 
GELİRLERİ 28.316,30 14.356,57 49.498,78 175.294,46 523.813,93

TOPLAM 
GELİR 4.236.566,86 5.588.834,81 4.202.909,74 5.314.082,11 6.469.071,44

Tablo incelendiğinde, tescil yenileme gelirlerinin 2018 yılında en yüksek değere ulaş-
tığı görülmektedir. Bu durum, normalde Ocak ayı içerisinde yapılan tescil yenileme 
işleminin üyelerimizden gelen talepler ve işleyişte karşılaşılan sorunları aşmak üzere 
Yönetim Kurulu kararıyla Aralık ayına alınmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 
2018 yılında Ocak ve Aralık aylarında olmak üzere iki defa tescil yenileme dönemi 
yaşanmış, bu nedenle bu yıl içerisinde tescil yenileme geliri iki katına çıkmıştır.  

Serbest Şehircilik Bürolarının üstlendiği şehircilik hizmeti sayısı ile onama kurumları-
na mesleki denetim uygulaması/sicil durum belgesi olmaksızın sunulan işlerin tespiti-
ne bağlı olarak ve yenileme işlemleri esnasında fatura kontrolleri yapılması nedeniyle 
mesleki denetim uygulaması gelir kaleminde yıllara göre farklılıklar oluşmaktadır. 
Onay kurumlarına mesleki denetim uygulama işlemi olmadan sunulan işlerin tespiti 
durumunda ilgili mevzuat gereğince 2 kat ücret ile alınması gerekliliği üzerine tespit 
edilen iş sayısı ve plan türüne bağlı olarak bu kalemdeki gelir dönemlere göre de-
ğişkenlik göstermektedir. Geçmiş yıllara oranla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından oluşturulan e-plan otomasyon sistemi ile askıya çıkarılan, onay-
lanan planlara dair bilgiler daha güncel şekilde takip edilebilmektedir. Bunun sonucu 
olarak, Odamızın yürüttüğü denetim çalışmaların devamlılığı sayesinde bürolarımız 
tarafından yönetmeliğe uygun olarak onay kurumlarına iş sunma oranı artmıştır.

Oda üye belgesi/serbest şehirci üye belgesi ve büro tescil belgesi ihalelere katıl-
ma, yarışmalara başvuru ve imar planı yapımı yeterlilik belgesi alınma/yenileme vb. 
amaçlarla düzenlenen belgelerdir. Bu belgelerin yıl içerisinde üyelerin taleplerine ve 
katıldıkları ihalelere bağlı olarak sayısında değişiklik yaşanması gelirlerinde de deği-
şikliğe neden olmaktadır, ancak bu belge ücretlerine her yıl yapılan ücret artış oran-
larının düşük olması da bu gelir kalemlerinde düşük oranda artışa neden olmaktadır.

Mezun sayılarında artış olmasına karşın Odaya üye olan meslektaşlarımızın sayısı-
nın aynı oranda artmaması nedeniyle üyelik başvuru sayıları düşmekte, bu sayıya 
bağlı olarak üye kayıt ve kimlik kartı gelir ücretlerinde yıllara göre değişkenlikler ol-
maktadır. Kayıt ve kimlik ücretine yıllara göre artış yapılmaması veya düşük oranda 
yapılması nedeniyle de bu gelir kaleminde belirgin artış yaşanmamaktadır. Bununla 
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beraber Yönetim Kurulunun 2021 yılı Nisan ayında başvuru sahibinin o esnada işsiz 
olduğunu beyan etmesi üzerine kimlik kartı ücreti alınmaması yönünde karar alması 
nedeniyle 2021 yılındaki kimlik kartı geliri, başvuru gelirinin altında kalmıştır. 

Aidat gelirleri, dönemsel kararlara doğrultusunda yıllara göre değişkenlik göstermek-
te, bununla birlikte bu kararlar kapsamında istifa taleplerinde bulunan üye sayısına 
göre birikmiş aidat ödentisi tahsilatları da yapılması üzerine bu gelir kalemi de dö-
nemsel farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle aylık aidat miktarında önceki yıla göre 
değişiklik olmaması ve birikmiş aidat borçlarını önceki yıllarda ödeyen üye sayısının 
artması nedeniyle 2019 yılı aidat gelirinde düşüş olduğu görülmektedir. 2020 yılında 
ise pandemi koşullarında üyelerimize ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla % 50 in-
dirim kararı yapılması yönünde alınan YK kararı sayesinde hem cari yıl hem geçmiş 
yıllara ait aidat borçları büyük oranda ödenmiştir. Dolayısıyla 2020 yılında aidat ge-
lirinde belirgin bir artış yaşanmış, 2021 yılında ise önceki dönemlerde yapılan aidat 
çalışmaları nedeniyle ödeme oranının azaldığı gözlenmiştir.

Düzenlenen mesleki eğitimlere ilişkin ödeme süreçleri kurulduğundan beri Oda 
İktisadi İşletmesi üzerinden yürütüldüğü için bu konuda oluşan gelir ve gider kalem-
leri Oda İktisadi İşletmesine aktarılmaktadır. Benzer şekilde etkinlik, ajanda gibi Oda 
çalışmalarına dair sponsorluk bedelleri de iktisadi işletme ile yürütülmekte ve söz ko-
nusu gelir ve giderler iktisadi işletmemizin bütçe tablosunda gözlemlenebilmektedir. 

SGK primlerinin ve KDV ödemelerinin süresinde yatırılması ve buna bağlı olarak 
SGK teşvik ve indirimlerinden faydalanılması nedeniyle bu kalemlerde de gelir oluş-
maktadır. 

Bununla beraber oda banka hesaplarında yer alan bedellere bağlı olarak da faiz ge-
lirleri farklılıklar göstermektedir. Özellikle 2021 yılında etkin olarak takip edilen Oda 
gelirlerinin bankalardan alınan tekliflere bağlı olarak cazip faiz ve fon hesaplarına 
zaman kaybetmeden aktarılması sebebiyle 2017 yılına kıyasla yaklaşık 20 kat artış 
sağlanmış ve  528.813 TL’nin üzerinde faiz geliri elde edilmiştir.

9.3 Gider Bütçesi

Odamızın son 5 yılına dair gider bütçe karşılaştırması tabloda yer almaktadır.

GİDER TİPİ 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI

PERSONEL 
GİDERİ 2.732.145,63 3.289.657,85 2.649.240,11 1.131.749,66 2.970.946,23

BÜRO GİDERİ 346.533,05 283.483,22 323.894,46 252.860,62 348.648,21

KİRA GİDERİ 241.418,99 268.927,84 255.155,00 271.368,16 200.906,10
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AVUKAT-SMMM 47.599,85 50.274,37 58.369,20 67.335,00 75.479,92

YARGI 348.453,64 425.814,45 255.857,29 285.242,78 375.334,35

ÇEŞİTLİ 
GİDERLER 32.429,45 26.243,38 36.215,23 47.403,88 42.125,38

ETKİNLİK/ 
TEMSİL 
AĞIRLAMA

469.697,05 154.477,20 121.092,66 49.731,17 128.661,40

GENEL KURUL 4.452,52 179.701,92 5.975,79 74.701,55 13.631,54

YAYIN 168.600,26 121.029,36 40.055,00 30.148,00 35.847,27

TMMOB-İKK 46.465,99 34.159,07 59.052,46 26.125,41 90.858,71

DEMİRBAŞ/
MÜLK ALIMLARI 50.633,61 23.859,27 14.277,00 20.695,49 3.853.551,87

TOPLAM GİDER 4.488.430,04 4.857.627,93 3.819.184,20 2.257.361,72 8.135.990,98

Tablo: Gider kalemleri

Odamızın her yıl gerçekleşen toplam gider kalemlerinin yarısından fazlasını personel 
giderleri oluşturmaktadır. Personel esas ücretlerinde yapılan yıllık ücret artışlarının 
yanı sıra; söz konusu artışın SGK primleri, sosyal haklar gibi yan ödemelerinde 
de artışına neden olduğu görülmektedir. Bununla beraber, dönem içerisinde işten 
ayrılmalar ile oluşan tazminat ödemesi ya da kısa çalışma ödeneği ve part-time 
personel çalıştırılması şeklindeki uygulamalar nedeniyle personel giderleri de 
dönemsel farklılık gösterebilmektedir.

2018 yılında 3.289.000TL tutarında personel giderinin gerçekleşmesinin akabinde 
denk bütçenin oluşturulabilmesi ve temel Oda faaliyetlerinin yürütmesinin devam 
edebilmesi için alınan personel eksiltme/part-time çalışma kararı alınmamış 
olsaydı, TİS kapsamında alınan zam kararlarının toplam personel giderine 
uyarlanması neticesinde 2021 yılı sonunda 8.200.000TL civarında personel giderinin 
gerçekleşeceği görülmektedir. Fakat 2021 yılı toplam gelirinin 6.469.000 TL olarak 
gerçekleştiği gözönüne alınacak olursa, Odanın Anayasadan aldığı yetkiyle yürüttüğü 
temel faaliyet alanlarına ilişkin gider kalemlerinin yanısıra personel maaşlarını dahi 
ödeyemeyecek bir duruma düşeceği açıkça görülecektir. Bu nedenle, ilkesel olarak 
karşı olmakla birlikte, Odanın geleceği ve sağlıklı bir mali yapıya kavuşması için 
alınan kararın isabetli bir karar olduğu düşünülmektedir. 
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2019 yılında gelir kalemlerinin beklenenin altında kalması ve gider kalemlerinde 
artış yaşanması nedeniyle bu yıl içerisinde bazı şubelerde personelsiz olunması ve 
bazılarında ise part-time personel çalıştırılması kararı alınmıştır. Bu duruma paralel 
olarak bu yıl içerisinde personel giderinde azalma yaşanmış, alınan bu kararın 
2020 yılında da uygulamasının devam ettirilmesi ve kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanılması sebebiyle bu giderde 2020 yılında da belirgin azalma olmuştur. 2021 
yılına gelindiğinde ise kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmaya devam edilmesine 
karşın, personelsiz şubelere personel alınması sebebiyle bu gider kaleminde artış 
yaşanmıştır. Yılın tamamında personel giderlerinin Oda bütçesinden karşılandığı 
durum göz önünde bulundurulduğunda ise 2022 ve sonraki yıllarda bu kalemin daha 
da artacağı görülmektedir. 

Tüm şubelerde üye-büro-dava-etkinlik sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak 
şubelerin gelir ve gider bütçelerinde karşılaştırma yapılmış, gelir gider farkları ile 
şubelerin iş yoğunlukları ile personel sayısı beraberinde değerlendirilerek bir personeli 
bulunan Adana Şube, Antalya Şube, Diyarbakır Şube, Muğla Şube, Konya Şube, 
Kayseri Şube, Samsun Şube ve Trabzon Şube personellerinin yarı zamanlı olarak 
görevlerine devam edilmesine karar verilmiştir. Diğer şubelerde ise halihazırdaki 
personel kadrosundan az sayıda personel istihdam edilmek durumunda kalınmış ve 
mevcut personeller aracılığı ile şube iş kalemleri yürütülmektedir.

Kira giderleri kaleminde ise; mülk sahipleri ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak peşin 
veya aylık ödemeler halinde ücretler ödenmektedir. Büro giderleri kadar hemen 
hemen kira giderlerinin de aynı oranda olduğu görülmüştür. Büro giderlerinde tasarruf 
yapılabilmesine karşın, kira giderlerinde böyle bir imkanın olmaması kira giderinde 
artış yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle Yönetim Kurulumuzca alınan karar 
gereğince 2021 yılında 7 adet Şubemize mülk alınması sebebiyle gerek mülk alımını 
içeren gider kalemi, gerekse demirbaş giderleri artmıştır. 

Temsil ağırlama giderleri ile çalıştay, panel, kongre vb. amaca yönelik etkinlikler; 
dönemsel olarak değişiklik göstermekle beraber,  özellikle 2020 ve 2021 yılında 
online etkinlikler yapılması sonucunda ilgili gider kaleminde belirgin azalma olmuştur. 
Ayrıca etkinliklere sponsor desteği sağlanması imkanlarının artırılması nedeniyle de 
bu gider kaleminde azalmalar yaşanmıştır. Genel Kurul harcamalarının ise mevzuat 
gereği çift yıllarda yapılması nedeniyle 2018 ve 2020 yıllarında bu gider kaleminin 
arttığı görülmüştür. 

E-bülten sistemine geçilmesi, Planlama Dergisi’nin online hale getirilmesi gibi 
nedenlerle yayın giderlerinde önceki dönemlere göre ciddi tasarruf sağlanmış, hem 
matbaa hem de kargo/posta masraflarının azalmasına neden olmuştur. Süresiz 
yayınların dönemsel olarak sayı ve baskı adetlerinin değişmesi nedeniyle bu gider 
kaleminde de dönemsel değişkenlik oluşmuştur. 
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Davacı veya davalı durumda olunan dava sayısı ve dava içeriğine bağlı olarak yargı 
giderlerinde dönemsel olarak değişkenlik olmaktadır. Oda lehine sonuçlanan davalar 
nedeniyle yargı gelirleri de dönemsel olarak değişmektedir.

9.4 Şube Bütçesi

Genel gelir ve gider bütçe detaylarında da aktarıldığı üzere, aidat, tescil yenileme, sicil 
durum belgesi geliri gibi gelir kalemlerine karşın, personel esas ücretleri, tazminatları, 
sosyal hakları, büro giderleri, etkinlik giderleri, kira ödemeleri, yayın giderleri ile mülk 
alımlarına bağlı olarak gider kalemleri yıllara göre farklılık göstermektedir.

9.5 Mülk Alımları

Odamızın üyelerine daha nitelikli hizmet sunabilmesi ve yürütülen çalışma ve 
toplantıların daha yerleşik hale gelmiş bir kurumsallıkla sunulabilmesi için kendi 
mülkiyetinin olması önem taşımaktadır. Oda mekanlarının sahip olduğu toplantı 
salonları, çalışma odası, kütüphane gibi mekanlarla beraber şube mekanlarımız 
öğrencilerimizin ve üyelerimizin kullanımı açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda 
gerek büro gerekse de kira giderlerinde uygulanan tasarruf tedbirleri çerçevesinde 
çalışma dönemimiz içerisinde İzmir, İstanbul, Muğla, Diyarbakır, Konya, Trabzon ve 
Antalya olmak üzere 7 Oda birimimize mülk edinilmiştir. İlerleyen dönemlerde, henüz 
kirada bulunulan Oda birimleri için de mülk edinim yönünde çalışmaların sürdürülmesi 
faydalı olacaktır.
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Oda Gayrimenkul Listesi

BİRİM ALIŞ TARİHİ ALIŞ DEĞERİ
GÜNCEL 

DEĞERLEME 
DEĞERİ

ADRES

KONYA ŞUBE  17.06.2008 40.000,00 220.000,00 Karatay/ Konya 

ODA GENEL 
MERKEZİ 21.09.2011 485.244,00 1.575.000,00

Atatürk Bulvarı 
Bulvar Apt. 219/ 7 
Çankaya/Ankara

ANKARA ŞUBE 21.09.2011 485.244,00 1.575.000,00
Atatürk Bulvarı 

Bulvar Apt. 219/ 8 
Çankaya/Ankara

BURSA 
AKADEMİK 
ODALAR 
BİRLİĞİ

14.0.2011 152.002,46 450.000,00
Akademik Odalar 
Birliği Yerleşkesi 
Kale Cad. No:8 

Kat:3 Nilüfer - Bursa

İZMİR ŞUBE 
DAİRE 06.04.2021 494.842,13 560.000,00

Alsancak 1457 Sok. 
No:32/4 Konak - 

İzmir

İSTANBUL 
ŞUBE DAİRE 21.05.2021 1.444.260,00 2.000.000,00

Esentepe Mah. 
Kasap Sk. No:6/13 

Şişli - İstanbul

MUĞLA ŞUBE 
DAİRE 16.06.2021 505.369,60 670.000,00

Emirbeyazıt Mah. 
Serim Sok. No:16/7 

Menteşe - Muğla

DİYARBAKIR 
ŞUBE DAİRE 17.11.2021 379.076,13 385.000,00

Yenişehir Mahallesi, 
Ali Emiri 1. Sk. 

Nuyapı Center Plaza 
No:21/24 Yenişehir - 

Diyarbakır

KONYA ŞUBE 
DAİRE 13.12.2021 463.228,13 480.000,00

Ahmet Hilmi Nalçacı 
Caddesi No:3/4 
Kat:1 Selçuklu/ 

Konya

TRABZON 
ŞUBE DAİRE 29.12.2021 484.838,13 490.000,00

Gülbaharhatun 
Mahallesi İnönü 

Caddesi No:63/4 K:4 
Ortahisar - Trabzon

ANTALYA ŞUBE 17.03.2022 620.000,0 620.000,0

Dutlubahçe Mah. 
Fatih Cad. No: 44 
Özden Plaza Kat:6 
No/16 Muratpaşa/

Antalya

GAYRIMENKUL 
TOPLAM 
DEĞER

5.554.104,58 9.025.000,00
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9.6. Toplu Sözleşme

Odada emek veren çalışma arkadaşlarımızın üyesi olduğu DİSK Sosyal İş Sendikası 
ile Odamız arasında 01.01.2021 -31.12.2022 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli 
olacak biçimde 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme hükümleri 
gereğince maaşlarda ilk yıl enflasyon + 2 (% 16,6) oranında zam yapılmıştır. İkinci yıl 
için maaş zamları sözleşmede enflasyon + 2 (% 38,08) şeklinde kararlaştırılmasına 
rağmen bu dönem içerisinde ülkede yaşanan ekonomik koşullar göz önünde 
bulundurularak çalışan arkadaşlarımıza Odamızın mali bütçesi çerçevesinde destek 
olunması amacıyla, TİS hükümlerinin üstünde,  %45 oranında zam yapılmıştır.

9.7. 2022 Yılı Ocak – Mart Ayları Geçici Bütçesi

2020 Eylül ayında gerçekleştirilen 31. Dönem Genel Kurulu tarafından kabul edilen 
2020 ve 2021 yılları gelir ve gider bütçesi 31 Aralık 2021 tarihinde sona erdiği için, 
32. Olağan Genel Kurul gerçekleşene kadar geçen süreler için üç aylık tahmini gelir 
ve gider bütçeleri hazırlanmıştır. 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 
01/01/2022-31/03/2022 TARİHLİ  TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ 

GELİRLER         2.400.000,00    
BÖLÜM-I ÜYE KAYIT VE ÖDENTİ GELİRLERİ           178.000,00    
01.Üye Kayıt Gelirleri               4.000,00    
02.Cari Yıl Ödentileri              45.000,00    
03.Geçmiş Yıl Ödentileri              90.000,00    
04.Geçici Üye Kayıt ve Ödentileri                         -      
05.Gecikme Ceza ve Faizleri               5.000,00    
06.Üye Kimlik Kartı Ücretleri               4.000,00    
07.Oda Üye Belgesi Ücretleri              30.000,00    
09.Diğer Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri                         -      
BÖLÜM-II HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER                        -      
01.Hakemlik-Bilirkişilik Ücretleri                         -      
02.Danışmanlık Ücretleri                         -      
03.Kurs-Seminer Gelirleri                         -      
09.Diğer Hizmet Gelirleri                         -      
BÖLÜM-III YAYIN GELİRLERİ                        -      
01.Süreli Yayın Gelirleri                         -      
02.Diğer Yayın Satış Gelirleri                         -      
03.İlan Reklam Gelirleri                         -      
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09.Diğer Yayın Gelirleri                         -      
BÖLÜM-IV MESLEKİ DENETİM GELİRLERİ         1.825.000,00    
01.Mesleki Denetim Gelirleri         1.750.000,00    
02.Mesleki Denetim Cezaları              70.000,00    
03.Mesleki Denetim Gecikme Cezaları               5.000,00    
09.Diğer Mesleki Denetim Cezaları                         -      
BÖLÜM-V MESLEKİ FAALİYET GELİRLERİ                        -      
01.Bilirkişilik Payları                         -      
02.Yarışma-Ödül.Jüri Payları                         -      
09.Diğer Mesleki Faaliyet Gelirleri                         -      
BÖLÜM-VI TESCİL GELİRLERİ           217.000,00    
01.Serbest Şehircilik Bürosu KB            160.000,00    
02.Serbest Şehircilik Bürosu TB              40.000,00    
03.Yabancı Şehirci BKB/TB                         -      
04.Tescil Cezaları              15.000,00    
05.Tescil Gecikme Cezaları               2.000,00    
09.Diğer Tescil Gelirleri                         -      
10.Sicil Durum Belgesi                         -      
11.Sicil Durum Belgesi Cezaları                         -      
12.Sicil durum Belgesi Gecikme Cezaları                         -      
BÖLÜM-VII ODA FAALİYETLERİNDEN SAĞ.GELİRLER                        -      
01.Kongre,Konferans Gelirleri                         -      
02.Sergi ve Fuar Gelirleri                         -      
03.Gece,Yemek,Gezi Gelirleri                         -      
09.Diğer Oda Faaliyet Gelirleri                         -      
BÖLÜM-VIII DİĞER GELİRLER           105.000,00    
01.Bağış ve Yardım Gelirleri               5.000,00    
02.Kira Gelirleri                         -      
03.Lokal Gelirleri                         -      
09.Diğer Gelirler            100.000,00    
BÖLÜM-IX FAİZ GELİRLERİ             75.000,00    
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TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 
01/01/2022-31/03/2022 TARİHLİ TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

GİDERLER    2.400.000,00    
BÖLÜM-I YÖNETİCİ GİDERLERİ       183.000,00    
01.Esas Ücretler        110.000,00    
02.İkramiye         18.000,00    
03.SSK ve TTF İşveren Payı         25.000,00    
04.Sosyal Yardımlar         15.000,00    
05.Fazla Çalışma Ücretleri                     -      
06.Tazminatlar         15.000,00    
09.Diğer Yönetici Ücretleri                     -      
BÖLÜM-II PERSONEL GİDERLERİ       875.000,00    
II-ITEKNİK PERSONEL       585.000,00    
01.Esas Ücretler        352.000,00    
02.İkramiye         55.000,00    
03.SSK ve TTF İşveren Payı         95.000,00    
04.Sosyal Yardımlar         58.000,00    
05.Fazla Çalışma Ücretleri           5.000,00    
06.Tazminatlar         20.000,00    
09.Diğer Personel Ücretleri                     -      
II-II İDARİ PERSONEL GİDERLERİ        290.000,00    
01.Esas Ücretler        150.000,00    
02.İkramiye         26.000,00    
03.SSK ve TTF İşveren Payı         43.000,00    
04.Sosyal Yardımlar         39.500,00    
05.Fazla Çalışma Ücretleri           1.500,00    
06.Tazminatlar         30.000,00    
09.Diğer Personel Ücretleri                     -      
BÖLÜM-III DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER       121.000,00    
01.Posta-Kargo Hizmetleri         15.000,00    
02.Telefon,İletişim Giderleri         30.000,00    
03.Aydınlatma-Isıtma-Su Giderleri         35.000,00    
04.Bakım-Onarım Giderleri                     -      
05.Danışmanlık Giderleri/ Avukat ve SMMM Gideri         30.000,00    
06.Bilirkişilik Giderleri                     -      
07.Yol Giderleri           1.000,00    
09.Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri/ Web 
Sayfası  Yazılımı

        10.000,00    
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BÖLÜM-IV ÇEŞİTLİ GİDERLER       133.000,00    
01.Kira Giderleri         40.000,00    
02.Yargı Giderleri         50.000,00    
03.Noter Giderleri           2.000,00    
04.Sigorta Giderleri                     -      
05.Gecikme Zamları ve Para Cezaları           1.000,00    
06.Sosyal Bağış ve Yardımlar
07.Banka Giderleri           5.000,00    
08.Sivil Savunma Payı                     -      
09.Diğer Çeşitli Giderler / Bina-Apartman Aidat Giderleri         35.000,00    
BÖLÜM-V AMACA YÖNELİK ÇEŞİTLİ GİDERLER       300.000,00    
01.Kongre-Konferans-Seminer ve Etkinlik Giderleri         30.000,00    
02.Genel Kurul Giderleri        240.000,00    
03.İl ve Bölgelerarası Toplantı Giderleri           7.500,00    
04.Seyahat ve Yolluk Giderleri         10.000,00    
05.Temsil,Ağırlama Giderleri           7.500,00    
06.Mesleki Faaliyet ve Tanıtım Giderleri           5.000,00    
07.Lokal ve Sosyal Tesis Giderleri                     -      
08.Uluslar arası Kuruluşlar Ödenti vb.Ödemeleri                     -      
09.Amaca Yönelik Çeşitli Diğer Giderler                     -      
10.Gece-Yemek Giderleri                     -      
BÖLÜM-VI BÜRO GİDERLERİ         52.000,00    
01.Bilgisayar Malzemesi ve Kırtasiye Giderleri         10.000,00    
02.Tamir-Bakım Giderleri         25.000,00    
03.Temizlik Malzemesi Giderleri           5.000,00    
04.Gazete,Kitap ve Dergi Giderleri           2.000,00    
05.Diğer Büro ve İşletme Giderleri/Mutfak Giderleri(Çay, Şeker, 
Bardak v.s.)

        10.000,00    

BÖLÜM-VII YAYIN GİDERLERİ         53.000,00    
01.Süreli Yayın Giderleri         30.000,00    
02.Diğer Yayın Giderleri         20.000,00    
03.Telif Hakları Giderleri                     -      
09.Yayınla İlgili Diğer Giderler           3.000,00    
BÖLÜM-VIII VERGİ-RESİM VE HARÇLAR         18.000,00    
01.Emlak Vergisi           7.500,00    
02.Çevre Temizlik Vergisi           2.500,00    
03.Motorlu Taşıt Vergisi                     -      
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09.Diğer Vergi Resim ve Harçlar           8.000,00    
BÖLÜM-X TMMOB GİDERLERİ         25.000,00    
01.TMMOB Birlik Hissesi         20.000,00    
02.İKK Giderleri           5.000,00    
BÖLÜM-XI KIYMET ALIMLARI       640.000,00    
01.Gayrımenkul Alımları        600.000,00    
02.Demirbaş ve Döşeme Alımları         40.000,00    
03.Dökümantasyon Giderleri                     -      

9.8. Denetleme Kurulu Raporları

Oda Denetleme Kurulu toplantıları, 31. Dönem içerisinde 3 kez düzenlenmiştir. 
Hazırlanan raporlarda yapılan önerilere istinaden Yönetim Kurulu toplantılarında ge-
rekli kararlar ve uyarılara ilişkin önlemler alınmıştır. 

9.8.1. 2020 Yılı (Ocak-Aralık) Denetleme Kurulu Raporu

01.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasına ait TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın 
hesaplarının, faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, Oda Genel Merkezi’nde 
19.04.2021 tarihinde Denetleme Kurulu Asil Üyeleri, Ali Ulvi Ulubaş, Demet Gürbüzler 
ve Çiğdem Ünal; Genel Sayman Üye Gözde GÜLDAL, Genel Sekreter Yardımcıları 
Sultan KARASÜLEYMANOĞLU ve Hülya ÇETİNKAYA ve Oda Muhasebe Görevlileri 
Veysel ERDEM ve Aliye İLKYAZ’ın katılımı ile yapılan toplantının sonuçları aşağıda 
verilmiştir. 

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



182

31/12/2020 tarihi itibariyle
1.  Kasa Hesabı: 890,48– TL.
    Bankalar Hesabı: 3.160.348,68. –TL    (12 Aylık toplam) 
    Fon Hesabı: 534.393,50– TL
    Mevduat Hesapları: 2.625.955,18.– TL.  olduğu,

2.  Posta Çeki Hesabı:25.863,36.- TL. 
3.  Gayrimenkullerin Alım Değerleri: 1.162.490,46. – TL
4.  Gelirler Hesabı:     5.314.082,11.– TL.  (12 aylık toplam)
5.  Giderler Hesabı: 2.257.361,72 .– TL.  (12 aylık toplam)
6.  Gelir - Gider Farkı: 3.056.720,39.– TL.  (12 aylık)
7.  Postan Geçecekler: 1.034.745,05.-TL
8.  Demirbaşlar ve Gayrimenkul Hesabı 
 8.1. Demirbaşlar Hesabı:425.151,91.– TL. 
 8.2. Gayrimenkul:1.162.490,46.– TL (Satın alınan değer) 
olduğu saptanmıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
1. 2020 yılı 12 aylık dönem için tahmini gelir 4.700.000,00 TL , tahmini gider 

4.700.000,00 TL olarak öngörüldüğü; buna karşın gerçekleşen 12 aylık gelirin 
5.314.082,11 TL, giderin 2.257.361,72 TL olduğu ve gelir-gider farkının 12 
aylık dönem için 3.056.720,39 TL artı verdiği görülmüştür. Bununla birlikte 
2020 yılı temmuz-aralık dönemine ait 6 aylık gelir 3.575.285,74 TL, gider 
731.512,53 TL ve gelir-gider farkının ise 2.843.773,21 TL olduğu görülmüştür.

2. İktisadi işletmeye ait mali durum incelendiğinde ise gelir durumu 64.996,54 
TL, gider durumu 46.076,70 TL olduğu ve gelir-gider durumu farkı 18.919,84 
TL artı verdiği görülmektedir.

3. Aşağıda dönemsel değişkenliklere dair açıklama yapıldığı üzere Temmuz-
Aralık ayları arası dönemde toplam gelir kalemleri içerisinde; Sicil Durum 
Belgesi gelirinin % 44; ilk tescil ve tescil yenileme gelirinin % 22; aidat 
gelirinin % 24’lük bir paya sahip olduğu; 2020 yılı sonu itibariyle ise toplam 
gelir içerisinde Sicil Durum Belgesi gelirinin % 46;, ilk tescil ve tescil yenileme 
gelirinin %17; aidat gelirinin ise % 25’lik bir paya sahip olduğu görülmüştür.

4. Mezuniyetlerin genellikle Haziran ve sonrasındaki aylarda gerçekleşmesi 
nedeniyle Temmuz- Aralık ayları arası dönemde üye kayıt gelirinde Ocak-
Haziran ayları arasına göre belirgin artış olduğu, buna bağlı olarak kayıt 
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esnasında ayrıca üye kimlik başvurusu olması nedeniyle de üye kimlik kartı 
gelirinde de belirgin artış olduğu görülmüştür.

5. Yönetim Kurulu tarafından, pandemi nedeniyle üyelerden gelen talepler 
üzerine Mayıs ayından geçerli olmak üzere Ağustos ayına kadar üye ödenti 
miktarının 22 TL yerine 11 TL üzerinden tahsil edilmesi yönünde geçici bir 
karar alındığı ve bununla beraber 31. Olağan Genel Kurulu’nda ise 2020 yılı 
için geçerli aidat miktarının 24 TL olması yönünde karar alındığı bilinmektedir. 
Alınan bu kararlar doğrultusunda özellikle geçmiş dönem aidat borçlarının 
üyeler tarafından Mayıs-Ağustos ayları arasındaki dönemde ödendiği, bu 
nedenle de Temmuz-Aralık ayları arasındaki dönemde (cari ve geçmiş) 
aidat gelirlerinde bir önceki 6 aylık döneme göre yaklaşık %69’luk artış 
olduğu, 2019 yıl sonuna kıyasla 2020 yıl sonundaki toplam aidat gelirinde 
ise  %133’lük bir artış olduğu görülmüştür. 

6. Büro sayısında artışın düşük olması nedeniyle ilk tescil ücreti gelirinin düşük 
olduğu; büro tescil yenileme başvurularının Aralık ayında yapılıyor olması 
nedeniyle Temmuz-Aralık ayları arasındaki dönemde tescil yenileme gelir 
kaleminde artış olduğu; yıllık bazda inceleme yapıldığında ise 2019 yılına 
kıyasla 2020 yıl sonu değerlerinde %5’lik artış olduğu, bu yüzdelik artışın ise 
ücretlerde yapılan rakamsal artıştan kaynaklı olduğu görülmektedir.

7. Şehircilik hizmetlerinde son yıllarda yaşanan iş daralması nedeniyle Sicil 
Durum Belgesi sayısında yıl sonu itibariyle önceki yıla oranla yaklaşık 
%10’luk bir azalma olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle gerek iş kaybından 
kaynaklı SDB sayısının azalmasından gerekse de SDB ücretlerine dair 
rakamsal artışın düşük olması nedeniyle bu gelir kaleminde yıl bazlı yaklaşık 
%10 oranında artış olduğu görülmektedir.

 6 aylık dönemlerdeki artışın nedeni ise, tescil yenileme döneminde fatura 
kontrolü esnasında, Sicil Durum Belgesi olmaksızın onay kurumlarına 
sunulan planlama hizmetlerinin tespiti ve kurumlardan talep edilen bilgilerin 
bu dönemde incelenmesi ve tespitinin yapılmasından kaynaklı olduğu 
görülmüştür. Bununla beraber Yönetim Kurulu tarafından, pandemi nedeniyle 
yaşanan iş kayıplarında bürolara maddi destek sağlamak amacıyla, SDB 
ücretlerinde de Mayıs-Ağustos ayları arasında geçerli olmak üzere indirim 
yapılması kararı alındığı ve bu nedenle bu dönemde SDB başvurularının 
ve ödemelerinin arttığı görülmektedir. Sonuç olarak Ocak-Haziran ayları 
arasındaki döneme kıyasla Temmuz-Aralık ayları arasındaki dönemde bu 
gelir kaleminde yaklaşık % 87’lik artış olmuştur.

8. Şube yetki alanları içinde verilen Sicil Durum Belgesi sayısının, büro 
sayısı üzerinden yıllara göre olan oranına bakıldığında; Ankara, Antalya ve 
Bursa Şubelerin hemen hemen her dönemde ortalamanın üzerinde kaldığı 
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görülmektedir. Diğer şubelerin ortalama altında kalması ise, yetki alanında 
kalan illerdeki iş hacimleri, büro sayısı ve yapılan şehircilik hizmetlerinin 
bildirilmemesinden kaynaklı olduğu, kurumlardan talep edilen plan bilgisine 
ulaşılamaması sebebiyle olduğu düşünülmektedir.

 Her ne kadar bürolarda iş kayıpları yaşanıyor olsa da bazı bölgelerde 
Sicil Durum Belgesi olmaksızın kurumlara planlama hizmeti sunulduğu 
bilinmektedir. Bu durum ise SDB sayısında azalmaya neden olmaktadır. 
Genel Merkez’in konuyla ilgili olarak, Şube Yönetim Kurullarının etkin ve 
verimli bir çalışma yürütmesini hassasiyetle takip etmesi, bununla beraber 
mali durum çerçevesinde şubelere personel istihdamın sağlanması 
önerilmektedir. 

9. SGK primlerinin ve KDV ödemelerinin süresinde yatırıldığı, buna bağlı olarak 
SGK teşvik ve indirimlerinden faydalanmaya devam edildiği görülmüştür.

10. Aşağıda dönemsel değişkenliklere dair açıklama yapıldığı üzere Temmuz-
Aralık ayları arasındaki dönemde toplam gider kalemleri içerisinde; personel 
giderlerinin % 25; büro giderlerinin %36; yargı giderlerinin % 19; etkinlik-
Genel Kurul giderlerinin % 6 paya sahip olduğu; 2020 yılı sonu itibariyle ise 
toplam gider içerisinde, personel giderlerinin % 50; büro giderlerinin % 23; 
yargı giderlerinin %13; etkinlik-Genel Kurul giderlerinin ise  % 6 paya sahip 
olduğu görülmüştür. 

11. Gider kalemleri incelendiğinde; pandemi nedeniyle Oda birimlerinin 
bazılarında Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanıldığı; buna bağlı olarak 
personel giderleri ve büro giderlerinde azalma olduğu görülmüştür.

12. 2019 yılında bazı Oda birimlerinde yarızamanlı personel istihdam edildiği, 
bazı şubelerin personelsiz olduğu ve bazı personellerin de görevinden 
ayrılması nedeniyle tazminat ödemesi yapıldığı bilinmekle beraber, benzer 
şekilde 2020 yılı içerisinde bu şekilde istihdama devam edildiği ve görevden 
ayrılmalar olduğu, ancak pandemi nedeniyle Nisan ayı sonrasında Oda 
birimlerinin çoğunda Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanıldığı; bu nedenle 
özellikle Temmuz-Aralık ayları arasındaki dönemde esas ücretler, SGK 
ödemesi gibi gider kalemlerinde belirgin azalma olduğu, bazı birimlerde 
yarı zamanlı çalışma düzeninin bu dönem de devam etmesi nedeniyle bu 
kalemlerde gider harcaması yapılmaya devam edildiği; sonuç olarak Ocak-
Haziran ayları arasındaki döneme kıyasla Temmuz-Aralık ayları arasındaki 
dönemde toplam personel giderinde % 81 oranında bir azalma olduğu, 2019 
yıl sonu ile 2020 yıl sonu personel gider karşılaştırması yapıldığında ise 
toplamda % 57 oranında bir azalma olduğu görülmüştür.

13. Ofis giderleri incelendiğinde; yıl sonları itibariyle yıllara göre toplam gider 
içerisinde kira giderlerinin yaklaşık % 12’lik paya sahip olduğu, apartman 
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aidatı vb giderlerde dahil edildiğinde bu giderin %15 oranında bir paya sahip 
olduğu görülmektedir. Mülk sahipleriyle yapılan sözleşmeler doğrultusunda 
farklı aylarda peşin veya aylık ödemeler yapılması nedeniyle kira giderlerinde 
dönemsel değişkenlik olduğu görülmektedir. Ofis giderleri kendi içerisinde 
değerlendirildiğinde ise kira giderinin yaklaşık % 50 (apartman giderleri vb 
giderler ile beraber % 65) paya sahip olduğu, kalan %50 payın ise kırtasiye, 
temizlik, elektrik, telefon, posta-kargo gibi harcamalardan kaynaklı olduğu, 
toplam gider kalemleri içerisinde büro giderlerinin de önemli bir paya sahip 
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Odanın mali durumu çerçevesinde 
gerekli fiyat araştırmalarının yapılarak, mülk alımı için bazı şubelere öncelik 
verilmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması tavsiye edilmektedir. 

14. Pandemi nedeniyle çalıştay, panel, kongre vb. etkinliklerin online ortamda 
yapılıyor olması nedeniyle bu etkinlik giderlerinde belirgin azalma olduğu, 
Odanın temel etkinliklerinden biri olan Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu 
için online etkinliğe dair harcamalar yapıldığı, çift yıllarda Olağan Genel 
Kurulların yapılıyor olması nedeniyle 2020 yılında Olağan Genel Kurul 
harcamasında artış olduğu görülmektedir. Ayrıca amaca yönelik giderlerde 
zamansal olarak değişkenlik olması nedeniyle döneme ve yıllara göre 
farklılıklar göstermektedir.

15. E-bülten sistemine geçilmesi, Planlama Dergisi’nin online hale getirilmesi 
gibi nedenlerle yayın giderlerinde önceki dönemlere göre tasarruf 
sağlandığı, süresiz yayınların dönemsel olarak sayısı ve baskı adetlerinin 
değişmesi nedeniyle bu gider kaleminde de dönemsel değişkenlik olduğu 
görülmektedir.

16. Davacı veya davalı durumda olunan dava sayısı ve dava içeriğine bağlı 
olarak yargı giderlerinde dönemsel olarak değişkenlik olmaktadır. Benzer 
şekilde Oda lehine sonuçlanan davalar nedeniyle yargı gelirleri de dönemsel 
olarak değişkenlik göstermektedir. 

17. Kullanılan ofis malzemelerinin ekonomik ömürlerini tamamlaması ve 
sürece bağlı olarak yeni demirbaş ihtiyacı oluşması nedeniyle demirbaş 
gider kaleminde yıllara göre değişkenlik görülmektedir. Bu nedenle belirli 
periyotlarla demirbaş listesinin güncellenmesi ve listeden düşülmesi 
gerekecek olanların listeden düşürülmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı 
alınması gerekmektedir. Ayrıca demirbaşların alım değerlerinin yanı sıra 
belirli periyotlarla güncel değerlerine dair de çalışma yapılması tavsiye 
edilmektedir. Benzer şekilde Oda adına kayıtlı gayrimenkuller için de 
belirli aralıklarla güncel satış bedeli belirlenmesi ve değerleme raporu 
hazırlatılması gerektiği düşünülmektedir.
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18. Bazı etkinliklere dair harcamalar ile ajanda vb. basılı materyallerin iktisadi 
işletme aracılığı ile harcamasının yapıldığı, benzer şekilde mesleki yönde 
yapılan eğitimlere dair harcama ve gelirlerin de iktisadi işletme gelir-gider 
kalemlerinde yer aldığı görülmüştür. Bu bağlamda burada görünen gelir ve 
gider kalemlerinin de Odanın gelir ve gider kalemleri içerisinde olduğunu 
varsaydığımızda gelir ve giderler konusunda dengesizlik oluşacağı ve bu 
nedenle gerekli tedbirler ve çalışmaların yapılması gerektiği görülmüştür.

19. Yukarıda sıralanan açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 
ekonomik koşullara bağlı olarak şubelerin gelirlerinin azaldığı, bununla 
beraber giderlerin de artması nedeniyle şubeler bazında bir gelir-gider 
dengesizliği oluştuğu görülmüştür.

 Oluşan bu gelir-gider dengesizliğine ilişkin, Genel Merkez tarafından 
şubelerin Sicil Durum Belgesi, aidat, Büro Tescil Belgesi gibi gelir kalemleri 
ile; kira, etkinlik, personel gibi gider kalemlerinin şubeler nezdinde ayrı ayrı 
incelenerek hangi şubelerde, ne tür tedbirler alınabileceğine dair çalışma 
yapılması, bu çerçevede Şube Yönetim Kurulları ile yürütülen çalışmaların 
devam ettirilmesi tavsiye edilmektedir.

20. Pandemi nedeniyle yüz yüze toplantı yapılmasının sorun teşkil etmesi ve 
dönemsel sokağa çıkma yasakları da göz önünde bulundurulduğunda; 
Oda işleyişlerinin aksamaması adına Oda yöneticilerine e-imza alınıp 
alınamayacağı hususunda gerekli bilginin edinilmesi ve uygun olması 
durumunda başvuru yapılmak üzere Yönetim Kurulu’na tavsiyede 
bulunulmasına karar verilmiştir.

21. Oda Yönetim Kurulu karar defteri ile muhasebe ve diğer ilgili defter 
kayıtlarının düzenli tutulduğu görülmüştür. 

22. Oda Sayman Üyesi Gözde GÜLDAL, Muhasebe görevlisi Veysel ERDEM ve 
Aliye İLKYAZ’ ile Genel Sekreter Yardımcısı Sultan KARASÜLEYMANOĞLU 
ve Hülya ÇETİNKAYA’ya ve Yönetim Kurulu Üyelerine titiz çalışmaları 
nedeniyle teşekkür edilmiştir.

23. Bu rapor, katılanların oybirliğiyle karar altına alınarak 3 (üç) nüsha olarak 
düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

9.8.2. 2021 Yılı (Ocak-Haziran) Denetleme Kurulu Raporu

01.01.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında, TMMOB Şehir Plancıları Odasının 
hesaplarının, faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, Oda Genel Merkezinde 
18.10.2021 tarihinde Denetleme Kurulu Asil Üyeleri, Ali Ulvi ULUBAŞ, Çiğdem 
ÜNAL, Demet GÜRBÜZLER ; Genel Sekreter Ayhan ERDOĞAN,  Sayman Üye 
Gözde GÜLDAL, Genel Sekreter Yardımcısı Sultan KARASÜLEYMANOĞLU ve 
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Oda Muhasebe Görevlileri Veysel ERDEM ve Aliye İLKYAZ’ın katılımı ile yapılan 
toplantının sonuçları aşağıda verilmiştir.

Denetleme Kurulu toplantısında aşağıdaki belgeler incelenmiştir.

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

30/06/2021 tarihi itibariyle

1.  Kasa Hesabı: 1.159,18 – TL.
      Bankalar Hesabı: 2.670.499,89 –TL
     Fon Hesabı:595.166,49 – TL
     Mevduat Hesapları: 2.075.333,40– TL.  olduğu,

2.  Posta Çeki Hesabı: 25.863,36.- TL. 
3.  Gayrimenkullerin Alım Değerleri: 3.459.792,59.  – TL
4.  Gelirler Hesabı:    2.255.167,35 – TL.  
5.  Giderler Hesabı: 3.383.925,55 – TL.  
6.  Gelir - Gider Farkı: - 1.128.758,20– TL.  
7.  Postan Geçecekler: 256.903,79-TL
8.  Demirbaşlar ve Gayrimenkul Hesabı 
 8.1. Demirbaşlar Hesabı:431.611,40– TL. 
 8.2. Gayrimenkul: 3.459.792,59 – TL (Satın alınan değer) 
olduğu saptanmıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

1. 2021 yılı 6 aylık dönem için tahmini gelir 2.662.500,00 TL , tahmini gider 
2.662.500,00 TL olarak öngörüldüğü; buna karşın gerçekleşen 6 aylık gelirin 
2.255.167,35 TL, giderin 3.383.925,55 TL olduğu ve gelir-gider farkının 6 
aylık dönem için 1.128.758,20 TL olduğu görülmüştür. 

2. İktisadi işletmeye ait mali durum incelendiğinde ise gelir durumu 55.623,10 
TL, gider durumu 44.680,78 TL olduğu ve gelir-gider durumu farkı 10.942,32 
TL olduğu görülmektedir.
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3. Aşağıda dönemsel değişkenliklere dair açıklama yapıldığı üzere ocak-
haziran ayları arası dönemde toplam gelir kalemleri içerisinde; Sicil Durum 
Belgesi gelirinin % 62; ilk tescil ve tescil yenileme gelirinin % 9; aidat gelirinin 
% 7’lik bir paya sahip olduğu görülmüştür.

4. Oda Yönetim Kurulu’nca nisan ayında; üyelik başvurusu esnasında başvuru 
sahibinin işsiz olması durumunda kimlik kartının ücretsiz verilmesine dair 
alınan karar nedeniyle üye kayıt gelirinin, kimlik gelirinden yüksek olduğu 
görülmüştür.

5. Yönetim Kurulu tarafından, pandemi nedeniyle üyelerden gelen talepler 
üzerine 2020 yılı içerisinde belirlenen tarihler içerisinde aidat ödentilerinin 
22 TL yerine 11 TL üzerinden tahsil edildiği, üyeler tarafından  bu sürede 
yoğun bir şekilde birikmiş aidat borçlarının ödemesi nedeniyle; 2021 yılında 
geçmiş yıl ödentilerinin cari yıla oranla düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca 
2021 yılında çıkarılan torba yasa gereğince ödemelerin geçerli olduğu yıl 
ücreti üzerinden tahsil edilme işlemlerinin ise haziran ayı sonrasında ağırlık 
olduğu ve bu nedenle bu gelirlerin sonraki gelir verilerinde daha belirgin 
gözlemleneceği düşünülmektedir.

6. Büro sayısında artışın düşük olması nedeniyle ilk tescil ücreti gelirinin 
düşük olduğu; büro tescil yenileme başvurularının aralık ayında yapılması 
nedeniyle ocak-haziran döneminde tescil yenileme gelir kaleminin azaldığı 
görülmektedir.

7. Şehircilik hizmetlerinde son yıllarda yaşanan iş daralması nedeniyle 
Sicil Durum Belgesi sayısında ocak-haziran döneminde azalma olduğu 
görülmektedir. Diğer bir deyişle gerek iş kaybından kaynaklı SDB sayısının 
azalmasından gerekse de SDB ücretlerine dair rakamsal artışın düşük 
olması nedeniyle bu gelir kaleminde azalma olduğu, gelir kalemleri 
içerisinde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bununla beraber 
onama kurumlarınca onaylanan planların mesleki denetim işlemleri yapılıp 
yapılmadığına dair belirli aralıklarla incelemeler yapıldığı, bu duruma bağlı 
olarak cezalı ödeme işlemlerinin farklı tarihlere yansıdığı görülmüştür.

8. Şube yetki alanları içinde verilen Sicil Durum Belgesi sayısının, büro sayısı 
üzerinden oranına bakıldığında; Ankara ve Bursa Şubelerin hemen hemen 
her dönemde ortalamanın üzerinde kaldığı görülmektedir. İstanbul, İzmir 
gibi büro sayısının yüksek olduğu şubelerde ise ortalama altında kaldığı 
görülmüştür. 

 Her ne kadar bürolarda iş kayıpları yaşanıyor olsa da bazı bölgelerde 
Sicil Durum Belgesi olmaksızın kurumlara planlama hizmeti sunulduğu 
bilinmektedir. Bu durum ise SDB sayısında azalmaya neden olmaktadır. 
Genel Merkez’in konuyla ilgili olarak, Şube Yönetim Kurullarının etkin ve 
verimli bir çalışma yürütmesini hassasiyetle takip etmesi, bu çalışmaların 
artırılması gerektiği düşünülmektedir.
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9. SGK primlerinin ve KDV ödemelerinin süresinde yatırıldığı, buna bağlı olarak 
SGK teşvik ve indirimlerinden faydalanmaya devam edildiği görülmüştür.

10. Aşağıda dönemsel değişkenliklere dair açıklama yapıldığı üzere ocak-
haziran ayları arasındaki dönemde toplam gider kalemleri içerisinde; 
demirbaş-kıymet alımlarının %68; personel giderlerinin % 15; büro 
giderlerinin %7; yargı giderlerinin % 5; etkinlik-Genel Kurul giderlerinin % 1 
paya sahip olduğu görülmüştür. 

11. Gider kalemleri incelendiğinde; pandemi nedeniyle Oda birimlerinin 
bazılarında Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanıldığı; bu nedenle özellikle 
ocak-haziran arasındaki dönemde esas ücretler, SGK ödemesi gibi gider 
kalemlerinde belirgin azalma olduğu, bu giderin geçmiş dönemlerde toplam 
giderin %50’sinden fazla bir paya sahipken kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanılması nedeniyle bu oranın bu dönemde %15 olduğu görülmektedir. 
Kısa çalışma Ödeneğine bağlı olarak personel giderleri ve büro giderlerinde 
azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca ocak- haziran döneminde personeli 
olmayan oda birimlerine personel alımı yapıldığı, bazı birimlerde görevden 
ayrılmalar olduğu ve tazminat ödemesi yapıldığı, bazı birimlerde ise kısa 
çalışma ödeneğinden faydalanılmadığı görülmüştür.

12. Ofis giderleri incelendiğinde; ocak haziran dönemindeki büro gideri 
harcamalarının yarısının kira gideri olduğu görülmüştür. Bu durumun, mülk 
sahipleriyle yapılan sözleşmeler doğrultusunda farklı aylarda peşin veya 
aylık ödemeler yapılması nedeniyle kira giderlerinde dönemsel değişkenlik 
olduğu görülmektedir. Bununla beraber 19.04.2021 tarihli Denetleme Kurulu 
toplantısında fiyat araştırması yapılarak bazı şubeler için mülk alımı yönünde 
girişimlerde bulunulmasına dair yapılan tavsiye kararımız gereğince Odanın 
İstanbul, Muğla ve İzmir Şube mekanı olarak kullanılmak üzere mülk alımı 
yapıldığı, Antalya Şube için de mülk alım kararı alındığı ancak henüz 
gerçekleştirilmediği görülmüştür.

13. Çalıştay, panel, kongre vb. amaca yönelik etkinliklerin dönemsel olarak 
değişkenlik göstermesi nedeniyle bu gider kaleminde önceki dönemlere 
oranlara daha düşük harcama yapıldığı, ancak bir takım demirbaş alımlarının 
ve seyahat giderlerinin oluştuğu görülmüştür. Bunun gerekçesi olarak 
Şehircilik Okulu video çekimleri nedeniyle yapılan çalışmalar aktarılmıştır. 

14. E-bülten sistemine geçilmesi, Planlama Dergisi’nin online hale getirilmesi 
gibi nedenlerle yayın giderlerinde önceki dönemlere göre tasarruf 
sağlandığı, süresiz yayınların dönemsel olarak sayısı ve baskı adetlerinin 
değişmesi nedeniyle bu gider kaleminde de dönemsel değişkenlik olduğu 
görülmektedir.

15. Davacı veya davalı durumda olunan dava sayısı ve dava içeriğine bağlı 
olarak yargı giderlerinde dönemsel olarak değişkenlik olmaktadır. Benzer 
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şekilde Oda lehine sonuçlanan davalar nedeniyle yargı gelirleri de dönemsel 
olarak değişkenlik göstermektedir. 

16. 19.04.2021 tarihli Denetleme Kurulu toplantısında belirli aralıklara demirbaş 
listesinin güncellenmesi ve listede yer alan demirbaşların ekonomik 
ömürlerinin dolması halinde listeden düşülmesine dair yönetim kurulu kararı 
alınması gerektiğine ilişkin almış olduğumuz karara istinaden yönetim kurulu 
kararlarında listeden düşülmesi gereken demirbaşlarla ilgili herhangi bir karar 
görülmemiştir. Bununla beraber mülk alımları nedeniyle yeni demirbaş alımı 
gereksinimlerinin olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, bir sonraki  kurul 
toplantısına kadar demirbaş listesinin yeni alımlarla beraber güncellenmesi, 
kullanılamaz durumda olan demirbaşların listeden düşülmesi, merkez ve 
şubeler özelinde liste halinde Kurulumuza bilgi verilmesi istenmektedir. 
Ayrıca senede en az 1 kez olmak üzere demirbaş sayımlarının yapılması 
yönünde Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunulması kararlaştırılmıştır.

17. 19.04.2021 tarihli Denetleme Kurulu toplantısında Oda adına kayıtlı 
gayrimenkuller için de belirli aralıklarla güncel satış bedeli belirlenmesi ve 
değerleme raporu hazırlatılması gerektiği yönünde almış olduğumuz karara 
istinaden herhangi bir işlem yapılmadığı görülmekle birlikte, bu yöndeki 
talebimiz tekrarlanmaktadır.

18. Yukarıda sıralanan açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 
ekonomik koşullara bağlı olarak şubelerin gelirlerinin azaldığı, bununla 
beraber giderlerin de artması nedeniyle şubeler bazında bir gelir-gider 
dengesizliği oluştuğu görülmüştür.

 Oluşan bu gelir-gider dengesizliğine ilişkin, Genel Merkez tarafından 
şubelerin Sicil Durum Belgesi, aidat, Büro Tescil Belgesi gibi gelir kalemleri 
ile; kira, etkinlik, personel gibi gider kalemlerinin şubeler nezdinde ayrı ayrı 
incelenerek ne tür tedbirler alınabileceğine dair yapılan çalışmaların devam 
ettirilmesi, belirli aralıklarla bu durum hakkında şubelerle bilgilendirme 
toplantıları yapılması düşünülmektedir.

19. 19.04.2021 tarihli Denetleme Kurulu toplantısında; pandemi nedeniyle yüz 
yüze toplantı yapılmasının sorun teşkil etmesi ve dönemsel sokağa çıkma 
yasakları da göz önünde alınarak Oda işleyişlerinin aksamaması adına Oda 
yöneticilerine e-imza alınıp alınamayacağı hususunda bilgi edinmelerine 
dair alınan kararımız hakkında herhangi bir girişimde bulunulmadığı 
görülmüştür. Bu kararımızı da yinelenerek Yönetim Kurulu’na bu hususta 
çalışma yapması tavsiye edilmektedir.

20. Oda Yönetim Kurulu karar defteri ile muhasebe ve diğer ilgili defter 
kayıtlarının düzenli tutulduğu görülmüştür. 
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21. Oda Sayman Üyesi Gözde GÜLDAL, Muhasebe görevlisi Veysel ERDEM ve 
Aliye İLKYAZ’ ile Genel Sekreter Yardımcısı Sultan KARASÜLEYMANOĞLU 
ve Hülya ÇETİNKAYA’ya ve Yönetim Kurulu Üyelerine titiz çalışmaları 
nedeniyle teşekkür edilmiştir.

22. Bu rapor, katılanların oybirliğiyle karar altına alınarak 3 (üç) nüsha olarak 
düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

9.8.3. 2021 Yılı (Ocak-Aralık) Denetleme Kurulu Raporu

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasına ait TMMOB Şehir Plancıları Odasının 
hesaplarının, faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, Oda Genel Merkezinde 
10.03.2022 tarihinde Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Ali Ulvi ULUBAŞ, Çiğdem 
ÜNAL ve Demet GÜRBÜZLER ile Oda Genel Başkanı Gencay SERTER, 
Genel Sekreteri Ayhan ERDOĞAN,  Sayman Üye Gözde GÜLDAL, Genel 
Sekreter Yardımcısı Sultan KARASÜLEYMANOĞLU, Hülya ÇETİNKAYA ve Oda 
Muhasebe Görevlileri Veysel ERDEM ve Aliye İLKYAZ’ın katılımı ile yapılan top-
lantının sonuçları aşağıda verilmiştir.

Denetleme Kurulu toplantısında aşağıdaki belgeler incelenmiştir.

-    Karar Defteri
-    Kasa Defteri
-    Tahsilat Makbuzları
-    Gider Makbuzları
-    Banka Dekont ve Hareketleri
-    Demirbaş Defter ve Kayıtları
-    Evrak Kayıt Defterleri
-    Yevmiye Defteri
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31/12/2021 tarihi itibariyle 

1.   Kasa Hesabı: 1.193,54  – TL. 
 Bankalar Hesabı: 1.041.798,68 –TL 
 Fon Hesabı:  644.307,36 – TL
 Mevduat Hesapları: 397.491,32– TL.  olduğu,

2.   Posta Çeki Hesabı: 25.990,36 - TL. 
3.   Gayrimenkullerin Alım Değerleri: 4.934.104,58 – TL   
4.   Gelirler Hesabı: 6.469.071,44 – TL.
5.   Giderler Hesabı: 8.135.990,98 – TL.   
6.   Gelir - Gider Farkı:  - 1.666.919,54 – TL.   
7.   Postan Geçecekler:  1.756.697,97..-TL
8.   Demirbaşlar ve Gayrimenkul Hesabı 

         8.1. Demirbaşlar Hesabı: 507.185,15.– TL.
         8.2. Gayrimenkul:  4.934.104,58– TL (Satın alınan değer)
olduğu saptanmıştır.   

 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

1.   2021 yılı 12 aylık dönem için Bütçede; tahmini gelirin 5.325.000,0 TL, 
tahmini giderin 5.325.000,0 TL olarak öngörüldüğü; buna karşın 12 aylık gelirin 
6.469.071,44 TL, giderin ise 8.135.990,98 TL olarak gerçekleştiği ve gelir-
gider farkının 12 aylık dönem için -1.666.919,54 TL olduğu görülmüştür. Gider 
kalemlerinde tahmini bütçenin üstünde kalınmasının nedeni; Oda birimlerine 
mülk alınması; buna bağlı olarak ek demirbaş ihtiyacı, taşınma vb. masraflar için 
yaklaşık 3.800.000,0 TL tutarındaki giderlerdir. 
2.   İktisadi işletmeye ait mali durum incelendiğinde; gelirin 113.586,81 TL, giderin 
147.813,79 TL olduğu ve gelir ve gider farkının -34.226,98 TL olduğu görülmektedir. 
Henüz tahsil edilmeyen etkinlik - sponsorluk gelirinin tahsil edilmesiyle durum 
pozitife dönecektir.
3.   12 aylık dönemdeki; toplam gelir kalemlerine bakıldığında; Mesleki Denetim 
Uygulaması gelirinin % 55; ilk tescil ve tescil yenileme gelirinin % 18; aidat gelirinin 
% 11’lik paya sahip olduğu görülmüştür. Dönemsel gelişmelere bağlı yaşanan 
bütçe sapmalarının detayları aşağıda verilmektedir.  

3.1.   Oda Yönetim Kurulu tarafından; Nisan ayında; üyelik başvurusu 
esnasında başvuru sahibinin işsiz olması durumunda; kimlik kartının 
ücretsiz verilmesine dair alınan karar nedeniyle; üye kayıt gelirinin, kimlik 
kartı ücretlerinden sağlanan gelirden daha yüksek olduğu görülmüştür.



193

3.2. Yaşanan ve halen devam eden salgın nedeniyle; 2020 yılı içerisinde; 
Yönetim Kurulu tarafından; aidat ödentilerinin; belirlenen sürede 
ödenmesi koşuluyla; %50 indirimli olarak  ödenmesi kararı alınmıştır. Bu 
karar gereğince üyelerimizin çoğunluğunun bu indirimden faydalandığı; 
dolayısıyla geçmiş dönemlere ait birikmiş aidat borçlarının ödendiği; 
geçmiş dönem borcu olan üye sayısının azaldığı saptanmıştır. Bu nedenle; 
2021 yılı aidat gelirinin 2020 yılı aidat gelirinin altında kaldığı görülmüştür.
2021 yılı içerisinde ise Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile düzenleme yapılmış; 
aidatlarda yapılandırma kararı uygulanmış; güncel ücret yerine geçerli 
olduğu yıla ait ücret üzerinden tahsilat yapıldığı görülmüştür. Bu uygulama 
sonucunda;, birikmiş aidatını ödemeyen üyeler geçmiş aidat borçlarını 
ödemiştir.,  Ödeme talimatı vererek ödemelerini düzenli şekilde yapan üye 
sayımızın da arttığı görülmüştür.
3.3  Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve meslek alanımızda 
gözlemlenen iş hacmindeki daralma nedeniyle üyelerimizin yeni büro 
açarak Odaya ilk tescil başvurusunda bulunma oranları düşmektedir. 
Buna paralel olarak,  2021 yılı ilk tescil ücreti kaynaklı gelirlerin de tüm 
tescil gelirleri içerisindeki payının düşük kaldığı; büro tescil yenileme 
başvurularının da büro sayısına ve yenileme başvurularının süresinde 
yapılıp yapılmamasına göre her yıl değişkenlik gösterdiği görülmüştür.  
3.4.  Şehircilik hizmetlerinde son yıllarda yaşanan iş daralması nedeniyle 
Sicil Durum Belgesi ve Mesleki Denetim Uygulaması sayısında azalma 
olduğu ve bu ücretlere ait  ücret artışının %15 oranında yapıldığı görülmüştür. 
Ancak belirli aralıklarla plan onama kurumlarınca onaylanan planların 
mesleki denetim işlemlerinin ve sicil durum belgesi olup olmadığına dair 
yapılan inceleme ve kontrol üzerine MDU ve SDB sayısında dönemsel 
farklılıklar  olduğu, bürolar tarafından  süresinde işlem yapılmaması üzerine 
cezalı ödeme işlemi yapıldığı, dolayısıyla gelir kaleminde de dönemlere 
göre farklılıklar olduğu ve ödeme işlemlerinin de farklı tarihlere yansıdığı 
görülmüştür.
3.5.   Şube yetki alanları içinde MDU sayısının, büro sayısı üzerinden oranına 
bakıldığında; Ankara ve Bursa Şubelerin ortalamanın üzerinde kaldığı 
görülmektedir. İstanbul, İzmir gibi büro sayısının yüksek olduğu şubelerde 
ise söz konusu oranın ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. Benzer 
şekilde bölgesel iş hacmi ve büro sayısına oranına bakıldığında diğer 
şubelerde de MDU sayısının ortalamanın altında kaldığı görülmektedir.
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Her ne kadar meslek alanında yaşanan ekonomik sorunlar ve imar 
mevzuatında yürürlüğe konan Değer Artış Payı gibi uygulamalarla, iş 
hacminde bir daralma yaşansa da bazı bölgelerde SDB ve MDU olmaksızın 
kurumlara planlama hizmeti sunulması nedeniyle de MDU sayılarında 
azalma olduğu görülmektedir. E-Plan Otomasyon sistemiyle mevzuatımıza 
aykırı olarak SDB olmaksızın onay kurumlarına planlama hizmeti 
sunulmasının önüne büyük oranda geçilmiş olsa da özellikle Büyükşehir 
Belediyeleri dışındaki onay kurumlarında yürütülen denetim faaliyetinin 
daha etkin bir biçimde yürütülmesinin gerektiği düşünülmektedir.  

3.6.   SGK primlerinin ve KDV ödemelerinin süresinde yapıldığı, buna 
bağlı olarak SGK teşvik ve indirimlerinden faydalanmaya devam edildiği 
görülmüştür.

4.   12 aylık dönemde toplam gider kalemleri içerisinde; Demirbaş-kıymet alımlarının 
% 47; Personel giderlerinin % 36; Büro giderlerinin %7; Yargı giderlerinin % 5; 
Etkinlik-Genel Kurul giderlerinin % 2 paya sahip olduğu görülmüştür. Dönemsel 
gelişmelere bağlı yaşanan bütçe sapmaları aşağıda verilmektedir.

4.1.   Gider kalemleri incelendiğinde; salgın nedeniyle Oda birimlerinin 
bazılarında Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanıldığı; bu nedenle 
özellikle Ocak-Haziran ayları arasındaki dönemde esas ücretler, SGK 
ödemesi gibi gider kalemlerinde belirgin azalma olduğu, bu giderin 
geçmiş dönemlerde toplam giderin %50’sinden fazla bir paya sahipken 
kısa çalışma ödeneğinden faydalanılması nedeniyle bu oranın 2021 
yılının ilk altı aylık döneminde %15 olduğu, kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanmanın son bulması nedeniyle ikinci altı ayda bu gider kaleminde 
artış olduğu görülmüştür. 
Kısa çalışma Ödeneğine bağlı olarak personel giderleri ve büro giderlerinde 
azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca yıl içerisinde personeli olmayan oda 
birimlerine personel alımı yapıldığı, bazı birimlerde görevden ayrılmalar 
olduğu ve tazminat ödemesi yapıldığı, bazı birimlerde ise ilgili uygulamanın 
kriterleri sağlanamadığı için kısa çalışma ödeneğinden faydalanılamadığı 
görülmüştür.
4.2.   Ofis giderleri incelendiğinde; bir önceki yıla göre yaklaşık %5 
oranında  artış olduğu görülmüştür. Bu  oranın düşük olmasının nedeni 
ise; 6 Şubeye bu dönem içerisinde mülk alınmış  olmasından; dolayısıyla 
kira giderlerinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Mülk edinilmiş olması 
sebebiyle  kira giderinin önceki yıla kıyasla  yaklaşık %22 gibi bir oranda 



195

azaldığı görülmüştür. Dolayısıyla; sonraki dönemlerde de kira ve buna 
bağlı olarak da büro giderlerinde azalmalar yaşanacağı öngörülmektedir. 
4.3.   Çalıştay, panel, kongre vb. amaca yönelik etkinlikler; dönemsel olarak 
değişiklik göstermekle beraber, önceki dönemlere oranla sözkonusu gider 
kaleminde, genel kurul harcamalarında ve temsil ağırlama giderlerinde de 
ciddi oranda tasarruf sağlandığı görülmüştür.
4.4.   E-bülten sistemine geçilmesi, Planlama Dergisi’nin online hale 
getirilmesi gibi nedenlerle yayın giderlerinde önceki dönemlere göre 
ciddi tasarruf sağlandığı, süresiz yayınların dönemsel olarak sayı ve 
baskı adetlerinin değişmesi nedeniyle bu gider kaleminde de dönemsel 
değişkenlik olduğu görülmektedir.
4.5.   Davacı veya davalı durumda olunan dava sayısı ve dava içeriğine 
bağlı olarak yargı giderlerinde dönemsel olarak değişkenlik olduğu, Oda 
lehine sonuçlanan davalar nedeniyle yargı gelirlerinin de dönemsel olarak 
değişkenlik gösterdiği görülmüştür.
4.6. 19.04.2021 tarihli Denetleme Kurulu toplantısında fiyat araştırması 
yapılarak bazı şubeler için mülk alımı yönünde girişimlerde bulunulmasına 
dair iletilen Denetleme Kurulu tavsiyesi ile Odanın gerekli girişimlerde 
bulunduğu, İstanbul, Muğla ,İzmir, Trabzon, Diyarbakır ve Konya Şubeye 
ofis olarak kullanılmak üzere mülk alımı yapıldığı bu nedenle bu gider 
kaleminde belirgin artış yaşandığı görülmüştür.

5. 19.04.2021 tarih  ve 18.10.2021 tarihli Denetleme Kurulu toplantısında Oda 
adına kayıtlı gayrimenkuller için belirli aralıklarla güncel satış bedeli belirlenmesi 
ve değerleme raporu hazırlatılması gerektiği yönünde alınan karara istinaden 
gerekli çalışmaların yapıldığı, tüm taşınmazlara dair güncel bedelin belirlendiği 
ve toplamda alış değerleri 4.934.104,58 TL olan taşınmazların 2021 yılı sonu 
itibariyle toplam  8.405.000,00 TL değere  ulaştığı  görülmüştür.
6. 19.04.2021 tarih ve 18.10.2021 tarihli Denetleme Kurulu toplantısında belirli 
aralıklarla demirbaş listesinin güncellenmesi ve listede yer alan demirbaşların 
ekonomik ömürlerinin dolması halinde listeden düşülmesine dair yönetim 
kurulu kararı alınması gerektiğine ve senede en az 1 kez liste güncellenmesi 
gerektiğine dair alınan karara karşın liste güncellemesinin halen tamamlanmadığı 
görülmüştür. Bu nedenle, ilgili işlemlerin en kısa sürede tamamlanması için  
gerekli çalışmaların yapılması gerektiği yönünde tavsiye kararımız yinelenmiştir.
7.   Yukarıda sıralanan açıklamalar doğrultusunda; şubelere mülk alımları 
sonucunda giderlerinde artış olduğu görülmesine karşın, bunun dönemsel bir 
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gider artışı olması nedeniyle bu gider kaleminden arındırılmış gider toplamına 
bakıldığında Oda birimlerinin 2021 yılında artı değerde olduğu görülmektedir. Ancak 
gider kalemlerinde önemli bir paya sahip olan personel giderine bakıldığında ise; 
bazı şubelerde yaklaşık 5 aylık dönemde personel bulunmadığı, personel bulunan 
birimlerde ise çoğunlukla 6 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanıldığı 
ve bu koşullarda artı değerle yılın tamamlandığı; ancak kısa çalışma ödeneğinin 
son bulması sebebiyle personel giderinin 2021 yılına kıyasla 2022 yılında ciddi 
oranda artacağı görülmüştür. 
Halihazırda bazı Oda birimlerinde tam zamanlı personel, bazı birimlerde ise yarı 
zamanlı personel istihdam edildiği görülmüştür. İlkesel olarak tüm birimlerimizde 
yeterli oranda tam zamanlı personel çalıştırılması önem taşımakla birlikte 
personelin yarı zamanlı çalıştığı sürelerde dahi gelir bütçesi ile gider bütçesi 
arasında ciddi farklar oluştuğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yarı zamanlı çalışan 
personelin tam zamanlı şekilde istihdamına karar verilmeden önce, mali açıdan 
ciddi açıklara sebebiyet verip vermeyeceği ve Odanın temel faaliyetlerini aksatıp 
aksatmayacağına dair her birime ilişkin ayrı ayrı çalışma yapılması gerektiği, bu 
çalışma sonucunda çıkacak duruma göre tam zamanlı çalışma esasına geçilmesine 
karar verilmesi gerektiği, aksi durumda doğrudan tam zamanlı çalışma durumuna 
geçilmesi halinde mali açıdan zararlara sebep olacağı düşünülmektedir.
8.   Oda Yönetim Kurulu karar defteri ile muhasebe ve diğer ilgili defter kayıtlarının 
düzenli tutulduğu görülmüştür.
9.   Oda Sayman Üyesi Gözde GÜLDAL, Muhasebe görevlisi Veysel ERDEM 
ve Aliye İLKYAZ’ ile Genel Sekreter Yardımcıları Sultan KARASÜLEYMANOĞLU 
ve Hülya ÇETİNKAYA’ya ve Yönetim Kurulu Üyelerine titiz çalışmaları nedeniyle 
teşekkür edilmiştir.
10.   Bu rapor, katılanların oybirliğiyle karar altına alınarak 3 (üç) nüsha olarak 
düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
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10. DİSİPLİN SORUŞTURMALARI VE 

ONUR KURULU KARARLARI

31. Dönemde Oda birimlerine iletilen şikâyetler ve tespit edilen mesleki etik ilke ih-
lalleri hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği’ne göre inceleme ve değerlendirmeler 
yapılmıştır. İlgili dosyalar değerlendirilerek bir kısmında YK tarafından soruşturmaya 
gerek olmadığına karar verilmiş; bir kısmında soruşturma ve Onur Kurul süreçleri 
devam etmekte, bir kısmı ise sonuçlanmıştır. Soruşturma ve Onur Kurulu süreci baş-
latılmış olan dosyalara ilişkin olarak;

Odamız Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az 
Ücret Yönetmeliği ile İş Kanununa aykırı şekilde; bünyesinde istihdam ettirdiği 
şehir plancısının özlük haklarına dair yapmış olduğu ihlal nedeniyle yapılan 
şikayet üzerine Ankara ilinde ve İstanbul ilinde kayıtlı olan iki üyemiz hakkında 
soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında işverenlerin ücretli şehir 
plancısı olarak çalışan meslektaşlarımızın SGK meslek kodlarının şehir plan-
cısı yerine büro elemanı olarak gösterildikleri, Odanın belirlediği asgari ücretin 
oldukça altında maaş aldıkları ve maaşın bir kısmının elden iade talep ederek 
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Komisyonu tarafın-
dan belirlenen ücretin dahi altında maaş verildiği tespit edilmiş sonuç olarak iki 
üyemize hafif para cezası verilerek kendilerine tebliğ edilmiştir.

Sivas il sınırları dahilinde üstlenilen şehircilik hizmetinin hazırlanması esna-
sında kurum görüşü alınmaması, alınan görüşlerde ise belirtilen uyarıların 
dikkate alınmaması, plan notu, plan raporu vb dökümanlar olmaksızın imza-
sız kaşesiz şekilde plan teklifi sunulması, tarım ve sulama alanlarının imara 
açılması, planlama işinin sözleşme olmaksızın ve bila bedel üstlenilmesi, Oda 
mesleki denetiminin geç yaptırılması gibi gerekçelerle Odamıza yapılan bildi-
rim üzerine Sivas ilinde kayıtlı bir üyemiz hakkında soruşturma başlatılmış ve 
ardından Onur Kurulu’na sevk edilmiştir. Oda Onur Kurulu tarafından yapılan 
inceleme ve değerlendirme sonucunda ilgili üyemize 4 ay süreyle meslekten 
uzaklaştırma cezası verilmesine karar verilerek ilgili mevzuat gereğince dosya 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na iletilmiş ve onama süreci beklenmektedir.

Odamız Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az 
Ücret Yönetmeliği’nin tescil yenileme ve Mesleki Denetim Uygulamasına ilişkin 
hükümlerine aykırı işlem tesis ettiği tespit edilen Serbest Şehircilik Bürolarına 
yazılı ve sözlü uyarılar yapılmıştır. Yapılan bu uyarılara rağmen herhangi bir 
düzeltme veya eksikliği giderme yoluna gitmeyen SŞB yetkilileri hakkında so-
ruşturma süreci başlatılmış, akabinde Onur Kurulu’na sevk edilmişlerdir. Onur 
Kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen dosyalarda Isparta ilinde kayıtlı 
iki ve Ankara ilinde kayıtlı bir üyemize hafif para cezası verilerek kendilerine 
tebliğ edilmiştir. Erzurum ilinde kayıtlı bir Oda üyemize ise ağır para cezası 
verilerek ilgili mevzuat gereği dosya onaylanmak üzere TMMOB Yüksek Onur 
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Kurulu’na iletilmiş ve onaması yapılarak üyeye tebliğ edilmiştir.

Bir Odamız üyesi hakkında; Odamız Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, 
Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği’nde belediye meclis uyesi ola-
rak seçilen üyelerin seçildikleri bölgede şehircilik hizmeti üretmemesine dair 
yer alan kısıtlamaya karşın, BŞB meclis üyesi olduğu İstanbul ilinde hizmet 
verdiğine dair yapılan başvuru üzerine konu incelenmiş, şikayete konu edilen 
şehircilik hizmetini üyenin yerel seçimler öncesi hazırlayıp mesleki denetim 
yaptırdığı, işle ilgili talep edilen düzeltmeler olması nedeniyle yeniden mecli-
se alınmak durumunda kalındığı, bununla beraber üyenin bu işle ilgili yapılan 
meclis toplantıları ile imar komisyon toplantılarında yer almadığı, dolayısıyla 
konu hakkında üyenin mevzuata aykırı işlem tesis etmediği görülerek kovuş-
turmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Sivas ilinde kayıtlı bir üyemizle ilgili olarak, uzmanlık alanı olmamasına rağ-
men aplikasyon krokisi hazırladığına dair yapılan başvuru üzerine inceleme 
yapılmış üye tarafından aplikasyon belgesi adı altında bir belge hazırlandı-
ğı, bu belgenin ise üyenin hazırladığı imar planının koordinatlarını belirtmek 
amaçlı temsili bir belge olarak hazırlandığı görülerek kovuşturmaya yer olma-
dığına karar verilmiş ancak şikayetçinin itirazı üzerine konu Onur Kurulu’na 
iletilmiş ve Kurul tarafından da soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Kamuoyunda Kanal İstanbul Projesi olarak bilinen ve Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan Yenişehir Rezerv Yapı Alanına 
ilişkin olarak etaplar halinde hazırlan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Değişikliğini hazırlayan, hazırlanma aşamasında sorumluluğu ve imzası olan 
meslektaşlarımız hakkında soruşturma süreci başlatılmıştır. Yürütülen soruş-
turma sonucunda plan müellifi olan üç üyemiz imar mevzuatına aykırı işlem 
tesis etmesi nedeniyle Onur Kurulu’na sevk edilmiş ve dosyaya dair görüş-
meler devam etmektedir. Benzer şekilde Bakanlıkta görevli meslektaşlarımız 
hakkında da soruşturma süreci başlatılmış ve anılan planlarda sorumluluğu 
olan diğer meslek mensupları hakkında da gerekli soruşturma sürecinin baş-
latılması talebiyle ilgili meslek odalarına bildirim yapılmıştır.

Bir  üyemizin büro işlemlerine dair yaşadığı soruna dair şube personeli ile 
yaşamış olduğu anlaşmazlık esnasında personele baskıcı ve emredici tavırla-
rı ile hakaret içerikli davranışlarda bulunduğu iddiasıyla personelimiz şikayet 
başvurusunda bulunmuştur. İlgili şikayet dosyası Onur Kurulu tarafından gö-
rüşülmektedir.

Bir üyemiz, Odamızın açmış olduğu bir dava dilekçesinde yer alan bazı ge-
rekçelerin gerçeği yansıtmadığını ve kendisi dahil plandan sorumlu kişileri zan 
altında bırakacak ifadeler olduğunu belirterek Odamıza başvuruda bulunmuş-
tur. Yapılan incelemede kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ancak 
şikayetçinin itirazı üzerine konu Onur Kurulu’na iletilmiştir. TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği kapsamında ilgili dosyaya dair süreç devam etmektedir.
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Kars ilinde yapılan planlama faaliyeti esnasında ihale içeriğinden farklı şekilde 
planda kullanım kararları getiren ve yapılan işlemlerinde mevzuata aykırılık 
içermesi sebebiyle Ankara ilinde kayıtlı plan müellifi, o tarihlerde plan dos-
yasından sorumlu belediye personeli olan ve şuan Iğdır ilinde kayıtlı üye ile 
plana ikinci müellif olarak imza atan Ankara ilinde kayıtlı A grubu karnesi olan 
üye hakkında yapılan şikayet başvurusu üzerine konuya dair soruşturma baş-
latılmış, yapılan inceleme sonucunda 3 üyede Onur Kurulu’na sevk edilmiş 
olup görüşmeler devam etmektedir. 

Ankara ilinde yapılan planlama faaliyetinde üst ölçekli plana uyulmaması ve 
arsa karşılığı planlama yapılması sebebiyle yapılan şikayet başvurusu üze-
rine Ankara ilinde kayıtlı 1 üyemiz hakkında soruşturma başlatılmış, yapılan 
inceleme sonucunda üye Onur Kurulu’na sevk edilmiş olup görüşmeler devam 
etmektedir. 
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11. BASIN AÇIKLAMALARI

KAMUSAL YATIRIMLARDA ŞEFFAFLIĞI ORTADAN KALDIRAN YENİ TORBA 
YASAYA HAYIR DİYORUZ!

16 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
31276 (Mükerrer) sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, fonksiyonel sınıflandırma tablosu kaldırıl-
mış, böylelikle bakanlıkların bir sonraki yıl ödeneğinin hangi yatırımlar için kullanıla-
cağı kamuoyuna kapalı hale gelmiştir.

Belirli bir amaca yönelik hizmetlerle, bu hizmetlerin yürütülmesi için yapılan kamu 
harcamaları arasında açık bir ilişkinin kurulmasına hizmet eden fonksiyonel sınıflan-
dırma, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu bütçesinin oluşması açısından önem taşı-
maktadır. Amacı "kamu bütçesini kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağla-
mak" olan söz konusu kanunla, özellikle  köprüler, otoyollar, hastaneler gibi toplumu, 
meslek odalarını ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren büyük 
projelerin bütçesinin kamuoyundan gizlenmesinin önü açılmıştır. Bu açıkça kamu ida-
relerinin şeffaf ve hesap verebilir olmalarını bir etik ilke olarak ortaya koyan anlayışla 
bağdaşmamaktadır. 
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Özellikle 2010`lu yıllardan itibaren, sağlık, ulaşım gibi devlet tarafından sunulması 
gereken kamusal hizmet yatırımlarının şirketlere devredilmesiyle birlikte toplumun 
üzerine büyük bir mali yük yüklenmiştir. İktidar ve sermaye grupları arasında geliş-
tirilen yap-işlet-devret modeli ile "yolcu garantili" otoyol ve köprüler, "hasta garantili" 
şehir hastaneleri gibi formüller hızla devreye sokulmuş; toplum, geçmediği yol ve 
köprülerin, kullanmadığı hastanelerin mali külfetine ortak olmaya; şirketlere 49 yıla 
kadar borçlanmaya mecbur bırakılmıştır. Bu şekilde bir avuç sermayedar zenginlik-
lerine zenginlik katarken, yoksulluktan öte artık açlıkla boğuşmaya başlayan geniş 
halk kesimleri ise kullanmadıkları hizmetlerin paralarını şirketlere sorgusuz sualsiz 
ödemek zorunda bırakılmışlardır.

 "Kamu hizmeti", "adı altında birbiri ardına yapımına başlanan, meslek odaları, üni-
versiteler ve sivil toplum kuruluşlarından yükselen itiraz ve uyarılara rağmen büyük 
bir hızla devam eden, şehirler için orta ve uzun vadede yıkım getirecek olan ve tüm 
bunlarla birlikte özü itibari ile geniş halk kesimlerinin yoksulluğunu artırmak pahasına 
bir avuç zengini korumaya yönelik hayata geçirilen bu projelerin bütçesinin ve toplum 
üzerine bindirdiği mali külfetlerin yeni torba yasa ile toplumdan saklanmasına HAYIR 
diyerek, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

EKSİK OLAN YASALAR DEĞİL, İNSAN HAYATINI ÖNCELEYEN YÖNETİM 
ANLAYIŞIDIR

Bilindiği üzere 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir`de gerçekleşen depremde 115 yurttaşı-
mız hayatını kaybetmiş, yüzlercesi de yaralanmıştır. Meydana gelen deprem maddi 
ve manevi büyük acı ve yıkımlara sebep olarak büyük gerçekliklerimizden birini tekrar 
acı şekilde ortaya sermiştir. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu diri fay 
hatları sebebiyle ülkenin büyük bölümü deprem riski taşımaktayken hem yerel hem 
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de merkezi düzeyde bugüne kadar gerekli hazırlıklar yapılmamıştır. Bu sebeple ileri-
de gerçekleşecek olan depremlerin afete dönüşerek acı ve yıkım yaşatmaya devam 
etmesi kaçınılmazdır. 

Doğa olaylarının afete dönüşmemesi için önlem almak yerine son günlerde kamuo-
yunda hem merkezi hem de yerel yönetimlerin deprem ile ilgili sorumluluklarını örtme-
ye dönük manipülatif söylemlerin üretildiği görülmektedir. İktidar temsilcileri tarafın-
dan gündeme getirilen "Fay Yasası" bu ortamda kamuoyunda yaşanan tüm yıkımların 
esasen yasal düzeyde var olan bir eksiklikten kaynaklandığı algısını yaratmakta ve 
sorumluları gizlemektedir. Oysa yasal düzeyde kamu idarelerinin deprem riskine kar-
şı müdahale yetkisini kullanmalarına olanak veren  hükümler mevcut mevzuat içe-
risinde bulunmaktadır. Örneğin 5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 73. Maddesi`nde 
"Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, 
teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı 
alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin ta-
rihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla 
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir" denmektedir. Aynı şekilde 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 2012 yılında tam 
da deprem, sel vb. afet riskli alanların dönüştürülmesi amacıyla çıkarılmıştır. Kanunla 
özellikle merkezi yönetime geniş yetkiler tanınmış ve riskli yapıları tespit etme veya 
ettirme konusunda hem merkezi hem de yerel yönetimler sorumlu tutulmuştur. Bu 
konuda ayrıca zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kay-
bına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanlığınca resmi statüye kavuşturulan riskli 
alanları belirleme yetki ve sorumluluğu da kamu otoritelerine verilmiştir. 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu içerisinde de ilgili Büyükşehir Belediyeleri, afet riskini 
önleyecek iş ve işlemleri gerçekleştirmek noktasında açık şekilde görevlendirilmişler-
dir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince "İl düzeyinde yapılan plânlara 
uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğin-
de yapmak" hususunda Büyükşehir Belediyelerinin de sorumluluğu ve yükümlülüğü 
açıktır. Dolayısıyla, hukuken deprem riskine karşı istenildiği takdirde müdahale etme 
olanağı sağlayan yasal altyapı mevcuttur. Ancak bugüne kadar bu iki yasal düzen-
leme dayanak gösterilerek ilan edilen alanların neredeyse tamamının  kentsel rantı 
yüksek olan alanlardan oluştuğu görülmektedir. İlan edilen kentsel dönüşüm alanları-
nın bir kısmı kent çeperinde ve üzerinde yapı bulunmayan ancak rant getirisi yüksek, 
yapılaşmamış alanlardan oluşmaktadır. Yapılaşmış alanlarda ise olası bir depremde 
taşıdığı risk düzeyinden ziyade kentsel dönüşüme tabi tutulduğunda elde edilecek 
kar oranı göz önüne alınarak kararlar alınmış ve bu doğrultuda dönüşüm alanları ilan 
edilmiştir. Riskli yapı tespitleri ve sonrası plan değişikliklerinde ise "bonus" emsal hak-
ları tanındığı bile olmuş, inşaat alanının bu bilimsel, etik ve ilkesel olmayan şekilde 
artışı yine mevkii rantının öne çıktığı yerlerde gerçekleşmiştir. Yapı stoğunu depreme 
dayanıklı hale getirmek amacıyla merkezi ve yerel yönetimlere yetki ve sorumluluk 
yükleyen yasal düzenlemeler, rant odaklı dönüşüm politikaları doğrultusunda kötüye 
kullanılmıştır. Boş arazilerde yapılan kentsel dönüşüm, denetimsiz, riskli yapılarda 
ikamet eden yurttaşlarımızın canına mal olmuştur. 
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Dolayısıyla eksik olan yasal mevzuat değil; toplumcu bakış ve insan hayatını öncele-
yen yönetim anlayışıdır.

İnsan hayatını hiçe sayan rant odaklı anlayış kendini en son "İmar Barışı" adı altında 
gerçekleştirilen imar affı ile göstermiş ve tamamen mali kaynak yaratma hedefiyle 
deprem riski dahil olmak üzere diğer afetlerde yaşanabilecek can kayıpları hiç önem-
senmeden ve bu hususta sorumluluk tamamen mülk sahibine bırakılarak usulsüz 
birçok yapı yasallaştırılmıştır.

Bir diğer  husus ise halihazırda İzmir`de deprem sonrasında yaşananlara ilişkindir. 
Gerek imar affı neticesinde gerekse 1999 sonrası deprem vergileri ile elde edilen ge-
lirlerin neden etkili şekilde depremzedeler için kullanılmadığı sürekli sorulması gere-
ken bir sorudur.  Deprem riskine karşı kullanılacağı söylenen ve meşruiyeti bu şekilde 
sağlanan imar affı neticesinde elde edilen gelir 23.5 milyar TL iken; İzmir`deki yurttaş-
larımıza sadece 30 milyon TL gibi bir meblağın aktarılması bu uygulamayı yapanlar 
açısından utanılası, bizler açısından ise sorgulanması ve sürekli gündemde tutulması 
gereken bir durumdur. Yaklaşık binde birine denk gelen bu meblağ ile depremde evini 
kaybetmiş ev sahiplerine 13.000 TL, kiracılara ise 5.000 TL yardım yapılacağı belir-
tilmiştir. Bu meblağlar açık şekilde yaşanan maddi kayıpları karşılamaktan uzaktır.

Yerel ve merkezi düzeyde devlet otoritesinin yaşanan yıkım ve acılarda sorumluluğu 
ortada  iken iktidar bloğunun temsilcileri tarafından riskli yapılarda oturdukları için 
yaşamlarını ve yakınlarını yitirmiş yurttaşlarımız sorumlu tutulmuş; dönüşüm için 
ise yine maddi ve manevi açıdan tarifi mümkün olmayan yokluk ve acı içerisindeki 
yurttaşlarımızın kendi kaynaklarıyla yeni evlere taşınmaları salık verilmiştir. Özellikle 
6306 sayılı Kanun ile kentsel dönüşüm neredeyse tamamen vatandaşın sorumlulu-
ğuna bırakılmış, tespit, takip ve plan değişikliği süreçlerinde "imar diline" ve işlemle-
rine sahip olmayan alt ve alt-orta sınıflar kaderine terk edilmiştir. Gerek bu söylemler 
gerekse fay yasası adı altında yaratılan algı sadece yerel ve merkezi kamu otorite-
lerinin sorumluluğunu örtmeye ve bu sorumluluğu vatandaşa yüklemeye yöneliktir. 
Yıllarca afetler neticesinde yaşadığımız acılar ortada iken kamu otoriteleri konuya 
sadece rant odaklı bakmış ve güvenli bir yaşamı önceleyecek etkili hamleleri hayata 
geçirmemişlerdir. Onaylı projeler akabinde usulsüz gerçekleştirilen tadilatlar da yerel 
yönetimlerin gerekli denetimi gerçekleştirmediklerini gün yüzüne çıkarmıştır.

Bu noktada hem yerel hem de merkezi otoriteleri bir an önce mevcut yasaları top-
lum yararına uygun şekilde ve afette can ve mal kayıplarımızı önleyecek biçimde 
uygulamaya davet ediyoruz. Hükümetin mali kaynakları  sermaye lehine projelendir-
diği ve büyük ekolojik yıkımlara neden olacağı açık olan  mega projeler yerine, afet 
riski taşıyan bölgelerde insan ve diğer tüm canlıların hayatını önceleyen projelere 
aktarması elzemdir.   Ayrıca İzmir`de yaklaşan kış koşullarında tek seferlik yardımlar 
yerine maddi ve manevi açıdan yıkım yaşamış yurttaşlarımızın bu koşullarını iyileşti-
recek popülist söylemden uzak, gerçekçi maddi ve psikolojik destekler sunulmasını; 
depremzede vatandaşlarımızın çadıra mahkum edilmeyip yerel ve merkezi otoritenin 
işbirliği ile mevcut boş konut stoklarına yerleştirilmesini ve en kısa zamanda güvenle 
yaşayabilecekleri konutlara yerleşmeleri için tüm imkanların seferber edilmesini ta-
lep ediyoruz. Bununla birlikte ülkemizin büyük bölümünün deprem riskli alan olması 
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sebebiyle Odamız tarafından 2013 yılında yayımlanan; "KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 
TEMEL İLKELERİ"  metninin titizlikle değerlendirilip, ulusal ölçekte kentsel dönüşüm 
süreçlerinin bu ilkeler temelinde uygulanmasının elzem olduğunu bir kez daha hatır-
latıyoruz. 

Bu vesileyle tekrar İzmir`de yaşanan deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza baş-
sağlığı, yaralılara acil şifalar diler;  toplum yararı çerçevesinde kamu kurum ve ku-
ruluşları tarafından yapılacak olan her türlü çalışmaya mesleki bilgi ve birikimimizle 
katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

KIYILARDA VE DENİZLERDE YAPILAŞMAYI; KAMUSAL ALANLARIMIZIN İŞGALİNİ 
TARİFLEYEN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİYORUZ!

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, 24 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
Söz konusu Yönetmelik kapsamında, kıyılarda ve denizlerde planlama ve yapılaşma 
yeniden tariflenmekte, yeni dolgu alanlarının yapılmasının da koşulları tanımlanmak-
tadır.  

Yönetmeliğe göre, kıyılarda ve denizlerde endüstri bölgeleri, sağlık tesisleri, camii, 
millet kıraathanesi, idare binaları da içeren millet bahçesi, dolgu alanlarında kara, 
deniz, hava ulaşımına yönelik altyapı tesisleri,  ibadet yeri, takılıp sökülebilir lokanta, 
gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar, piknik, eğlence 
alanları yapılabilecektir. Görüldüğü üzere önerilen yapıların birçoğu da esasen kara 
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bölgesinde de yapılabilecek yapı ve kullanımlardır. Dolayısıyla dolgu alanlarında ya-
pılmasının hiçbir şekilde zorunlu olmadığı bu kullanımların zorlama bir şekilde deniz 
dolgu alanlarında inşa edilmesi durumunda kıyılarımızda ekolojik tahribat artacaktır. 
Bununla birlikte kara bölgelerinde yapılması mümkün olan bu kullanımların deniz dol-
gu alanlarında inşa edilmesi ciddi ekonomik maliyet yaratacak olup; ekonomik kriz 
içerisinde bulunan ülkemizin mali kaynaklarının verimsiz şekilde harcanmasına se-
bep olacaktır. Bununla birlikte üzerinde yoğun kullanımların olacağı kapalı mekanları 
barındıran dolgu alanlarının deprem riskinin en yoğun şekilde var olduğu kıyılarda 
dolgu alanları üzerinde yapılması bir başka sorunlu noktadır.  

İçinden geçmekte olduğumuz süreçte, Anayasa`nın 43. maddesi gereği devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan kıyılarımızda sürmekte olan "hukuksuz" ya da 
"hukuka uydurulmuş" müdahalelerin şiddeti giderek artmaktadır.  Bu şiddetin sonucu 
olarak, kıyı alanlarımız sistematik bir şekilde yapılaşmaya feda edilmekte, denizleri-
mizde yeni dolgu alanları oluşturularak, ekolojik tahribatın ve olası doğal afetlerde 
oluşacak olan risklerin boyutları gün geçtikçe artmakta, kamu kaynakları verimsiz 
şekilde kullanılmaktadır.

Yakın zaman önce Uzun Göl`ü, Salda`yı umarsızca tahrip eden anlayış, bugün söz 
konusu Yönetmelik değişikliği ile ülkenin kıyılarını, denizlerini, nehirlerini, kısacası 
tüm temel yaşam kaynaklarını bir bir yağmaya açma planları içindedir. İçerdiği tüm bu 
düzenlemelerle söz konusu yönetmelik değişikliği, kamusal haklarımızın gasp edil-
mesi anlamına gelmektedir.  

Denizlerin doldurularak pazarlanmasına, kıyıların ranta, talana ve yağmaya açık hale 
gelmesine, metalaşmasına yol açacak, olası depremler neticesinde ciddi yıkımlara 
sebep olması muhtemel, üzerinde yoğun kullanım barındıran kapalı mekanları içeren 
yapay dolgu alanları yaratacak bu yönetmelik değişikliğine itiraz ediyoruz. Kamusal 
alanlarımızı korumaya ve savunmaya devam edeceğimizin altını bir kez daha çiziyo-
ruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
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KEYFİ TUTUKLAMALARA SON, HAKNAS SADAK`A ÖZGÜRLÜK!

Üyemiz Haknas Sadak yürütülen bir soruşturma kapsamında aralarında diğer meslek 
örgütlerinden olan 100`ün üzerinde kişi ile birlikte 20 Kasım tarihinde, sabahın erken 
saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkeme tara-
fından 23 Kasım tarihinde tutuklanmıştır.

Ev ve işyeri adresi belli olan, kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmayan Sn. 
Haknas Sadak`ın hukuki süreçler işletilerek Savcılığa çağrılıp ifadesi alınabilecek-
ken, pandemi sürecinde çok sayıda kolluk kuvveti ile evi basılarak gözaltına  alın-
ması, bulaş riskine rağmen gözaltında tutulması ve akabinde yasalarla tanımlanmış 
hiçbir hukuki gerekçe yokken tutuklanması, ülkemizde artık rutinleşen bir insan hakkı 
gaspı ve hukuksuzluk örneğidir.

Anayasa Mahkemesi ve uluslararası mahkemeler tarafından tutuksuz yargılamanın 
esas olması yönünde çok sayıda emsal karar varken ve ülkemiz yurttaşlara yönelik 
keyfi tutuklamalar nedeniyle sıklıkla tazminat ödemeye mahkum edilirken, yargı refor-
munun konuşulduğu bu günlerde, aralarında demokratik kitle ve meslek örgütlerinin 
üye ve temsilcilerinin bulunduğu isimlere yönelik hukuksuz tutuklamaların izah edi-
leblir bir yanı bulunmamaktadır.

Yargı sistemi baskı aracı olmamalı, üyemiz Haknas Sadak ve diğer meslek örgütleri-
nin üye ve temsilcileri ile birlikte hukuksuz bir biçimde tutuklu yargılanan tüm yurttaş-
larımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Keyfi tutuklamalara son, Haknas Sadak`a özgürlük!

TMMOB Şehir Plancıları Odası
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SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ŞEHİRLER İÇİN KAMUDA ÇALIŞAN ŞEHİR PLANCISI 
SAYISI ARTIRILMALIDIR

Bugüne kadar birçok şehirde açılan ve kısıtlı öğretim elemanı sayısı ve yetersiz me-
kansal donatı olanaklarına rağmen  bu yetersiz koşullarda eğitim vermeye uğraşan 
Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden her sene binlerce öğrencimiz mezun olmak-
tadır.

Afet risklerine karşı bütüncül sakınım planlarının hazırlanması, kentlerimizin kamu 
yararı doğrultusunda mekansal gelişiminin şekillendirilmesi, her tür ölçekteki yerle-
şimde yapılı çevrenin tasarımının yanı sıra yaşam kalitesinin artırılması, sosyo-e-
konomik gelişmenin sağlanması, çevrenin, doğal kaynakların ve kültürel değerlerin 
korunması, doğal afetlere karşı dirençli yerleşimlerin oluşturulması, tarım alanlarının, 
kıyılarımızın, ormanlarımızın ve tüm doğal varlıklarımızın kuşaklar ötesi yarar kavra-
mı doğrultusunda korunması gibi konularda İmar Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 
tek yetkili olan meslektaşlarımızın kamuda güvenceli bir biçimde istihdam edilmesi, 
bu konularda ülkenin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve planlı kalkınma süreçle-
rine katkı sağlayacaktır.  Fakat, her ile bir üniversite politikasına paralel olarak eğitim 
vermeye başlayan yeni bölümlerle sürekli olarak kontenjanlar artırılmasına rağmen, 
kamudaki istihdam olanakları kısıtlanmış; son dönemlerde her yıl mezun olan şehir 
plancılarının yalnızca yaklaşık %5‘i merkezi atamayla kamu kurumlarına yerleşebil-
miştir. Bu işleyiş her sene işsiz kalan plancı sayısının katlanarak artmasıyla sonuç-
lanmaktadır.

Bilindiği üzere doğası gereği planlama mesleğinin en çok istihdam olanağı bulduğu 
alan kamu sektörüdür. Bakanlıklar ve yerel yönetimler bu anlamda önde gelen ve 
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plancı istihdamının en çok yoğunlaştığı kamu kurumları olarak öne çıkmaktadırlar. 
Bu konuda bugüne kadar ilgili Bakanlıklar ve YÖK nezdinde yaşanan problemleri 
çözmek adına taleplerimiz dile getirilmiştir. (Yapılan görüşmelerden bazılarına dair 
haber linkleri aşağıda yer almaktadır.) 

Bütçe görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından kurumların merkezi atama talepleri-
nin kararlaştırıldığı şu günlerde, yukarda özetle aktarılan gerekçelerle kamudaki şehir 
plancısı istihdamının artırılması gerektiğini tekrardan hatırlatıyor ve gerçekleştirilen 
merkezi atamalar ve yerel yönetimlere personel alımlarında güvenilirliği kamuoyu ta-
rafından uzun süredir şüpheyle karşılanan mülakat sisteminden vazgeçilmesini talep 
ediyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

 

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Görüşme Gerçekleştirildi

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8921&tipi=2&sube=0

-Odamız Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9162&tipi=2&sube=0 

-YÖK ile Görüşme Gerçekleştirildi

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9909&tipi=2&sube=0 

- Yükseköğretim Kurulu ile Toplantı Gerçekleştirildi.

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10321&tipi=2&sube=0 

 -T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Görüşme Gerçekleştirildi.

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10315&tipi=2&sube=0 
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ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN BAŞARI SIRASI KRİTERİ 
UYGULANMALIDIR

Yaşanabilir kentsel çevreler oluşturmak şehir ve bölge planlama disiplininin temel 
amacıdır.  Her tür ölçekteki yerleşimde yapılı çevrenin tasarımının yanı sıra yaşam 
kalitesinin artırılması, sosyoekonomik gelişmenin sağlanması, çevrenin, doğal kay-
nakların ve kültürel değerlerin korunması, doğal afetlere karşı dirençli yerleşimlerin 
oluşturulması şehir ve bölge planlama alanının temel hedefleridir. Şehir ve bölge 
planlama ilgi alanı olan kentsel ve bölgesel yapıların çok katmanlı ve karmaşık doğa-
sı gereği çok boyutlu bir bilim ve uygulama alanıdır. Buna bağlı olarak gerek kuram, 
gerek uygulama alanında pek çok farklı disiplinle birlikte çalışmak durumundadır.

Şehir ve bölge planlama eğitimi mimarlık başta olmak üzere jeoloji, hidroloji, inşaat, 
harita mühendisliği gibi teknik disiplinlerle ve sosyoloji, tarih, arkeoloji, çevre psiko-
lojisi, ekonomi ve iktisat alanları olmak üzere pek çok sosyal bilim alanı ile birlikte 
çalışabilen, ilgili disiplinlerin dillerinden anlayacak, anlaşma yolları sağlayacak yetiyi 
kazandırmaktadır. Şehir ve bölge planlama eğitimi üç boyutlu düşünmeyi gerektiren 
mekansal tasarım ile birlikte gelişmenin ekonomik, toplumsal ve mekansal boyutlarını 
birbirleriyle ilişkili olarak analiz etme ve bütüncül olarak değerlendirebilme yeteneği 
kazandırmaktadır. Bu hayli emek yoğun ve zorlu bir eğitim süreci ile gerçekleşmek-
tedir. Esasen eğitim sürecinde kazandırılması amaçlanan bu temel yetilerin gelişti-
rilmesi; ülkemiz için yalnızca kentsel alanların değil, bölgesel gelişme süreçlerinin, 
kırsal alanların ve kültürel ve doğal değerlerin geleceğinin tasarımı noktasında kritik 
düzeyde önem taşıyan bir unsurdur.  Ayrıca son yıllarda artan teknolojik olanaklara 
paralel olarak bilgisayar destekli tasarım ve planlama programlarının çeşitlenmesi, 
kullanım alanlarının artması, akıllı kent yaklaşımının yaygınlaşması gibi konular şehir 
ve bölge planlama meslek alanında ve dolayısıyla eğitiminde de teknoloji kullanıma 
dayalı bir değişim yaratmaktadır. Üç boyutlu ve analitik düşünme becerisinin gelişti-
rilmesi, farklı disiplinlerce üretilen verileri analiz ederek, sentezleme ve karar verme 
temel bir matematik bilgisi gerektirmektedir.
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Şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olanlar plan müellifi olarak imza yet-
kisine sahiptirler ve meslek alanı hukuksal olarak güvence altına alınmıştır. Her türlü 
ölçekte yerleşimin ve bölgenin mekansal planlarının şehir ve bölge plancıları tarafın-
dan yapılması kanun ile hükme bağlanmıştır. Meşruluğunu kamu yararı ilkesinden 
alan şehir ve bölge planlama mesleği arazi kullanımı, yer seçimi, nüfus yoğunluğu  ve 
yapılaşma kararlarını veren meslek alanı olarak kurumsallaşmıştır.

Şehir ve bölge planlama, 20. yüzyılın başında bilimsel bir içerik kazanarak üniversi-
telerde eğitimi verilen bir disiplin haline gelmiştir. Türkiye`de ise 1930`lardan itibaren 
mimarlık eğitiminin bir parçası olarak şehircilik eğitimleri verilmiş ve ilk kez 1961 yı-
lında Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde şehir ve bölge planlama bölümü ku-
rularak, eğitime başlanmıştır. 1980`lerde planlama bölümlerinin sayısı 6`ya, 2010`lu 
yılların başında 16`ya ulaşmıştır. 2020 yılı itibariyle eğitim vermekte olan şehir ve 
bölge planlama bölümü sayısı, 2`si vakıf, 31`i devlet üniversitesinde olmak üzere 
33`dür. Bölümlerin kontenjan sayıları devlet üniversitelerinde 40 ile 90 arasında de-
ğişmektedir Ayrıca yatay ve dikey geçişlerle, yabancı uyruklu öğrencilerin katılımı ile 
kontenjanlar daha da artmaktadır.

Üniversite yerleştirme sınavı başarı sıralaması açısından değerlendirildiğinde farklı 
üniversitelerdeki bölümler arasında ciddi bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 2020 
yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre şehir ve bölge planlama 
bölümlerine yerleşen son kişinin aldığı en yüksek puan 416 (Başarı sırası 84 bin-O-
DTÜ), en düşük puan ise 190 (Başarı sırası 692 bin- Siirt Ü.) olmuştur. Bu durum 
aynı programa kabul edilen öğrenciler arasında niteliksel farkın çok açıldığını gös-
termektedir. Bu farklılık eğitim öğretimin niteliğini aksatabilecek, meslek alanımızın 
geleceğini tehlikeye atacak ölçüdedir.

Her yıl açılan yeni bölümler ve yükselen kontenjanlara karşın yaşanan akademisyen 
yetersizliği, bölümler arasında eğitim ve öğretimdeki niteliğin farklılaşmasına neden 
olmaktadır. Bölümlere yerleşen öğrenciler arasındaki nitelik farkı bu eşitsizliği daha 
da artırmaktadır. Düşük puanla girilen bölümlerde kontenjan sayılarının yüksek, öğre-
tim üyesi sayısının da az olduğu gerçeği göz önüne alındığında, mesleğin icrası açı-
sından önemli sorunlarla karşı karşıya kalınacağı açıktır. Bu durum ülkedeki nüfusun 
büyük bir kısmının yaşadığı ve çok sayıda üretim ve hizmet faaliyetinin yoğunlaştığı 
kentlerin planlamasında İmar Kanunu ve ilgili mevzuat gereği meslek icra ve imza 
yetkili tek disiplin olan şehir ve bölge planlama bölümünün, dolayısıyla ülkemizin ge-
leceğini tehdit eder durumdadır. Bu önemli sorunun çözülmesi için ivedilikle harekete 
geçilmesi gerekmektedir.  

Yükseköğretim Kurumu şehir ve bölge planlama disiplini ile yakından ilişkili olan mi-
marlık ve mühendislik alanlarında, üniversite yerleştirmede başarı sırası kriteri uy-
gulamaktadır. Mimarlık, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, jeoloji mühendisliği 
gibi disiplinlerin uygulamalarını yönlendiren bir disiplin olarak şehir ve bölge planlama 
bölümlerinde de başarı sırası kriterinin kabul edilmesi gerekliliktir. Mimarlık bölüm-
lerine giriş için belirlenmiş olan 250 bin en düşük başarı sırası şartının, mimarlık fa-
kültelerinde yer alan şehir ve bölge planlama bölümleri için de ivedilikle getirilmesi 
gerekmektedir. Mevcut durumda, kentlerin ve kırsal alanların planlanması, afetler 



213

karşısında bütüncül planlama çalışmalarıyla olası kayıpların en aza indirilmesi ve me-
kansal gelişmenin kamu yararı doğrultusunda şekillenmesi konularında ilgili mevzuat 
gereği tek yetkili meslek alanı olmasına rağmen üniversite baraj puanını geçenlerin 
şehir ve bölge planlama bölümlerine yerleşebiliyor olması;  mimarlık, inşaat mühen-
disliği, jeoloji mühendisliği, harita mühendisliği gibi meslek alanlarını doğrudan yön-
lendiren kararlar alması sebebiyle bu meslek alanlarının icra süreçlerini de olumsuz 
yönde etkiler duruma gelmiştir.

11. Kalkınma Planı‘nda "meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında as-
gari başarı puanı şartı uygulamasının genişletilmesi" hedefi yer almaktadır. Şehir ve 
bölge planlama bölümleri için getirilecek olan başarı sırası kriteri daha yetkin şehir ve 
bölge plancılarının yetişmesine ve buna bağlı olarak ülkemizde daha yaşanabilir ve 
sağlıklı kentlerin planlanmasına katkı sağlayacaktır. 

Konunun etkin bir şekilde takipçisi olacağımızı ve bu talebimizin YÖK nezdinde so-
nuçlandırılması için oluşturulan dilekçe ile CİMER* üzerinden başvuru yapılması hu-
susunda tüm üyelerimizden ve öğrenci üyelerimizden destek talep ettiğimizi belirtir, 
kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

 

* turkiye.gov.tr adresinden E-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra, arama kısmına 
"CİMER" yazıp seçmeniz ve  açılan ekranda "Uygulamaya Git" butonunu tıklamanız 
ile CİMER ana sayfasına yönlendirilmiş olacaksınız. E-devlet şifrenizi hatırlamıyor-
sanız doğrudan cimer.gov.tr sayfasından kimlik bilgileriniz ile de giriş yapabilirsiniz. 
Açılan CİMER anasayfasında ilk olarak,  başvuru tipini "İSTEK" olarak seçmeniz ve 
gerekli bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir.  Ardından, ileri butonunu tıklamanız 
ve açılan yeni sayfada metin kısmına, ekteki örnek metni kopyalayıp yapıştırmanız  
ve "ileri" butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Son olarak, ekrandaki metinin hemen 
altında bulunan kurumlar listesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşları" başlığı altında 
Yükseköğretim Kurumunu seçmeniz ve bir alt kutucuktaki yasal bilgilendirmeyi oku-
duğunuzu onaylamanız  ve başvuruyu tamamlamanız ile başvuru işleminiz sonuçlan-
mış olacaktır. Desteğiniz ve katkınız  için çok teşekkür ederiz. 
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YARGIYI; İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEYE, ADALETE, VE EVRENSEL 
HUKUK NORMLARINA UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ!

Gezi Davası`nda, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020 tarihinde, arala-
rında üyemiz Tayfun Kahraman`ın, Mimar Mücella Yapıcı`nın ve Avukat Can Atalay`ın 
da bulunduğu 9 kişi hakkında, "sanıklara yüklenen suçların işlendiğine dair mahku-
miyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı" gerekçe-
siyle beraat kararı vermiş, bu kararında "dava konusu fiillerin Anayasa`nın güvence 
altına aldığı toplanma ve dernek kurma özgürlükleri kapsamında olduğunu, Taksim 
Dayanışması‘nın bir suç örgütü olduğuna dair hiçbir delil bulunmadığını" açık bir şe-
kilde vurgulamıştır.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bu beraat kararı, yaklaşık 1 
yıl sonra, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş ve 
dosya yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemeye gönderilmiştir.

Söz konusu bozma kararı, evrensel hukuk normlarınca kabul gören "hiç kimse daha 
önce nihai olarak mahkûm edildiği veya beraat ettiği bir suçtan dolayı yeniden yargı-
lanamaz veya cezalandırılamaz" ilkesine aykırıdır.

Ülkemizde 01.08. 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve olağanüstü halde dahi bu gü-
venceye aykırı hiçbir tedbir ve kısıtlamaya gidilemeyeceğini güvence altına alan 22 
Kasım 1984 tarihli  İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 7. Ek Protokolü "Hiç kimse 
aynı Devletin yargı yetki alanında o Devletin hukuku ve ceza yargılama usulü uyarın-
ca kesin olarak beraat ettiği ya da mahkûm olduğu bir suçtan ötürü tekrar yargılanma 
veya cezalandırmaya tabi tutulmayacaktır" diyerek aynı suçtan iki kez yargılanmama 
ve cezalandırılmama hakkını açık bir şekilde ifade etmiştir.

Kişinin güvenliğini temin etmek, hukuk devleti olmanın gereğidir. Kişi güvenliğinin an-
lam bulduğu temel hukuk ilkelerinden biri "non bis in idem" (aynı fiilden dolayı iki kez 
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yargılama olmaz) ilkesidir. Bu ilkenin ortaya çıkışında, "Demokles`in kılıcının sürekli 
olarak bir ceza tehdidi ile kişinin üzerinde asılı durmasının doğuracağı acıyı ortadan 
kaldırmak" felsefesi bulunmaktadır. Non bis in idem ilkesi doğrultusunda, daha önce 
kesinleşmiş bir hükmün başka hüküm verilmesini önleme (kesin hükmün önleme et-
kisi) işlevi bulunmaktadır.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararı, 
bu kapsamda, uluslararası hukuk kurallarına, adil yargılama hakkına, Anayasa ile 
tanımlanan hukuk devleti ilkesine ve insan haklarına aykırıdır. Yargıyı; adalete, insan 
haklarına saygılı davranmaya ve evrensel hukuk normlarına uymaya davet ediyoruz. 

Gezi, kamusal alanları, doğal ve kültürel varlıkları ve kent hakkını savunmak ama-
cıyla ortaya çıkmış bir halk hareketidir. Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük ve adalet 
umududur.

Dayanışmadan, barıştan, özgürlüklerden yana bir gelecek için tüm karalama çabala-
rına karşı Gezi`yi savunmaya devam edeceğiz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası 

BİLİMSEL, ÖZERK VE DEMOKRATİK BİR ÜNİVERSİTE TALEP ETMEK SUÇ 
DEĞİLDİR

Melih Bulu`nun Boğaziçi Üniversitesi`ne kayyım rektör olarak atanmasına karşı öğren-
cilerin ve öğretim elemanlarının haklı mücadelesinin yanındayız. Üniversitelerin sahip 
olması gereken özerk ve demokratik yapının tamamen çiğnenerek kapılarına kelepçe 
vurulmasını, dışarıdan yapılan atamalar ile siyasi otoritenin baskısı altında tutulmala-
rını kabul etmiyoruz. Evrensel hukuk ilkeleri gereği ve Anayasa ile de güvence altına 
alınmış olan protesto hakkını kullananlara yönelik polis şiddetini; gözaltılarını, ev bas-
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kınlarını ve tutuklamaları; medya ve siyasiler tarafından başta LGBTQI+ öğrenciler 
olmak üzere hedef gösterilmelerini kınıyoruz. Bu anlamda protesto hakkını kullandığı 
için tutuklanan ve gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.  

Ayrıca ülke ihtiyaçları göz önüne alınmadan, üniversitelerin kendi kurulla-
rında tartışılmadan alınan yeni fakülte kurma kararını da doğru bulmuyoruz. 
Sonuçlarını meslek alanımızda ciddi bir işsizlik sorunu olarak yaşadığımız bu an-
tidemokratik yöntemin sürdürülmemesini, yüksek öğretim politikalarının günübir-
lik kararlarla değil, planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz.  

Atanmış rektör Melih Bulu`nun istifası başta olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi öğ-
rencileri ve öğretim elemanlarının taleplerini sahiplendiğimizi, üniversitelerin özerk ve 
demokratik yapılar olması amacıyla sürdürülen tüm çabaların yanında olacağımızı 
kamuoyuna saygıyla bildiririz. 

 
TMMOB Şehir Plancıları Odası

ORMAN ALANLARIMIZI YAPILAŞMAYA AÇAN VE YABAN HAYATINI YOK EDECEK 
OLAN YASAL DÜZENLEMELER İPTAL EDİLMELİDİR

6831 sayılı Orman Kanunu`nun Ek 16`ncı Maddesi kapsamında Orman Sınırları 
Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik 07.01.2021 tarihve 31357 sayılı 
Resmi Gazete`de yayımlanan  06/01/2021 tarih ve 3413 No.lu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile yürürlüğe girmiştir. 

Bahse konu yönetmelik içerik itibariyle ülkemiz orman varlığı üzerinde ciddi yapılaş-
ma baskısı yaratacak bir içeriğe sahiptir. Orman alanlarını tamamen endüstriyel bir 
bakış açısıyla ele alan; üzerinde ağaç bulunmayan alanları, açıklık ve kayalık alan-
ların orman dışına çıkarılmasını öneren bu yönetmelik, doğal alanlarımız ve yaban 
hayatı üzerinde geri dönülmeyen yıkımlar yaratacak bir düzenlemedir. Bahsi geçen 
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açıklık-kayalık alanlar biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi için ekosistem ve habitat çe-
şitliliğini sağlamaktadır.   Ayrıca orman alanlarının orman vasfını kaybetmesi gerekçe-
si ile yeniden orman vasfı kazandırılması gerekirken orman alanı dışına çıkartılması 
çabası, o alanların devamında var olan orman alanlarının da kaybedilmesine neden 
olacak ve ekosistem bütünlüğüne kalıcı zararlar verecektir. Bu yönetmelik ayrıca in-
şaat sektörünü ekonomide birincil sektör olarak gören yönetim anlayışını da ortaya 
koymaktadır. Yürürlüğe giren bu yönetmeliğin doğal hayat üzerinde yıkıcı ve geri dö-
nüşü olmayacak etkileri olacağı unutulmamalıdır. 

Bu yönetmelik teknik ve bilimsel bir iş olarak yürütülmesi gereken orman sınırı belirle-
me işinde teknik değerlendirmelerden önce idari bir düzenleme olarak, sınır belirleme 
işleminde Cumhurbaşkanlığı makamının yetkili kılınmasını sağlamıştır. Bu durum da 
yönetmeliği bilimsellikten uzak, teknik değerlendirmelerden önce idari bir düzenleme 
olarak önümüze çıkarmaktadır. Ayrıca, yönetmelikte orman dışına çıkarılacak alanla-
rın belirlenmesinde görev alacak inceleme ekibi ve komisyon yapılanmasında ekosis-
tem ve peyzaj bütünlüğünü değerlendirebilecek biyolog, peyzaj mimarı, yaban hayatı 
uzmanı gibi hiçbir meslek disiplinine yer verilmemiştir. Dolayısıyla, orman dışına çı-
karılacak alanların belirlenmesinde ekolojik değerlendirme yapılamayacaktır. Başka 
bir deyişle, her eleştirimizde "ideolojik" yaklaşmakla suçlanan bizler teknik ve bilimsel 
değerlendirme yapılması gerektiğini savunan tarafta dururken; iktidar, bilimsellikten 
uzak bir zeminde tamamen "politik" olarak idari bir düzenleme biçiminde orman alan-
larını ele alacağını ilan etmiştir. Bu kuralsızlığın bizleri götürebileceği noktaları bugün 
pek çok örnekte gözlemlemekteyiz.  

Yine kamuoyunun takip ettiği üzere 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete`de 
yayımlanan "Bazı Alanların ‘Yayla Alanı` Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Aynı Listede 
Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair 3462 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birçok yayla alanının 
statüsü iptal edilmiştir. Bu karar bahse konu yönetmelik ile birlikte düşünüldüğünde 
orman alanlarında yapılaşmanın önünü açmak yolunda adımların başladığını gös-
termektedir. Yayla statüsü iptal edilen alanlar statü olarak orman alanına dönüşecek 
olup; üzerinde yapılaşma olduğu için de bu yönetmelik uyarınca orman dışına çıkarı-
labilecektir. Böylece yüzyıllardır süregelen yayla kültürü yok olacak, çayır ve meralar 
betonlaşacak, doğal hayvancılık olumsuz etkilenecektir. Orman ekosisteminin ayrıl-
maz parçası ve barındırdığı açık alan ile birçok yaban hayvanının beslenme, avlanma 
alanı olan bu bölgeler bu yönetmelik neticesinde yerleşim alanı haline dönüşecek ve 
yakın gelecekte yoğun yapılaşmaya konu edilebilecektir. 

Tüm bu düzenlemeler açık şekilde gelecek nesilleri de etkileyen yıkıcı etkilere sahip 
düzenlemelerdir. Ülkemizde yaşanan çevre sorunları ortada iken yapılan bu düzen-
lemeler açıkça bu sorunları daha da güçlü bir biçimde hissetmemize sebep olacaktır. 
Ayrıca sadece insan varlığı için değil orman alanları üzerinde yaşayan tüm hayvan 
ve bitki varlığını da tehdit eden tüm bu düzenlemeler ekosistemde dönüşü olmayan 
tahribatlar yaratarak ekolojik yıkıma sebep olacaktır. Bu ve benzeri düzenlemelerde 
yalnızca ekonomiyi değil, bütüncül yaklaşarak tüm varlıkların sürdürülebilirliğini süre-
ce katmak kamu yararına olacaktır. 
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Bu anlamda her iki düzenlemeye ilişkin olarak Anayasa`dan gelen yetkimize daya-
narak tüm bu düzenlemelere ilişkin TMMOB`a bağlı Şehir Plancıları Odası, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre 
Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak yasal yetkilerimizi kullanaca-
ğımızı kamuoyuna duyururuz. Bu çerçevede TMMOB`a bağlı odalar olarak doğamıza 
büyük zararlar veren bu tür uygulamaların iptal edilmesi gerektiğini, ülkemizin her 
köşesinde yaşanan/yaşanacak her türlü rant ve talana dur diyeceğimizi; her zaman 
olduğu gibi doğanın katledilmesine, yaşam alanlarımızın talan edilmesine karşı oldu-
ğumuzu üyelerimize ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

TMMOB

 

Şehir Plancıları Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası
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SUYA ERİŞİM HAK, SULAK ALANLARIN KORUNMASI İSE ZORUNLULUKTUR

Dünya üzerindeki tüm canlı ve cansız varlıkların varoluşlarını devam ettirebilmek için 
hayati öneme sahip olan su; aynı zamanda insanlığın varoluşundan beri kültürel ve 
ekonomik gelişiminde en önemli unsur olmuştur. Bu anlamda varlığımızın sebebi ve 
ayrılmaz parçası olan suya erişim temel hak olması gerekirken, günümüzde su piya-
salaştırılmış bir meta haline dönüşmüştür. Bugün temiz suya erişim noktasında tüm 
dünyada eşitsizlik yaşanırken, birçok ülkede temiz suya erişim olanağı olmadığı için 
başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere birçok kişi hayatını kaybetmektedir.

Ülkemizde de sermaye yanlısı politikalar neticesinde geniş kitleler temiz suya erişim 
olanaklarından mahrum hale gelirken; bu sürecin doğal sonucu olarak su, piyasa fiya-
tı sürekli artan  ekonomik mal haline dönüştürülmüştür. Artık birçok yerel yönetimler-
de su faturaları dar gelirli geniş kitleler için ciddi bir ekonomik maliyet haline gelirken, 
şişelenmiş su piyasası her geçen gün büyüyen bir ekonomik pazara dönüşmüştür.

Temiz suya erişim noktasında en önemli stratejik hedefin sulak alanların korunması 
olduğu açıktır. Bu anlamda sulak alanların korunmasının yaşamsal ve stratejik önemi 
ortadadır. Ancak günümüzde, dünya üzerinde  olduğu gibi  ülkemizde de sulak alanlar 
çevresel kaliteyi göz ardı eden, salt ekonomik gelişmeye odaklanmış yanlış politikalar 
sebebiyle ciddi baskı altındadır. Ekolojik dengeyi göz ardı eden bu politikaların sebep 
olduğu küresel ısınma, yanlış arazi kullanım ve su kullanım kararları neticesinde ül-
kemizde birçok sulak alan yok olmuştur.

Sürdürülen bu yanlış politikaların en son örneği 19.03.2021 tarihinde Resmi Gazete`de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği`nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gündeme gelmiştir. Yapılan bu değişiklikle bugüne 
kadar hep sermaye lehine yorumlanan muğlak "kamu yararı" kavramı ile birlikte "eğ-
lenme ve dinlenme" amaçlı yapıların sulak alanlarda yapılabilmesinin önü açılmıştır. 

Günümüzde yapılması gereken oldukça kırılgan ekolojik işleyişleri olan ancak yok 
olma tehlikesinin her geçen gün katlanarak büyüdüğü ve kritik seviyelere ulaştığı 
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sulak alanlar özelinde korumaya öncelik veren politikaların bir an önce hayata geçiril-
mesidir. İnsan ve diğer tüm canlıların varlığını sürdürmesi için yaşamsal önemi olan 
sulak alanlarımızın korunmasının öncelikli politika haline getirilmesi artık bir zorunlu-
luktur.

Bu vesileyle suyun bir piyasa malı olmaması gerektiğinin ve suya erişimin yaşamsal 
temel hak olduğunun tekrar altını çizerek Dünya Su Günü`nü kutluyor ve bu anlamda 
en önemli sorumluluk ve görevlerden birini üstlenen Tarım ve Orman Bakanlığı`nı 
bahse konu yönetmelik değişikliğini iptal etmeye çağırıyoruz.

Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ!

Özel sektörde faaliyet yürüten bürolarda ücretli çalışan meslektaşlarımızın son dö-
nemde sosyal medya üzerinden yaptıkları bazı paylaşımlar ve tescil yenileme döne-
minde Odamızın bazı planlama ofislerinde çalışan şehir plancılarının çalışma koşul-
larına ilişkin doğrudan almış olduğu şikâyetler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı 
oluşmuştur.

Şehir Plancıları Odası`nın en temel amaçlarından biri meslek alanımıza dair hizmet 
üreten meslektaşlarımızın her alanda haklarını savunmak, taleplerini karşılamak veya 
yaşanan sorunları görünür kılarak çözüm üretmeye çalışmaktır. Bu kapsamda, Oda 
olarak büro yetkilisi meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla; 
kamu ihale sisteminin değiştirilmesi, Karne Yönetmeliğindeki sorunların giderilmesi, 
özel sektörde mesleki faaliyet yürütülürken alınan ücretlerin artırılması gibi faaliyet-
lerin yanında; işsizlik sorununun çözümü için kamu alımlarının artırılması, müellif yö-
netmeliğinde ekip tanımının getirilerek bürolardaki istihdam olanaklarının artırılması, 
bölümlerimizdeki kontenjanların azaltılarak başarı sırası kriterinin uygulanması için 
ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılması, kapsamlı önerilerin raporlaştırılarak 
gündemleştirilmesi sağlanmaktadır.
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Büro yetkilisi meslektaşlarımızın iş alım süreçlerine, mevzuat gereği yaşadıkları so-
runlara çözüm üretmek amacıyla yürüttüğümüz bu faaliyetler ile birlikte  en önemli 
dayanışma ve çalışma alanlarımızdan biri de ücretli çalışan şehir plancılarının özlük 
haklarını korumaktır.

Bilindiği gibi bugün piyasada hizmet üreten bazı serbest şehircilik bürolarında veya 
mimarlık, mühendislik gibi yakın meslek alanlarında faaliyet yürüten bürolarda çalı-
şan meslektaşlarımız çok çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Yeni mezun şehir plancı-
sı çalışanlara, "kendisine iş öğretildiği" gerekçesiyle maddi olarak hiçbir beklentisinin 
olmaması gerektiği, genel asgari ücret üzerinden çalıştırılmasına ses çıkarmaması 
gerektiği söylenmektedir. Yeni mezun bir şehir plancısı olmanın, kendi meslek tanımı 
dışında her türden işi yapmakla eşdeğer tutulduğu, buna "razı" olmayan plancıların 
ise kapıda bekleyen yüzlerce işsiz olduğu gerekçesiyle işine son verildiği bir piyasa 
ve mobbing ortamı mevcuttur.

Yol, yemek, mesai ücretleri gibi en temel özlük hakları dahi karşılanmayan, hatta çok 
kısıtlı maddi olanaklarla hayatını idame ettirdiği halde aldıkları ücretleri dahi düzenli 
olarak alamayan, bu durumla ilgili haklı şikâyetlerini dile getirdiklerinde ise onlara 
sunulan "seçeneğin" yine işten çıkarma olduğu bu koşullarda maalesef meslektaşla-
rımız mesleğini yapamaz duruma gelmektedirler. Mesleğini icra etmektense her gün 
aynı iş rutinine kısılan, karar alma noktasında müdahale edebilmekten ziyade bir tek-
nikere dönüşen, bilgilerini kullanarak pratiğe dökemeyen ve bu nedenle de mesleki 
olarak körelen ücretli çalışanların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Hayat pahalılığının giderek yükseldiği ve sürekli hale gelen bir ekonomik kriz ortamın-
da yaşadığımız bir gerçekliktir. İşsizlik oranlarının giderek yükseldiği bu kriz koşulları 
elbette meslek alanımızı da etkilemektedir. Ülke ihtiyaçlarının ötesinde belirlenen kon-
tenjanlar sonucunda yıllık 2300`e yaklaşan mezun sayısıyla birlikte kamuya alımların, 
merkezi atamaların, özel sektöre iş alımlarının son derece yetersiz olduğu bu kriz 
ortamından tüm meslektaşlar olarak etkilendiğimiz yakıcı bir gerçekliktir. Planlama 
meslek alanındaki kamu ihalelerinin, özel sektördeki iş alımlarının da son derece kı-
sıtlı hale geldiği bilinmektedir. Serbest şehircilik bürolarımızın iş hacimlerinin oldukça 
daraldığı da açıktır. Fakat piyasadaki kriz koşullarının çalışanlar üzerinde bir baskı 
veya tehdit aracı olarak kullanılması asla kabul edilemiyecek bir tutumdur. Bu nokta-
da meslek odaları olarak hukuki boyutta meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları 
haksız ve ahlaki kurallara karşı yürüttükleri mücadelede her zaman yanlarında olaca-
ğımızı açık şekilde belirtmek isteriz. Bu çerçevede meslek odamız tarafından bürolar-
da ücretli çalışan şehir plancılarının asgari ücret denetimlerini yapılmakta, belirlenen 
asgari ücrete uymayan büroların tescil yenileme başvurusunu tamamlanmamaktadır. 
Bununla birlikte mobbing, hakaret gibi davranışlar gösterdiği veya ücretli çalışanlara 
dair belirlenen şartlara uymadığı tespit edilen büro yetkililerini Onur Kurulu`na sevk 
etme yönünde kararlar almakta; süreçlerin takipçisi olmaktayız.

Ücretli çalışan şehir plancılarıyla ilgili olarak piyasada daha adil, eşitlikçi ve insani 
standartların uygulanması için bireysel olduğu kadar hep birlikte, daha örgütlü bir 
biçimde sesimizi yükseltmeli, farkındalık oluşturmalıyız. Şehir Plancıları Odası olarak 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ücretli çalışan şehir plancıları-
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nın özlük haklarını savunmaya, her koşulda onlarla dayanışma göstermeye, seslerine 
ses katmaya devam edeceğiz.  En haklı talepleri için dahi korkutulan, susturulmaya 
çalışılan, tehdit edilen emekçilerin en önemli kurtuluş yolu bu durumu kanıksama-
mak, sürekli tepki koymak, örgütlenmek ve ne olursa olsun susmamaktır.  Açlıkla, 
işsizlikle, umutsuzlukla ve geleceksizlikle sınanan bütün meslektaşlarımızın her daim 
yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; ücretli çalışanlarına ilişkin belirlenen 
kriterlere uyarak verimli, adil ve eşitlikçi çalışma ortamı sunan tüm büro yetkilisi mes-
lektaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Dayanışmayla!

“KARNE YÖNETMELİĞİ” SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN TÜM ÜYELERİMİZİ 
BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ!

Bilindiği üzere Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında 
Yönetmeliği uyarınca tüm şehircilik hizmetleri yeterlilik belgesine (karne) bağlı olarak 
yürütülmektedir. Her ne kadar planlama alanında yapılan işlerin kalitesini artırmak 
hedefi ile uygulamaya konulmuş olsa da,  gelinen noktada  bu yönetmelik belirtilen 
amacının çok dışına çıkarak meslektaşlarımız arasında adalet ve eşitlik duygusunu 
zedeleyen bir hal almıştır. Ayrıca bu yönetmelik uyarınca planlama alanında mesleki 
pratiklerin niteliğini ve meslek etiğini hiçe sayar biçimde "imzacı plancı"  kavramı or-
taya çıkmış;  meslek alanında kaliteyi artırması beklenen karne kimi zaman kiralanan 
bir belge haline dönüşmüştür

Özel sektörde yaşanan bu sorunlara benzer şekilde kamu sektöründe planlama mes-
lek alanı içerisinde faaliyet yürüten birçok meslektaşımızın da çalıştıkları süreler ve 
yaptıkları işler hiçe sayılarak mağdur edilmektedir. Bugün itibari ile gerek kamu sek-
töründen, gerek özel sektörden birçok plancı meslektaşımız bireysel olarak hakları-
nı savunma noktasında girişimlerde bulunmakta ve karne düzenleyen kurum olarak 
Çevre Şehircilik Bakanlığı`nın ilgili genel müdürlüğü ile idari süreç içerisinde gerekli 
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süreci yürütmektedirler. Kimi üyelerimiz ise bu konuda yargı aşamasına geçmiş olup  
Ombudsman veya mahkeme hazırlık aşamalarını sürdürmektedirler. Odamızla ilişki 
içerisinde bu konuyu bireysel olarak sürdüren üyelerimizden aldığımız bilgi ve belge-
lere dayanarak edindiğimiz izlenim ise üyelerimizin taleplerinin çoğu zaman muğlak 
ve geçerliliği tartışmalı, ciddi hukuki hatalar barındırdığına inandığımız gerekçelerle 
reddedildiği yönündedir. 

Benzer doğrultuda Odamız tarafından karne konusunda yaşanan adaletsizlikleri 
dile getirip, bu hususta gerekli iyileştirmelerin yapılması adına Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile bu Yönetim Kurulu ve bundan önceki birçok yönetim kurulu tarafından 
müteaddit defalar görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak üzülerek ifade etmek gerekir 
ki üyelerimizin de Odamızın da görüşleri ve talepleri doğrultusunda bugüne kadar 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından çok sı-
nırlı değişiklikler yapılabilmiştir. Görüşmelerimiz üyelerimiz nezdinde her seferinde 
belirli bir beklenti yaratıyor olmasına rağmen bugüne kadar gelinen noktada karne 
konusunda çok sınırlı ilerlemeler sağlanabilmiştir. Gelinen bu aşamada bu sürecin 
bütünlüklü ve geniş katılımlı şekilde sürdürülmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı görül-
mektedir.  Bu amaç doğrultusunda Oda yönetim kurullarının yönetim süreleri ile sınırlı 
olmayan, sürekliliği olan komisyonlar aracılığı ile bu sürecin sürdürülmesinin daha 
etkin ve akılcı sonuçlar yaratacağı kanaatine varılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
üyelerimizin ayrı ayrı yürüttükleri karne mücadelelerindeki gerekçeleri birleştirmek; 
deneyimleri paylaşmak ve daha bütünlüklü şekilde bu mücadeleyi sürdürmek adına 
"Karne Komisyonu"nun  kurulmasına karar verilmiştir. 

Bu komisyon kendi bünyesinde belirlediği takvim ve kapsam içerisinde çalışmalarını 
sürdürecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile olan talep ve yazışmalarda ve gerekir-
se yargı sürecinde hukuki destek sağlamak noktasında Şehir Plancıları Odası gerekli 
idari ve hukuki işlemleri üyeleri ile birlikte dayanışma içerisinde gerçekleştirecektir. 
Bununla birlikte, örgütlü gücümüze dayanarak tüm üyelerimizle ortak yürütülecek ça-
lışmaların yöntem ve içeriğine dair öneriler de bu komisyon tarafından oluşturularak 
Yönetim Kurulu`na sunulacak ve akabinde tüm üyelerimize duyurularak destek talep 
edilecektir. 

Bu amaç doğrultusunda 9 Nisan 2021, Cuma  gününe kadar Odamız dayanisma@
spo.org.tr mail adresine bu konuda katkı sunmak isteyen tüm plancı meslektaşlarımı-
zın kayıtlarını yaptırmaları beklenmektedir.

Uzun süredir devam eden ve meslek alanımızda kronikleşmiş işsizlik ve daralan iş 
alanı sorunlarını derinleştiren karne yönetmeliğinin değiştirilmesi noktasında sürecin 
etkin ve geniş katılımlı şekilde sürdürülebilmesi için konuyla ilgilenen veya bu konuda 
mağduriyet yaşayan tüm meslektaşlarımızı ilgili komisyonda yer almaya davet edi-
yoruz.

Bu komisyonlardan çıkacak idari ve gerekirse hukuki anlamdaki tüm taleplere Şehir 
Plancıları Odası olarak her türlü desteği sağlayacağımızı tüm üyelerimize saygıyla 
duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası  
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DOĞAMIZI, KENTLERİMİZİ YAĞMALAYACAK, HALKIMIZI YOKSULLAŞTIRACAK 
BÜTÜN PROJELERE KARŞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyuna yansıyan 104 emekli amiralin 
bildirisi üzerine oldukça aceleci ve zorlama biçimde Kanal İstanbul ve TMMOB`ye 
bağlı odalar üzerinden açıklamalarda bulunmuştur. Öncelikle ifade etmek gerekir ki 
Bakan`ın hiçbir şekilde üslubunu tasvip etmediğimiz bir dille kamuoyuna açıkladığı 
basın açıklaması; açık şekilde rol çalmak, bilim, teknik, ahlak ve vicdan karşısındaki 
sıkışmışlığı mağduriyet yaratarak örtme çabasından başka bir şey değildir. 

Emekli amirallerin bildirisi kamuoyunda bambaşka mecralarda tartışılırken ve bah-
se konu bildirgenin içeriğinde birçok konuya değinilip Kanal İstanbul Projesi ile ilgili 
olumlu ya da olumsuz hiçbir göndermede bulunulmamışken; Bakan`ın bu bildirgeyi 
fırsat bilip, Kanal İstanbul projesi güzellemesi için yeni bir bahane yaratmaya çalış-
ması ve bunu yaparken bir devlet görevlisine yakışmayacak şekilde, devlet terbi-
yesinden uzak bir üslup kullanarak, meslek odalarına hakaret etmesi,  açık şekilde 
bilimin, fennin, temel ahlaki ilkelerin karşısındaki acizliğin somut göstergesidir. 

Tüm kamuoyunun bildiği üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak Kanal İstanbul 
Projesine karşı olma sebeplerimiz,  bilimsel temelli belge, doküman ve görseller 
dayanak gösterilerek, kamuoyu nezdinde defalarca ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 
Tekrardan açık bir şekilde ifade ediyoruz ki, iktidarın tüm bilimsel ve hukuki itirazla-
ra kulaklarını kapatarak, ısrarla yapacağını vurguladığı Kanal İstanbul bir Eko-Kırım 
Projesidir. Yapılması halinde İstanbul için trajik derecede olumsuz sonuçları olacak 
olan, İstanbul ile beraber tüm Trakya`da ve hatta Karadeniz havzasında ekolojik bir 
yıkım yaratacak bu projeye dün olduğu gibi, bugün de karşıyız ve karşı olmaya de-
vam edeceğiz. Bu kapsamda yetkisini Anayasadan alan kamu kurumu niteliğinde-
ki bir meslek kuruluşu olarak odamızın da içerisinde bulunduğu birçok odaya karşı 
Bakan`ın kullandığı dilin bizatihi kendisi, demokrasi kültürü ile açıklanması mümkün 
olmayan bir üsluptur. 
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Bu sözleri ve üslubu nedeniyle, Bakan Murat Kurum`u, Anayasal yetkileri çerçeve-
sinde ve hukuk zemininde faaliyet gösteren ve bugüne kadar hiçbir şekilde darbeci 
zihniyetle bir arada bulunmamış olan birliğimize ve bağlı odalarına yönelik bu talihsiz 
söz ve ithamlarından dolayı kınıyoruz. 

Bugüne kadar tamamen hukuk düzleminde, mesleki etik ve ilkeler, kamu yararı ve 
temel ahlak kuralları üzerinden çalışmalarını sürdürmüş; açık şekilde bu çalışmalarını 
ve fikirlerini kamuoyuyla paylaşmış olan TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı`nın 104 emekli amiralin bildirisinden yola çıkarak fırsatçı, zorla-
ma ve aceleci biçimde kaleme aldığı; rol çalma çabası net biçimde görülen açıklama-
sında 11 maddede kendince gerekçelendirmeye çalıştığı Kanal İstanbul Projesi`nin 
neden yanlış, kamu yararına aykırı, geniş halk kesimlerini yoksullaştıracak ve çevre-
sel bir yıkım projesi olduğunu açıklamak isteriz.

KANAL İSTANBUL PROJESİNE KARŞIYIZ ÇÜNKÜ KANAL İSTANBUL

1. Milyonlarca metrekare orman alanı, mera alanı ve verimli tarım arazisi ile birlikte 
iki antik şehir ile doğal ve arkeolojik sit alanlarının  yok olmasına, 

2. İstanbul`un su kaynaklarının tükenmesine,

3. Sazlıdere, Terkos, Küçükçekmece Gölü gibi önemli su kaynaklarının  tuzlanma-
sına,  deniz ve tatlı su havzalarının tuzluluk oranlarının ve su rejimi hidrolojisinin 
bozulması ile bu alanlardaki karasal ve denizel ekosistemlerin kalıcı olarak zarar 
görmesine,

4. Proje güzergahındaki aktif fay hatları üzerine en az 2 milyon ek nüfus yerleştiril-
mesi nedeniyle olası bir depremde risklerin artmasına,

5. Boğazdaki iki yönlü akıntı sisteminin  ortadan kalkmasına, böylelik-
le Karadeniz`deki kirliliğin Marmara`ya akmasına ve hem Karadeniz hem 
Marmara`daki ekosistemin onarılmaz bir derecede bozulmasına, 

6. Geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan yöre halkının hem yaşam alanlarını 
hem de geçim kaynaklarını kaybetmesine, mülksüzleştirilmelerine,

7. Bilimin, tekniğin ve aklın tamamen devre dışı bırakıldığı bir karar alma süreci 
sonunda, yüzbinlerce insanın yaşayacağı yeni şehirlerin inşası ile,  İstanbul`un 
nüfus, istihdam ve kentsel hizmet sunumu dengelerinin tamamen değişmesine,

8. Yukarıda örnekleri sıralanan ve tüm yükü halkın vergilerinden karşılanan proje-
ler gibi kanalın yapımı, işletim maliyeti ve geri ödeme süreçleriyle geleceğimizin 
ipotek altına alınmasına,

9. İstanbul`un en büyük sorunlarından olan karayolu trafiğinin katlanarak artmasına

10. Su yolunun, teknik özellikleri nedeniyle Boğaz`dan çok daha büyük riskler ortaya 
çıkarmasına

sebep olacaktır.
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Özetle, tamamlandığında denizcilik, ulaşım ve uluslararası ilişkiler tarihini değiştire-
ceği varsayılan "vatan ve millet projesi" olarak değerlendirilen Kanal İstanbul`un artık 
günü geçmiş klasik jeopolitik söylemlerle savunulamayacağı, böylesi bir projenin hal-
kın yararına olmayacağı açıktır. İktidar eliyle,  hukuki yollardan yapılaşmaya açılması 
mümkün olmayan doğal alanların ve hassas ekosistemlerin, milli güvenlik ve milli 
menfaatler gibi bahaneler ile acımasız bir talana konu edilmesi planlanmaktadır. Bu 
planın farkındayız ve sonuna kadar karşısındayız. 

Kamusal kaynaklarımızın, doğal değerlerimizin bürokratların şahsi ikbaline feda edil-
memesi için; bu yönetim anlayışının geleceğimizi daha fazla karartmaması için tüm 
mesleki bilgi ve birikimimizle, hukuka ve bilime olan inancımızla, Kanal İstanbul`a 
karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi,  tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla 
duyururuz. 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

SAĞLIKLI VE DİRENÇLİ KENTLERE ULAŞMAK İÇİN PLANLAMA İLKELERİNE 
BAĞLI KALINMALIDIR

Dünya ölçeğinde giderek görünürlüğü artan küresel iklim krizleri, ülkemizde geçmiş-
ten bugüne süregelen popülist, rantı ve sermayeyi önceleyen, hızlı ve kontrolsüz 
kentleşme süreci ile birleşerek, afet ve özellikle de deprem risklerinin artmasına ne-
den olmuştur. Bu hatalı politikaların son ürünlerinden olan ve 2018 yılında yürürlüğe 
giren imar affı, iktidar adına hiçbir sorumluluk üstlenmemek koşuluyla kentleri adeta 
depreme teslim etmiş, riskler ve belirsizliklerle dolu bir sürecin içine itmiştir.
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Sık sık değişen yasalar, imar afları, yasaların uygulama araçlarının etkin bir şekilde 
kullanılamaması, yetki çatışmaları, kamu yararı amacından, bilimsel dayanaklardan, 
planlama ilke ve esaslarından uzak parçacıl planlama ve uygulama sorunları nedeniy-
le kentlerin belli bölgeleri, afet riskleri karşısında bir darboğaza girmiş, çözümsüzlük-
ler derinleşerek kalıcı hale gelmiştir. Bu darboğaz, kentleri doğal risklere karşı giderek 
kırılganlaştırırken, kentlerin farklı bölgeleri açısından eşitsizlikleri ve mağduriyetleri 
de beraberinde getirmektedir. Kentlerin bazı bölgeleri, noktasal planlar ve dönüşüm 
projeleri ile yüksek ve hatta ayrıcalıklı imar haklarına kavuşarak yoğunlaşırken, belli 
bölgeleri afet riski ile baş başa kalmaktadır. Bu durum, imar planlarının eşitlik ilkesine, 
Anayasanın sosyal devlet olma ilkesine, devlete Anayasa ile verilen, vatandaşın can 
ve mal güvenliğini sağlama görevine, temel haklardan olan yaşam hakkı ve barınma 
hakkına aykırılık teşkil etmektedir. Can güvenliği ve barınma hakkının korunabilmesi 
için atılması gereken en ivedi adım yerleşim alanlarında jeolojik etütlerin yapılmasının 
zorunlu hale getirilmesi ve aciliyetle tamamlanmasının sağlanması olacaktır. Tespit 
edilen jeolojik sakıncalı alanlardan başlanarak afet sakınımı için sağlıklaştırma ve 
yenileme stratejilerinin üretilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yaşadığımız dep-
remlerin acı sonuçlarına rağmen jeolojik etütler ve yapı stoğunun depremselliğine 
ilişkin araştırmaların oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. 

Son dönemlerde bu darboğazdan bir çıkış yolu olarak, büyükşehir belediyeleri 6306 
sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olan, 3194 sayılı İmar Kanunu 
ve ilgili yönetmeliklerine göre ruhsat ve/veya yapı kullanma iznine sahip ve meri plan-
lara göre yapılaşma izni bulunan alanlarda kalan yapılara ilişkin tüm planlara işlen-
mesi ön görülen, ilke kararı niteliğinde bazı plan notları tanımlamak suretiyle konuya 
bir çözüm getirme çabasına girmişlerdir.

Her ne kadar söz konusu plan notları büyükşehir belediyelerinin bu darboğaza bir 
çözüm üretme arayışı ile oluşturulmuş olsa da, çözüm olarak ortaya konulan bu yak-
laşım aslında mevcut sorunları daha da kronikleştiren bir durumun alt yapısını oluş-
turan, uzun vadeli ve kalıcı çözümler yerine, kısa vadeli, parçacıl çözümlerle kent içi 
eşitsizlikleri artıran bir duruma zemin hazırlamaktadır. Kaçınılmaz bir sonuç olarak, 
plan notu değişiklikleri eliyle, dönüşüm uygulamalarına konu olacak yapılar ve çevre-
lerde, ilave kat ve yoğunluk artışları meydana gelecek ve bu durum, mer`i planların 
tüm hesaplarını,  altyapı, donatı ve yoğunluk dengelerini değiştirecektir. Böylelikle 
kentler, bir tür kısır döngü içinde yeni bir plansızlık kıskacının içine düşeceklerdir. 
Üstelik, büyükşehir belediyelerinin nazım plan kapsamında öngördüğü bu plan not-
larının, ilçeler bazında uygulama imar planları içerisinde yorumlanarak uygulanması, 
farklı anlayışlarla düzenlemeler getirilmesi tehlikesini de doğurmaktadır ki, bu durum, 
planlamanın bütünsellliği açısından da büyük sakıncalar içermektedir. Bunun yanı 
sıra söz konusu plan notları mülk sahiplerinin yapılarını yenileyebilmek için müteahhit 
firmalarla anlaşabilmesini önceleyen içeriğiyle planlamanın adalet ve eşitlik ilkeleri 
açısından da sorunlu bir yaklaşıma sahiptir. Can güvenliğine ilişkin bir sorunun mülk 
sahibinin müteahhit firma ile anlaşabilme ve yenileme bedelini karşılayabilme duru-
muna, dolayısıyla piyasa koşullarına bırakılması kamu yararı açısından sakıncalı bir 
durum oluşturmaktadır. Bu konuda, devletin eşitlikçi ve rasyonel bir biçimde teknik 
ve finansman desteklerini ortaya koyacağı çözümlerin bir an önce üretilmesine ge-
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reksinim duyulduğu açıktır. Son dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi meclisleri tarafından alınan ilke kararlarını bu çerçevede de-
ğerlendirmek mümkündür. Söz konusu ilke kararlarına ilişkin İstanbul ve İzmir şube-
lerimizin detaylı değerlendirmelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Özetle; arazi kullanımı ve yapılaşma kararları getiren uygulama ve tasarım araçları 
olarak imar planları, yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri (beldenin 
inkişaf ve ihtiyaçları), nesnel, teknik ve bilimsel ihtiyaçlar nezdinde kullanım kararları, 
fonksiyon değişiklikleri ile yapılaşma hakları getirirler.  Ancak imar planları sadece 
çevresel/fiziksel ve ekonomik uygulama araçları olmayıp, bir mekan üretimi sistemi 
de olarak malikler, paydaşlar, kentliler arasında adil ve hakça bir mekan kullanımını 
da esas almayı amaçlarlar.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak bizler, deprem riskinin ve can güvenliğinin acili-
yetinin ve öneminin farkında olarak ve ısrarla, kentlere yönelik alınacak kararlarda ve 
üretilecek politikalarda, planlı, sağlıklı ve dirençli kentler oluşturmak adına;

- Kamu yararı ve planlama ilke ve esaslarına sıkı sıkıya bağlı kalınmasını,

-Sağlıklı ve güvenli bir çevrede barınma hakkını ve insan onuruna yaraşır yaşam 
koşullarının oluşturulmasını önceleyen eşitlikçi ve adil planlama anlayışının benim-
senmesini,

-Üst ölçekli planlarla getirilen kararların planlama hiyerarşisi delinmeden uygulanma-
sını,

-Kısa vadeli çözümler üreterek günü kurtaran, ancak uzun vadede yeni felaketlere 
davetiye çıkaran çözümler yerine, kentleri afetler karşısında dirençli kılmayı hedefle-
yen tutarlı, kalıcı, sürdürülebilir ve bütüncül çözümler üretilmesini,

-Parsel bazlı, noktasal çözümler yerine, alanın bütününü hedef alan ve somut kamu-
sal amaçlı ihtiyaçlara çözüm üretmeyi hedefleyerek kapsamlı bir ele alış sağlayan 
araçlar/çözümler geliştirilmesini,

-Afetlere, plan notlarıyla yapı bazında önlem alınabilir bir sorunmuş gibi  bakmak 
yerine, toplumun dezavantajlı gruplarını da dikkate alarak; erişilebilirlik, kriz yöneti-
mi toplanma alanları / kamusal alanlar, tahliye koridorları, sosyal ve teknik altyapı, 
diğer kentsel riskler, vb. konuları da içerecek şekilde kent bütününde ve katılımcı 
yöntemlerle ele alacak bir planlama yaklaşımının geliştirilmesini,

-Kamu eliyle ve kamu kaynağı ile, ivedilikle sosyal hedefler içeren, erişilebilir konut ve 
barınma politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesini,

-Kent halkına yeni maliyetler getirecek konut üretim modelleri yerine, kamu desteği 
sunacak çözümler üretilmesini

- Kapsamlı altyapı ve analiz çalışmaları yapılmadan, mülkiyet verileri dikkate alınma-
dan planlar üzerinde değişiklik öngören kararların alınmamasını,
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- Afet odaklı planlama politikalarının ekonomik ve sosyal yıkıma yol açmaması için 
yalnızca mülk sahiplerini değil, toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini sa-
vunmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Açıklanan nedenlerle, İzmir ve İstanbul`da deprem gerekçe gösterilerek alınan plan 
notu niteliğinde meclis ilke kararlarının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu 
yararına aykırı olması; bu uygulamaların planlama mesleğinin tarihsel birikimle oluş-
muş temel doğrularını göz ardı etmesi ve kentlerimizde var  olan sorunlara uzun 
vadeli, bütüncül çözümler sunmaması nedeniyle yargı yoluna gideceğimizi kamuo-
yunun bilgisine sunarız.

 Saygılarımızla. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

                                                                                            

MARMARA`DAN İKİZDERE`YE; DOĞAL DEĞERLERİMİZİN İNŞAATA, RANTA, BİR 
AVUÇ SERMAYEDARA KURBAN EDİLMESİNE DUR DİYELİM!

1972 yılında Stockholm`de düzenlenen zirvede Birleşmiş Milletler tarafından 5 
Haziran, Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Esasen çevre ve ekonomik ge-
lişme arasındaki ilişkinin çevre üzerine yıkıcı etkilerinin küresel ölçekte gözle görülür 
ve hissedilir boyutlara ulaşmasının bir neticesi olarak alınan bu karar, her ne kadar 
çevre konusunda duyarlılığı hedeflemiş olsa da; geçen süre içerisinde çevre alanın-
da yaşanan yıkımın boyutları artmış ve küresel ölçekte canlılığı tehdit eder noktaya 
ulaşmıştır.

Ülkemizde de yaşanan süreç çevre üzerinde yaşanan olumsuz etkilerin kirlilik, bozul-
ma gibi kavramların ötesine geçtiğini göstermektedir. Artık ülkemizde birçok alanda 
çevresel anlamda bir yıkımdan bahsetmek mümkündür. En son Marmara Denizi gibi 
büyük bir alanda yaşanan müsilaj (deniz salyası) oluşumu, çevresel yıkım kavramı-
nın gerçekliğe kavuştuğunun çarpıcı en son örneğidir. Yaşanan bu ekolojik yıkımın 
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Marmara Denizi`ni aşıp Kuzey Ege sahillerinde de görülmeye başladığı birçok yayın 
organı tarafından dile getirilmeye başlanmıştır.

Açık şekilde ifade etmek gerekir ki yaşadığımız bu süreç on yıllara varan tahripkar 
ekonomi politikalarının ve bu politikalara ilişkin üretilen yanlış mekânsal karar alma 
süreçlerinin bir sonucudur. Bir iç deniz olması ve taşıma kapasitesinin sınırlılığına 
rağmen Marmara Denizi ve civarı bugüne kadar sanayi tesislerinin ve buna bağlı 
olarak nüfusun yoğunlaştığı bir bölge olmuştur. Marmara Denizi`ni artık boğma nok-
tasına gelmiş olan bu mekânsal kurgu esas itibari ile ulaşım olanaklarına bağlı olarak 
sermaye kesiminin üretim maliyetlerini düşürmek adına yapılmış devlet politikalarının 
bir sonucudur. Sonrasında da sermaye çevrelerinin yine işletme maliyetini düşürmek 
ve dolayısıyla karlılıklarını artırmak adına arıtma, çevre düzenleme, restorasyon gibi 
konularda devletin yetkili makamları tarafından bugüne kadar gerekli denetimler ve 
yaptırımlar etkin şekilde uygulanmamıştır. Sonuçta bugün gelinen noktada Marmara 
Denizi barındırdığı kirlilik yükünü taşıyamaz hale gelmiş ve adeta yaşam savaşı ver-
meye başlamıştır.

Yaşadığımız yıkım sürecinin kitlesel olarak insanın da içinde olduğu binlerce canlı 
türünün yaşamını tehdit ettiği dramatik şekilde ortadayken hakim ekonomik gelişme 
paradigmasının değiştirilmesi yönünde adımların atılacağına dair ipuçlarını görmek 
şöyle dursun; devletin en üst düzey temsilcileri tarafından yaşadığımız ekolojik yıkıma 
sebep olan ekonomik gelişme ve kentleşme politikalarının devam edeceği her geçen 
gün değişik vesilelerle yeniden ve yeniden dile getirilmeye devam etmektedir. Son 
olarak Cumhurbaşkanı katıldığı bir TV programında Kanal İstanbul Projesi`ne her ne 
olursa olsun başlanacağını ve kanalın her iki tarafında "ikiyüzelli bilemedin beşyüzbin 
konutun içerisinde olduğu  adeta iki yeni şehir kurulacağını" ifade edebilmiştir.  

Yaşanan müsilaj problemi açık şekilde en kısa yoldan Marmara Denizi`nin taşıma 
kapasitesinin çok üzerinde bir kirlilik yükü ile karşı karşıya kalması biçiminde tarifle-
nebilir. Durum en basit haliyle bu şekilde tariflenebilirken; ortaya konacak çözüm de 
Marmara Denizi`nin karşı karşıya olduğu bu kirlilik yükünün ivedilikle azaltılmasıdır. 
Buna rağmen bilimsel gerçekliğe aykırı bir biçimde  iktidar tarafından her ne olursa 
olsun inşaasına başlanacağı açıklanan Kanal İstanbul Projesi  ile hem Karadeniz`in 
kirlilik yükü yüksek deniz suyunun Marmara Denizi`ndeki yoğunluğunun artacağı, 
hem de İstanbul`un en kıymetli ve görece korunmuş doğal alanları içerisinde açıla-
cak yeni yerleşim alanlarına yerleştirilecek nüfus sebebiyle Marmara Denizi`nin hali 
hazırda karşılamakta zorlandığı kirlilik yükünün radikal şekilde artacağı açıktır. Bu 
anlamda Kanal İstanbul Projesi günümüzde nefes almakta zorlandığını bütün çıplak-
lığı ile bizlere haykıran Marmara Denizi`nin boğazını sıkmaktan başka bir anlam ifade 
etmemektedir.

Bununla birlikte ülkemizin en güzel coğrafyalarından olan Kaz Dağları`nda altın ma-
deni aramak için binlerce ağaç kesilerek; kadimden beri doğal orman olan bölge 
adeta çöl haline getirilmiştir. Yine İkizdere, İşkencedere Vadisi`nde taş ocaklarının 
yapımına yöre halkının itirazına ve o coğrafyada yaşayan onlarca canlı türünün yaşa-
mı pahasına devam edilmektedir. Millet Bahçesi adı altında inşa faaliyetleri son sürat 
devam eden Salda Gölü`ndeki tahribat sürekli olarak gündemdedir. Van`da yerleşim 
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yeri içerisine yapılmak istenen taş ocağı inşaatına tepki gösteren yurttaşların üzerine 
ateş açılmaktadır. Buna benzer olayların sayısını arttırmak mümkündür. Ancak ör-
nekleri arttırmaktan öte konunun özüne ilişkin bir değerlendirme yapmak zorunludur.

Onlarca yıldır ekonomik kalkınma gerekçesi ile doğal alanlar yağmalanmaktadır. 
Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde iktidarda olan AKP`nin seçtiği ve çevre üzerinde yıkım-
lar yaratan inşaata dayalı gelişme paradigması ekonomik anlamda iflas etmiş olma-
sına rağmen; bu sektörü harekete geçirmek adına hiçbir rasyonalitesi olmayan, uzun 
vadede çevresel anlamda yıkımlar yaratacak Kanal İstanbul gibi projelerle bu sektör 
yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır. İnşaat sektörünün canlandırılması hedefle-
nirken, Marmara Denizi`nin ölümüne göz yumulmakta, orman alanları yok edilmekte, 
kıyı alanları yapılaşmaya açılmaktadır. Bütün bunlar ekonomik gelişme adına yapıl-
makta ve "gelişmekte olan bir ülke" olmamız gerekçesiyle bu yapılanların her türlü 
olumsuz etkisine rağmen bizlerden kabulü beklenmektedir. 

Tüm bu hamleler ve neticesinde yaşananlar bize göstermektedir ki "sürdürülebilir 
kalkınma" artık geniş kesimler için bir tartışma zemini yaratmanın ötesinde; kar oran-
larını ve servetlerini artırmaktan başka hiçbir gayesi olmayan sınırlı varsıl kesimlerin 
arkasına sığındığı siper görevini görmektedir. Bu kavram olumlu şekilde geniş kesim-
ler lehine yorumlanacak ve politikalara yön verecek bir kavram olmanın ötesinde; sü-
rekli olarak çevreye ilişkin endişeler gündeme getirildiğinde gelişmekte olan bir ülke 
sıfatına sahip ülkemizde ekonomik gelişmenin bir zaruriyet olduğunu; bu anlamda 
ekonomik gelişme noktasında çevreye ilişkin kaygıların ekonomik gelişmeyi engel-
leyici biçimde yorumlanmaması gerektiği noktasında savların üretilmesine dayanak 
sağlayan bir kavram haline dönüşmüştür.

Ancak gelinen nokta açıktır: Yürütülen ekonomik gelişme politikaları ve buna bağlı 
üretilen mekânsal gelişme strateji ve pratikleri binlerce canlı türünün yok olmasına; 
denizlerin ölümüne, orman alanlarının çölleşmesine, sulak alanların yok olmasına 
sebep olmuştur. Bir avuç varsılın sahip oldukları maddi zenginliğin artmasına yara-
yan ve yaşadığımız coğrafyanın yağmalanması pahasına uygulanan bu politikalar 
belirli kesimlerin savunduğu üzere gelişmekte olan ülkemizi geçen on yıllara rağmen 
gelişmiş ülkeler sınıfına taşımadığı gibi, yaşanan yoksulluğun seviyesi derinleşmiştir. 
Buna karşılık geçen on yıllar içerisinde bir avuç varsılın servetleri, doğal değerlerin 
kalıcı bir biçimde tahrip edilmesi,  milyonlarca insanın yoksullaşması pahasına art-
mıştır ve artmaya devam etmektedir. Dolayısıyla "sürdürülebilir kalkınma" kavramı 
gibi kavramlar neticesinde üretilen tartışma zemininin artık terkedilmesinin gerekliliği 
açıktır. Çünkü bu kavram etrafında yürütülen tartışma yoksulluğun, ekolojik yıkımın, 
milyonlarca canlı türünün yok olmasına sebep olan ekonomik sistem olarak kapita-
lizmin eleştirisini yapmaktan uzaktır. Sürdürülebilir olan artık sadece varsıl kesimlerin 
sermaye ve kar oranlarıdır.

Bu anlamda sürdürülebilir kalkınma kavramı etrafında yürütülen tartışmaların dünya-
mızın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekolojik yıkım süreci göz önüne alındığında, 
ekonomik gelişmeden öte koşulsuz biçimde ekolojik hassasiyetler göz önüne alınarak 
yorumlanması ve bu amaca dönük politika ve planların hayata geçirilmesine yön ve-
recek biçimde ele alınması  aciliyeti olan bir zorunluluktur. Bu çerçevede hem merkezi 
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hem de yerel idareler tarafından Kanal İstanbul başta olmak üzere, çevresel yıkıma 
yol açan ve halka rağmen zor aygıtı devreye konarak  hayata geçirilen projelerden 
vazgeçilmesi ve çevresel değerlerin kuşaklar ötesi yarar doğrultusunda korunması 
ve geleceğe aktarılmasını odağa alan politikalara öncelik verilmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde yakın gelecekte denizlerininin maviliğinden, biyolojik çeşitliliğinin yük-
sekliğinden, Kazdağları`ndan ve coşkuyla akan ırmaklarının var olduğu Karadeniz 
coğrafyasından bahsetmemiz mümkün olmayacaktır.

Bu çerçevede 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir kez daha  merkezi ve yerel 
idareleri,  bir avuç inşaat sermayedarının sürdürülebilir kalkınmasını önceleyen poli-
tika ve pratiklerini terk etmeye; çevresel yıkımın yaşandığı ülkemizde ekolojik değer-
lerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına öncelik vermeye davet ediyoruz.

Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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YILLIK MEZUN OLAN ŞEHİR PLANCISI SAYISI 2000`İN ÜZERİNDE, KAMU 
KURUMLARINA ALIMI AÇIKLANAN ŞEHİR PLANCISI SAYISI “SIFIR”

Bilindiği üzere KPSS 2021-1 Tercih Kılavuzu geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanmış 
olup bu kılavuz içerisinde ataması yapılacak şehir plancısı sayısı "sıfır" olarak açık-
lanmıştır. En temelde yaşanan mekân kalitesini artırmak, doğayı korumak, afetlere 
karşı dirençli yaşam alanları yaratmak gibi birçok kamusal hizmeti sunmak üzere 
eğitim alan şehir plancılarının kamu otoritesi tarafından görmezden gelinmesi kabul 
edilebilir bir durum değildir.

Çevre kirliliğinin arttığı, kentsel yaşamla ilgili sorunların her gün yakıcı biçimde ken-
dini hissettirdiği, deprem, sel gibi doğal afetlerin sürekli kentlerimizi tehdit ettiği bir 
ortamda kamu kurumlarına şehir plancısı alımının "sıfır" olarak ilan edilmesinin hiç-
bir şekilde mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır. Bugün birçok belediyede yeterli 
sayıda şehir plancısından öte kadrolu şehir plancısı bulunmamaktadır. Aynı şekilde 
birçok kamu kurumunda şehir plancısı sayısı, ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır.

Kamu yararı doğrultusunda sağlıklı ve güvenli yaşam alanları yaratmak, doğa olayla-
rının afete dönüşmemesi için dirençli kentlerin planlanması, kamusal varlıkların koru-
narak gelecek kuşaklara aktarılması gibi daha birçok kamusal hizmeti sunmak üzere 
eğitim alan şehir plancılarının kamu otoritesi tarafından görmezden gelinmesinin, 
ülkemizin bu alanlarda yaşadığı sorunları derinleştireceği açıktır. Bu anlamda kamu 
yararını savunmayı en üst mesleki ilke olarak belirlemiş olan şehir plancılarının doğal 
olarak ağırlıklı biçimde istihdam edilmeleri gereken öncelikli alan kamu sektörüdür. 
Ancak son yıllarda kamuda şehir plancısı alım sayısı hızla düşmektedir. Buna karşılık 
sürekli açılan yeni bölümlerle mezun olan şehir plancısı sayısı sürekli artmakta, işsiz-
lik şehir planlama meslek alanı adına kaçınılmaz ve her geçen gün şiddeti artan bir 
sorun haline gelmektedir.
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Şehir Plancıları Odası olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığımız her ziyarette, 
Türkiye Büyük Milleti Meclisi`nde Odamızın davet edildiği görüşmelerde ve Odamıza 
siyasi partilerce yapılan ziyaretlerde bir numaralı talebimiz istihdamın artırılması ol-
maktadır. Aynı şekilde Yüksek Öğretim Kurumu ile yürüttüğümüz görüşmelerde Şehir 
Planlama Meslek alanına yönelik temel başarı kriterinin getirilmesi, böylelikle ülke 
ihtiyacının ötesinde olan mezun sayısının azaltılması ve işsizlik oranının düşmesi 
konusunda çabalarımız devam etmektedir.

Doğal alanların hızla yok olduğu, kirliliğin artık yaşamı tehdit eder boyuta geldiği, 
kentsel rant yaratmak adına tarım alanlarının hızla yok edildiği ve bunun kendini gıda 
krizi olarak göstermeye başladığı, deprem ve sel gibi doğal afetlerin sürekli kendini 
can kayıplarıyla hatırlattığı, kentsel yaşam kalitesinin gelişmiş dünya ülkeleri ile kı-
yaslanamayacak boyutlarda geri olduğu ülkemizde yaşadığımız tüm bu sorunların 
kapsamlı ve bütüncül bir yöntemle çözümü için kamusal yarar odaklı planlı yerleşme 
politikalarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi, bu düşüncenin kamuda kurumsal 
hale gelebilmesi için de şehir plancılarının istihdam olanaklarının artırılması, nüfusa 
oranla tüm yerleşmelerde belli sayıda şehir plancısının istihdamının zorunlu hale ge-
tirilmesi gerekmektedir.

Bu anlamda başta ilgili Bakanlıklar ve Belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarını bu çağrımıza kulak vermeye davet ediyoruz. 

DOĞAYA VE YAŞAM ALANLARINA YÖNELİK DÜŞMANCA MÜDAHALELERE SON 
VERİLMELİDİR

Ülkemizin farklı bölgelerinde son zamanlarda  artan ve bir felakete neden olan orman 
yangınları canlarımızın ve doğal alanlarımızın kaybına sebep olmuş; canlıların ya-
şam alanlarında bir kıyım gerçekleştirmiş ve insanları yerlerinden etmiştir.

Doğanın ve emeğin sınırsız sömürüsüne dayalı kapitalist ekonomi politikaları, dünya-
nın her bir noktasında iklim krizlerini kaçınılmaz hale getirmiştir. Ülkemiz de yıllardır 
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benimsemiş olduğu hatalı kentleşme politikalarının bir sonucu olarak, giderek artan 
ve görünür hale gelen iklim değişikliğinin etkisi altındadır. Her yıl, doğal varlığımız 
olan on binlerce hektar orman alanı insan ve doğa kaynaklı çıkan yangınlarda yok 
olmakta, yangınların etkisiyle ekolojik denge bozulmakta, yaban hayatı, biyolojik çe-
şitlilik ve tüm ekosistem hasar görmektedir. Bu bozulma, doğal afetlerin sayısını da 
artırmaktadır.

Doğal orman yangınlarının yanında insan kaynaklı yangınların ortaya çıkışı ve yarat-
tığı zarar bir yandan da diğer ekonomik sektörleri kapsayacak biçimde kentleşme ile 
doğrudan ilişkilidir. Bilindiği üzere, ülkemiz dünya üzerinde orman yangınlarının en 
yoğunlaştığı Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer almaktadır. Bu gerçeklik kendini bize 
sürekli yaşadığımız yangınlarla hatırlatırken kentleşme, tarım, turizm ve sanayi  poli-
tikalarımız ülkemizde yangın riskini gözeterek ele alınmamaktadır. Yangınların en çok 
görüldüğü kıyılarımız hala yoğun bir şekilde ikinci konut, turizm, sanayi ve madencilik 
gibi sektörlerin baskısı altındadır. Küresel iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de yangın riskini her geçen gün artıracağı somut bir gerçeklikken, 
bu riskin en çok tehdit ettiği bölgeler olan kıyılarda yangın riskini düşürecek biçimde 
yapılaşmayı ve insan kullanımını azaltacak kapsamlı politika ve planlar halen üretil-
memektedir. Merkezi ve yerel otoritelerce üretilen planların hiçbirinde kıyı bölgelerin-
deki yangın riski gözetilmemekte, sadece rant odaklı bir yaklaşımla bu alanlar yoğun 
şekilde yapılaşmaya ve kullanıma açılmaktadır. Orman alanlarında insan faaliyetlerini 
yoğunlaştıran bu kararlar, hem yangın riskini arttırmakta hem de ortaya çıkan mekan-
sal örüntü sebebiyle yangın zararlarını artıracak biçimde şekillenmektedir. 

Kamusal varlıklarımız olan ormanlarımızı yangınlardan korumak üzere gerekli ted-
birleri almak öncelikle kamu idarelerinin ve ardından tüm yurttaşların ortak görevi 
ve sorumluluğudur. Orman alanlarının gelecek kuşaklara aktarılması için bütünlük-
lü müdahale eylem planlarının ilgili idareler tarafından hazırlanması gerekmektedir. 
Yangın öncesinde, yangın riskini azaltacak tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekirken, 
yangın sonrası için yapılan fidan dikim çağrıları veya bağış kampanyaları yeni olası 
yangınların önüne geçmek için yeterli değildir. Diğer Akdeniz kuşağı ülkeleri gibi ül-
kemizde de iklim krizinin etkisiyle yangın riski oldukça yüksek bir duruma gelmiştir. 
Olası yangınlarda oluşacak can ve mal kayıplarını en aza indirmek için insan faaliyet-
lerinin sınırlandırılması, orman içi yerleşmelere yönelik gerekli koruma tedbirlerinin 
alınması, ormanların turistik veya rekreasyon amaçlı kullanımlarının sınırlandırılması 
gibi bütünlüklü bir programın uygulanması gerekmektedir. Bununla birlikte, 2B ara-
zilerinin tahsisi, Turizm Teşvik Kanunu`nda yapılan değişikliklerle orman alanlarının 
turizm yatırımları için gözden çıkarılması gibi orman kaybına ve orman-insan etkile-
şiminin artmasına sebep olan kararlar, bugün yaşanan yangınların temel sebebidir. 
Son bir haftada Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkelerde gerçekleşen yangınlara 
nazaran ülkemizde bu yangınların felakete dönüşmesinin ardındaki neden bahsedi-
len eksiklikler ve ormana yaklaşımdaki kusurlu politikalardır. Bu politikalardan bir an 
önce vazgeçilmelidir. 

Bugün geldiğimiz noktada, iklim değişikliğinin giderek artan etkileri, turizm ve imar 
rantının doymak bilmez iştahı, insan ve doğa kaynaklı diğer yangın sebepleri ile 
mücadele  edebilmek üzere, sürdürülebilir bir orman koruma, geliştirme ve yönetim 
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politikasının kamu yararı perspektifi ile ortaya konulması ve uygulanması acil bir zo-
runluluk haline gelmiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda yangında kaybettiğimiz alanların 
ıslahı için bu konularda uzman bilim insanlarının etkin olduğu bir kurul aracılığıyla 
yangın önleme tedbirleri, yangın esnasındaki koordinasyonun sağlanması, yangın 
sonrasında bilimsel doğrular ışığında gerekli kararların alınması; orman ekosistemine 
aykırı olan uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. 

Son olarak, son bir haftadır büyük bir üzüntüye ve kahredici görüntülere sebep olan 
yangınları üstlendiği açıklanan; ekolojik değerlere düşmanlık üzerinden söylem üre-
ten halk ve doğa düşmanı grupları en sert biçimde kınıyoruz. Bununla birlikte ırkçı 
saldırı ve söylemlerde bulunan sivil kişilerin de bir an önce kontrol altına alınması-
nı; ırkçılık ve faşizm üreten bu kısır döngüden kurtularak iklim krizi sebebiyle tüm 
Akdeniz kuşağında devam eden yangınlara dair bilimsel, akılcı politikaların bir an 
önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 

Saygılarımızla

TMMOB Şehir Plancıları Odası

KIRSAL ALANLARIMIZI YOK EDECEK OLAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİ 
YARGIYA TAŞIYORUZ

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 11.07.2021 tarihli Resmi 
Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemizdeki köy ve mezralar ile birlikte 
kırsal alanlarının bütününü doğrudan etkileyen yönetmelik değişikliği, içeriği itibariyle 
gelecekte geri dönülemez sorunların oluşmasına neden olacaktır.
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• Yönetmelik değişikliği öncesinde var olan "köy nüfusuna kayıtlı ve köyde 
sürekli oturanlar"la ilgili tüm ibarelerin yönetmelik genelindeki muhtelif maddelerden 
kaldırıldığı görülmektedir. Önceki yönetmeliğin genelini düzenleyen ve köy halkı için 
önemli avantajlar sağlayan; yerleşik alan ve civarı tespitleri, yapı yapma ve izinlendir-
me gibi önemli düzenlemelerde "köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar" ile 
ilgili ibarelerin kaldırılması, günümüzde kentlerden köylere yönelen konut baskısını 
artıracaktır. Bununla birlikte bu düzenleme kırsal yerleşmelerin demografik ve sosyal 
niteliklerini önemli ölçüde değiştirecek, büyük oranda tarımsal üretimden uzaklaşmış 
olan kırsal yerleşmeleri büyükşehirlerin ikinci konut alanlarına dönüştürebilecektir. 

• Yönetmeliğin 4. maddesinde köy yerleşik alanı civarı sınırları için tespit 
edilebilecek azami mesafenin 100 metreden 300 metreye çıkarıldığı görülmektedir. 
300 metrelik mesafe ile belirlenecek alanın, köy yerleşik (meskun) alanların etrafında 
çok geniş ilave yerleşme alanları yaratacağı açıktır. Günümüzde kırsal yerleşmeler-
de nüfus önemli ölçüde azalmıştır ve nüfus gelişimi bulunmamaktadır. Bu bakımdan 
halen kırsal yerleşmelerde, köy halkının yerleşme alanı ihtiyacı önemli ölçüde bulun-
mamaktadır. Söz konusu düzenleme ile ilave edilmesi öngörülen yerleşme alanları 
halen büyük oranda tarımsal üretim amaçlı kullanılmaktadır. Bu düzenleme tarım ara-
zilerinin korunması ve kullanılması bakımından önemli sakıncalar yaratmakla birlikte 
kentsel alanlardan köylere yönelik ikinci konut baskısını artıracak ve kırsal arazilerin 
tahrip edilmesine neden olacaktır. 

•  Yönetmeliğin 43. maddesi ile dağınık yerleşimlerin olduğu yerlerde, arası 
en çok 200 metre olan 2 ve daha fazla binayı içerecek şekilde "Dağınık Yerleşik Alan" 
belirlenme imkânı sağlandığı, bu alanlarda da köy yerleşik alanı kuralları geçerli hale 
getirildiği görülmektedir. Bu maddede bahsedilen dağınık yerleşmelerin bir köy niteliği 
olmadığı, ülkemizdeki coğrafi koşullar dikkate alındığında 2 veya daha fazla binayı 
içerecek çok fazla yapı ve küçük yapı grubunun bu kapsam altına girebileceği, bu 
alanlarda yerleşik alan kurallarının geçerli hale getirilmesi ile çoğunlukla tarımsal üre-
tim için kullanılan alanların tahrip olabileceği açıktır. Söz konusu düzenleme, kentler-
den kırsal alanlara yönelen ikinci konut baskısı ile yasa dışı yapılaşmayı artıracaktır. 

• Yönetmeliğin 50. maddesinde köy yerleşik alanları ve kırsal yerleşik alan-
larda, bir parsel üzerinde birden fazla bağımsız birim yapılması ve yine bir parsel 
üzerinde üç adet yapı yapılabilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde 
bazı kırsal yerleşmelerde aynı parsel üzerinde birden fazla bağımsız birim yapılması 
ihtiyaç olarak görülmektedir. Ancak bu yönetmelik ile alansal kapsamları çok geniş-
letilen köy yerleşik alanları ve civarı sınırları içinde yer alacak bir parselde 3 adet 
yapı yapılması, bir parselde aynı yapıda birden fazla bağımsız birimin tesis edilmesi, 
köylerin kırsal yerleşme karakteristiklerini ortadan kaldıracak ve bu kırsal yerleşmeleri 
büyükşehirlerin ikinci konut alanlarına dönüştürecektir. 

   Tüm bu sebeplerle, kırsal yerleşimlerimizi yapılaşmaya açmayı hedefleyen ilgili 
Yönetmelik değişikliklerinin iptali için yargı yoluna başvuracağımızı, yaşam alanları-
mızı koruma mücadelesine kararlılıkla devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
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YANGINLAR BİR ŞEY DAHA SÖYLÜYOR! ORMANLARIMIZDA YANGIN RİSKİNİ 
ARTIRACAK, YANGINLA MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRACAK, CAN VE MAL KAYBINI 
ARTIRACAK YÖNETMELİK İPTAL EDİLMELİDİR

05.03.2021 tarihinde yaptığımız basın açıklamamızla 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Ek 16`ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin 
Yönetmeliğe dair görüşlerimiz kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ardından orman alanlarımı-
zı paramparça edecek, orman ekosisteminin ayrılmaz parçalarını orman sınırı dışına 
çıkaracak, ormanlarımızda yapılaşma ve kullanım baskısı yaratacak bu yönetmelik; 
içerisinde odamızın da olduğu TMMOB`ye bağlı diğer birçok Oda, dernek ve sivil 
toplum kuruluşun tarafından yargıya taşınmıştır.

Muğla ve Antalya illerimiz başta olmak üzere diğer birçok ilimizde meydana gelen 
yangınlar yargıda itiraz ettiğimiz bu yönetmeliğin iptal edilmesinin ne kadar acil, zo-
runlu ve önemli bir husus olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır. Çünkü ormanlarımız 
içerisinde yapılaşma baskısını artıracak, orman ekosistemini parçalayacak ve ekosis-
temin ayrılmaz parçalarını orman dışına çıkaracak olan bu yönetmelik, diğer taraftan 
da ormanlarımızdaki yangın riskini artıracak, yangınlarla mücadeleyi zorlaştıracak 
ve yangınlar sonrasında yaşadığımız can ve mal kayıplarımızı artıracak bir içeriğe 
sahiptir.

Tekrardan hatırlatmak gerekirse,  ormanlar barındırdıkları birçok ekosistem hizmeti 
sebebi ile ülkemizin en önemli doğal alanlarından birini oluşturmaktadırlar. Ancak her 
geçen gün küresel iklim değişikliği, insan müdahaleleri, doğal faktörler olmak üzere 
birçok nedene bağlı olarak orman yangınlarının miktarı sürekli artmaktadır. Açık bir 
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gerçeklik olarak önemli bir bölümü Akdeniz İklim Kuşağında olan ülkemiz,  küresel 
iklim değişiminin en yıkıcı etkilerinin yaşandığı ülkelerden biridir. Yaşanan ısı artışı 
tüm Akdeniz Havzasındaki ülkelerle birlikte, ülkemizdeki orman varlığını da yangınla-
ra karşı daha hassas ve kırılgan hale getirmiştir. Dolayısıyla iklim değişikliğine karşı 
orman varlığının parçalanmasını engelleyecek biçimde bütünlüklü olarak korumak, 
iklim değişikliğine karşı mücadelede en öncelikli yapılması gereken iştir.

Ayrıca yangına karşı önlemler anlamında ve yangın anında ormanın korunması (yan-
gınla mücadele) aşamasında orman alanlarının fiziki yapısı (parçalı ve yapılaşmayla 
iç içe olması veya bütünlüklü bir orman varlığı olarak varlığını sürdürmesi) en temel 
belirleyici faktördür.

Yapılan uluslararası araştırmalar orman yangınlarındaki en önemli faktörün insan 
kaynaklı faaliyetler olduğunu ortaya çıkarmaktadır. İnsan kaynaklı faaliyetlerin orman 
yangınları içerisindeki payı yaklaşık yüzde 85`i bulmaktadır.*  Benzer bir istatistik 
olarak 2013-2020 yılları arasında Türkiye`de doğal yollarla çıkan orman yangınlarının 
oranı sadece %11.5‘`dir.** Dolayısıyla orman içerisindeki kullanım oranı ve insan faa-
liyetleri arttıkça yangın riskinin artacağı açık bir gerçekliktir. Dava konusu yönetmeli-
ğin uygulanması halinde esasen orman ekosisteminin ayrılmaz parçası olan alanların 
orman sınırı dışına çıkarılmaları, orman alanlarımızın içerisindeki birçok alanı insan 
faaliyetine ve kullanımına açık hale getirecektir. Bu durum ormanlarımızın oldukça 
büyük bir bölümünde yangın riskini artıracaktır. Ayrıca oldukça parçalı bir biçimde 
orman içerisinde insan kullanımları artacağından yangın riskine ait önlemleri almak 
da zorlaşacaktır.

Bununla birlikte ormanların parçalı hale gelmesi ve orman içerisinde sayısı binlerle 
ölçülecek insan faaliyetleri ve kullanımlarının artması yangınla mücadele anında da 
arazide çalışmayı en çok engelleyen ve güçleştiren bir arazi kullanım desenini orta-
ya çıkaracaktır. Antalya ve Muğla ili sınırları içerisinde yaşadığımız yangın felaketi 
bizlere bu hususu açık ve net olarak göstermiştir. Orman alanları içerisindeki insan 
faaliyetleri ve kullanımları arttıkça yangın riskinin artacağı ve yangınla mücadelenin 
zorlaşacağı nasıl açık bir gerçeklikse; yangın neticesinde ortaya çıkan can ve mal 
kaybını artıracağı bir o kadar açık bir gerçekliktir.

Tüm bu sayılan sebeplerle, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek iklim ku-
şaklarından ve coğrafi bölgelerden birisi üzerinde bulunan ülkemizde zaten oldukça 
hassas olan ve gelecekte de yangın riskinin giderek artacağı ormanlık alanlarda, or-
man varlığımızı paramparça edecek ve içerisinde insan faaliyetleri ve kullanımlarının 
sayısını on binlere çıkaracak bu yönetmelik değişikliği, gerek orman yangını riskini 
artırması, gerek yangınla mücadeleyi zorlaştırması ve olası yangın felaketlerinde or-
taya çıkacak can ve mal kaybını artıracak olması sebebiyle sakıncalıdır.

Bu sebeple daha öncesinde yargıya taşınmış olan 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Ek 16`ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelik`e ilişkin davamıza yönelik yaşadığımız yangın felaketleri de göz önünde 
bulundurularak ek beyan sunulacaktır. Bu vesileyle tüm üyelerimizi ve ilgi gruplarını 
ormanlarımızda yıkıcı etkileri olacak bu yönetmeliğe karşı yürütülecek mücadelede 
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beraber olmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

*K. C. Short. Spatial Wildfire Occurrence Data For The United States, 1992-2015 
[Fpa_Fod_20170508] (4Th Edition). (26 Mayıs 2017). Alındığı Tarih: 02 Ağustos 
2021. Alındığı Yer: USDA Forest Service doi: 10.2737/RDS-2013-0009.4. 

**https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane/resmi

ÜLKEMİZDE YAŞANMAKTA OLAN SEL FELAKETLERİ OLAĞAN DOĞA OLAYLARI 
DEĞİLDİR. DOĞANIN İSYANINA KULAK VERELİM!

 Yaklaşık 2 hafta önce Van`da, ardından geçtiğimiz günlerde Karadeniz bölgesinde, 
Kastamonu`da, Bartın`da, Sinop`ta ve daha birçok bölgede art arda yaşanan sel fe-
laketleri, can ve mal kayıpları ile sonuçlanmıştır. Yetkililerden gelen açıklamalar, sel 
felaketlerine yoğun yağışın sebep olduğu yönündedir. Tıpkı yine geçtiğimiz günlerde 
tüm ülkemizin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarında olduğu gibi, sel felaket-
lerinde de yetkililerden gelen tek haber,  selde evleri yıkılanlar için TOKİ konutları 
yapılacağını müjdelemek olmuştur. 
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Oysa bizler,  bugün geldiğimiz noktada, her geçen gün sayısı artan afetlerin geri pla-
nındaki nedenleri çok yakından biliyoruz. Küresel iklim krizinin etkileri günden güne 
daha net bir biçimde belirginleşirken ve bu krize karşı kapsamlı ve bütüncül önlemler 
alınması gerekirken yaklaşık son 15 yıl içinde inşa edilen HES projeleri ve barajları, 
birbiri ardına özelleştirilen kamu hizmetleri, belirli firmalara dağıtılan ulaşım ve altyapı 
ihaleleri,  meslek odalarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının tüm itirazlarına 
rağmen yürürlüğe konan imar affı, dere yataklarında yıllardır göz yumulan yasadışı 
yapılaşma ve benzeri ranta odaklanmış kentleşme politikaları ülkenin dört bir yanında 
meydana gelen sel felaketlerinin altyapısını oluşturmuştur. 

Yalnızca seller değil, dolular, orman yangınları, heyelanlar, depremler vb. doğa olay-
ları, doğayı görmezden gelen ve onunla inatlaşan iktidar politikalarının bir sonucu 
olarak afete dönüşmüştür ve ülkenin dört bir yanında, bugün bizlere doğa ile inatlaş-
manın acı sonuçlarını hatırlatmaya devam etmektedir. 

Ülkeyi inatla değil, bilimle yönetmenin zamanı çoktan gelmiştir. Doğanın isyanına ku-
lak verelim. Dayatmacı, inatçı, fırsatçı, vahşi kentleşme politikalarının yerine bilimi 
önceleyen, demokratik, katılımcı, şeffaf, yeni bir politikayı benimsemek, merkezi ve 
yerel yöneticilerin temel görevi olmalıdır.   

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak bilimin önderliğinde, doğayı vahşice tahrip 
eden ve ekolojik, ekonomik, toplumsal yıkımlara yol açan kentleşme süreçleri ile mü-
cadelemizi sürdüreceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyo-
ruz.  

TMMOB Şehir Plancıları Odası
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17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 22. YILI: DAHA BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN 
ACİLEN ÖNLEM ALINSIN!

Cumhuriyet tarihinin 1939 büyük Erzincan depreminden sonra en büyük ikinci dep-
remi olarak kayıtlara geçen 1999 Gölcük depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 7,4 bü-
yüklüğündeki deprem tüm Marmara bölgesini etkilemekle birlikte can kayıpları ve 
ekonomik sonuçları itibariyle tüm Türkiye`yi sarstı.

Gölcük Depremi, ülkemizin depreme bakış açısının değişmesinde bir milat olarak 
kabul edilmektedir. 17 Ağustos Depremi`nden çıkan ders, coğrafi riskler göz ardı edi-
lerek kurulan şehirlerin, plansız-çarpık kentleşmenin ve mühendislik hizmeti almayan 
yapıların insanlar için büyük tehdit oluşturduğuydu. 1999`dan sonra, deprem sonrası 
müdahaleden çok deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin düşünülmesi gerektiği 
tüm çevrelerce benimsendi. Ortaya çıkan bu fikir birlikteliği sonucunda güvenli ve 
sağlıklı bir yaşam, yapılaşma ve çevre için nelerin yapılması veya yapılmaması, ne 
tür önlemlerin alınması gerektiği konularında fikirler öne sürülmüş, bunların değer-
lendirilmesi sonucunda kamu kurumlarınca strateji ve eylem planları oluşturulmuştur 
Ancak bugün geriye dönüp bakıldığında aradan geçen 22 yılda bir arpa boyu yol kat 
edilemediği görülmektedir.

AFAD`ın 2011 yılında yapmış olduğu geniş tabanlı bir çalışma ile hazırlanan Ulusal 
Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) kapsamında, büyük çoğunluğu 2017 ta-
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rihinde bitirilmek üzere 2023 yılında tamamlanması hedeflenen çalışmalar Bakanlar 
Kurulu Kararı olarak 18.08.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Son olarak 2020 yılında TBMM`de Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve 
Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş ve raporu yayımlan-
mıştır. Ancak ne yazık ki bu son rapor şimdiye kadar hazırlananların en gerisi niteli-
ğindedir.

Kanal İstanbul projesi varlığıyla bir beka sorunudur

Başta İstanbul ve İzmir gibi afet riski altındaki şehirlerde UDSEP`te ifade edilen tehli-
ke ve riskleri esas alan planlar geliştirilip çevre ile uyumu sağlanmadığı gibi, ilin afet 
tehlike ve risklerinin mekânsal planlamaya aktarılması temel prensibine aykırı olarak 
İstanbul`da "Kanal İstanbul Projesi" hayata geçirilmek istenmektedir. Kanalın kendi 
yapısı ve Kanal İstanbul kapsamındaki, karayolu, demiryolu geçiş köprüleri, demir-
yolu, metro, altyapı tünelleri gibi geçiş tünelleri, altyapı geçiş yapıları (atıksu, içme-
suyu, enerji nakil hatları, doğalgaz, telekomünikasyon hatları, kıyı-deniz yapıları) gibi 
mühendislik yapılarının deprem riskleri açısından konu ele alındığında, deprem riski 
çok yüksek olan bu kentin Avrupa yakasını ikiye bölmenin yaratacağı açmazlar karar 
vericiler tarafından fark edilemediği gibi uzmanların söylemlerine de kulak tıkamaya 
devam edildiği görülmektedir. Mevcut durumda bile deprem toplanma alanları, ulaşım 
güzergâhları yok edilen bir kentin afet müdahale olanakları adeta engellenirken, bö-
lünmüş bir kentin deprem sonrasında nasıl tepki vereceği de bilinememektedir. 

Yapı stokumuzun durumu kaderine terk edilmiştir

Ülkemizin yapı stokunun durumu belirsizliğini korumaktadır. UDSEP`e göre 2017 yı-
lında tamamlanması öngörülen bina envanteri çalışması tamamlanamamış, dahası 
resmi kurumlar hariç başlanamamıştır. Bunun sonucu olarak mevcut yapı stokunun 
iyileştirilmesi de mümkün olmamaktadır. Bu binaların tespiti ne yazık ki deprem tara-
fından son derece ağır bedeller karşılığı yapılmaktadır.

Kamu binaları hakkında bilinmezlik devam etmektedir. Okulların, yurtların, kreşlerin, 
hastanelerin sayısı, ne kadarının tarandığı, ne kadarı hakkında yıkım, güçlendirme 
veya kullanım kararı verildiği, ne kadarının yıkıldığı veya güçlendirilecekse projeleri-
nin yapıldığı ve ayrıca ne kadarının güçlendirildiği konusu kamuoyunun bilgisi dahi-
linde değildir.

Yapı Denetim Yasasında köklü, kalıcı, önleyici değişikliklere ihtiyaç var

Yapı denetimi konusunda AFAD Eylem Planı gerekçesinde "Yapı Denetim Yasasının 
bir bileşeni ve içerisinde müteahhitlik sektörü ile ilgili düzenlemelerin olacağı Yapı 
Yasası`nın çıkarılması depremle mücadelede önemli bir aşamadır. Böylelikle Kentsel 
Dönüşüm Yasası`nın deprem odaklı olarak düzenlenmesi de sağlanabilecektir. Yapı 
Denetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır" denilmektedir. Bu 
iyi niyetli beyanların yapı mevzuatı ile nasıl gerçekleştirileceği bilinmemekle birlikte, 
çıkarılan 6306 sayılı "Afet Riski Altında Bulunan Alanların Dönüştürülmesi Yasası"nın 
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ifade edilen Deprem Odaklı dönüşümün tersine sonuçlar verdiği görülmüştür.

Eylem Planının gerekçesinde yapı mevzuatı ile Yapı Denetiminin etkin bir şekilde 
kullanılması ifade edilmektedir. Ancak vatandaşların Anayasal hakkı olan can ve mal 
güvenliği etik kurallardan yoksun olan serbest piyasa koşullarına bırakılmamalıdır. 
Kamu hizmeti veren/vermesi gereken kuruluşlar birbirleriyle rekabet eder durumda 
olmamalıdır. Ülkemizdeki denetimsizliğin temel nedeni rant ilişkilerinin, tekniğin, fen 
ve sanat kurallarının önüne geçmiş olmasıdır. Yapı Denetim sisteminin sağlıklı çalış-
ması için gereken yasal düzenlemeler yapılmalı, her şantiyede bir şantiye şefi bulun-
ması zorunluluğu getirilmelidir.

Asli görevi sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler kurmak ve yaşanabilir bir çevre 
oluşturmak olan devlet eliyle, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin 
teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini görmezden gelerek, orman-
ları, kıyıları, doğal kaynakları hiçe sayan, kentlerin tarihini, kültürünü yok eden, top-
lumu ve kentleri kimliksizleştiren rant projeleri "Kentsel Dönüşüm" adı altında hayata 
geçirilmektedir.

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu bugüne kadar daha çok gayrimenkul 
piyasasının talepleri doğrultusunda gündeme getirilmiştir. Bugün kentlerimizde bulu-
nan yapı stokunun önemli bir kısmının yenilenmesinin zorunlu olduğu bir gerçektir. 
Bu kapsamda kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu, çağdaş ve demokrasi-
si güçlü olan ülkelerde sadece mekân düzeyinde ele alınmaz; sosyal, ekonomik ve 
mekânsal gelişmenin bir bütünü olarak ele alınır. Ancak bizdeki uygulama ise; yeni bir 
rant düzeni oluşturulması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Açıkçası kişi ve grup çıkarını 
dikkate alan rant eksenli bir düzen, kentsel dönüşüm kavramı ile ne yazık ki eşdeğer 
bir hale gelmektedir.

İmar affı başlı başına cinayettir

Halihazırda yapı stokumuzla ilgili belirsizlikler ve tehlikelerin üzerine siyasal iktidar-
larca çıkarılan imar afları can ve mal kayıpları tehdidini büyütmektedir. İmar afları 
kaçak yapılaşmanın en önemli teşvik unsurlarından birisi olmuştur. İmar affı toplumun 
sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını belirsizliğe sokmaktadır. Mühendislik hiz-
meti almadığını varsaydığımız yapıların yasallaştırılmasıyla, bu yapıların doğa olay-
ları karşısında hasara uğramaları halinde sorumluluk, bu kararı alan devletin, siyasi 
iktidarın üzerindedir. Bir binaya iskan ruhsatı verilmesi, devletin vatandaşa ‘Bu binada 
oturabilirsin` demesi anlamına gelir.

Her şantiyeye bir şantiye şefi zorunlu olmalıdır

Ülkemizin yakın tarihinde yaşanan depremlerin ardından ortaya çıkan tablolar bize 
göstermektedir ki, büyük oranda inşa sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve hatalar-
dan kaynaklı yapılar hasar görmektedir. Buna rağmen, yapı üretim sürecinde kilit rol 
oynayan şantiye şefliği en çok ihmal edilen, önemsizleştirilen ve yalnızca bir imzaya 
indirgenen görevlerin başında gelmektedir. Karar vericiler tarafından mühendis-mi-
marların maalesef ara eleman statüsüne getirilmeye çalışılmasının somut ifadesi 
şantiye şefliği gibi önemli bir görevin konumlandırıldığı seviyede kendini göstermek-
tedir.
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Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama eğitiminde acilen düzenleme yapılmalı-
dır

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama; insan yaşamının her anına, her mekanına 
dokunan meslek gruplarıdır. Bu yüzden insanların can ve mal güvenliği için en önemli 
konu, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama eğitiminin niteliğidir. Eylem Planında 
konuya ilişkin olarak "Üniversitelerde daha nitelikli, verimli ve uygulamaya yönelik 
mühendislik ve mimarlık eğitiminin verilmesi sağlanacaktır" denilmektedir. 11 yıllık 
hedef programın 9 yılı geride kalırken bugün mühendislik, mimarlık, şehir planlama 
eğitimi, açılan kontenjanlarla tarihsel rekorlar kırmaktadır. Bugün mühendislik fakül-
telerinin birçoğu öğretim üyesi, laboratuvar, fiziksel mekan, bilgisayar, yazılım gibi ko-
nularda yeterli imkanlara sahip değildir. Bununla birlikte Şehir Planlama Bölümlerinin 
bazılarında ise yeterli akademik kadro bulunmamakta, şehir plancısı istihdamı olma-
yan üniversite bölümleri yer almaktadır. Bu tabloya eğitim kalitesinin düşüklüğü de 
eklendiğinde sınırsız yetkilerle donatılmış genç mühendis, mimar ve şehir plancılarını 
mezun etmenin yaratacağı sorunlar daha da çoğalacaktır.

Deprem konusunda denetleyici ve uygulayıcı rol üstlenen kamu kesiminde ça-
lışan mimar, mühendis ve şehir plancısı sayısı artırılmalıdır

Deprem diğer afetlerde de geçerli olduğu üzere mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama meslek disiplinlerinin birlikteliğini içeren ve en nihayetinde bir süreç yönetimini 
zorunlu kılan bir konudur. Bu anlamda depremlerle ilgili olarak özellikle denetleyici ve 
kimi zaman uygulayıcı rolü olan kamunun, teknik olarak güçlü kılınması bir zorunlu-
luktur. Ancak günümüzde kamu kesiminde çalışan mimar-mühendis ve şehir plancısı 
sayısı yetersizdir. Bu nedenle merkezi ve yerel yönetimlerin hepsinde çalışan teknik 
personel sayısının ivedilikle artırılması gerekmektedir.

Sorunların çözümü için kamusal mesleki denetim, yeterlilik, eğitim ve belgelendirme-
ye dayalı yeni bir yapı üretim ve denetimi modeli benimsenmelidir.

Halkın güvenli yaşam hakkının korunması için işlerin Odaları tarafından eğiti-
len ve belgelendirilen Yetkili Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları eliyle yapılması 
sağlanmalıdır.

Odaların en önemli görevlerinden bir tanesi işlerin ehil (bilen, yetkili..) insanlar eliyle 
yapılması, bunun gereklerinin yerine getirilmesi ve üyelerinin sicilinin tutulmasıdır. 
Bunun sağlanabilmesi de ancak işlerin Odaları tarafından eğitilen, belgelendirilen 
Yetkili Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları tarafından yapılmasının sağlanmasıyla müm-
kündür.

Sonuç olarak:

Sadece deprem konusunda değil orman yangınları, heyelan, sel, tsunami, küresel 
iklim değişikliğinin yarattığı etkiler gibi tehlike unsurlarına karşı yerel düzeydeki sı-
nırlı ve çoğunlukla afet sonrası çabaların dışında, ülke genelinde, sistematik bir "risk 
yönetim sistemi" inşa edilmemiş, ülkemizin "afet gerçekliği" imar, tarım, madencilik, 
enerji, sanayi gibi ana sektörlerde karar süreçlerinde göz ardı edilmiş/edilmeye de-
vam etmektedir.
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Depremlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir yaşam ve çevre için, ülkemizin yeni 
büyük sosyal afetler, sosyal yıkımlar yaşamaması için gereken önlemlerin ivedilikle 
alınması, yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın, 
TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmesi ge-
rektiğinin altını çiziyoruz.

Mevzuatta yapılan kabul edilemez değişiklilerle, TMMOB Yasası`nda tanımlanması-
na karşın, TMMOB ve bağlı Odalarının, kamu/özel sektör projelerini planlama, tasa-
rım, üretim ve denetleme süreçlerinden dışlanmasını, Odaların üyelerini denetlemesi, 
sicillerini tutması, mesleki faaliyetlerinin kayıt altına alması, "imzacılıkla" ve sahte mü-
hendis ve mimarlarla mücadelesi gibi mesleki ve kamusal görevlerinin engellenme-
sini, Meslek Odaları üzerinde mali ve idari denetim kurarak vesayet ilişkisinin hayata 
geçirilmek istenmesini tümüyle reddediyoruz.

Depremlere karşı kalıcı önlemler kapsamında yapılması gerekenler özetle şunlardır:

1.    İmar afları cinayete davetiye çıkarmaktadır. İmar affından yararlanan tüm yapılar 
mühendislik hizmeti almamış varsayılmalı ve denetime tabi tutulmalıdır.

2.    İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı ola-
rak görevlendirilmeli, bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca veri-
len eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır. Şantiye şefleri TMMOB 
tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve üc-
retleri yasal güvenceye alınmalıdır.

3.    Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu, mekân düzeyinde değil sosyal, 
ekonomik ve mekânsal gelişmenin bir bütünü olarak ele alınmalıdır.

4.    Başta İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve ilgili 
tüm Kanunlar ve bağlı yönetmelikleri, kamu yararı ilkesi gözetilerek ve bütüncül bir 
anlayışla yeniden düzenlenmelidir.

5.    Yapı denetimi sistemi TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin 
katılımıyla kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Ülke genelindeki yapılar in-
celenerek riskli yapılar tespit edilip güvenli hale getirilmelidir. Tüm yaşam alanlarımız 
bilimin ve teknolojinin rehberliğinde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla 
barışık biçimde yapılandırılmalıdır.

6.    Kanal İstanbul bir ulaşım ve kentleşme projesi değildir. Kanal İstanbul`un ülke 
ekonomisine hiçbir katkısı olmayacağı gibi çok büyük yükler getireceği açıktır. Kamu 
kaynakları afet hasarlarını önleyecek tedbirleri almak için seferber edileceğine her 
yönüyle rasyonaliteden uzak çılgın projelere harcanmamalıdır.

7.    Mühendislik Mimarlık fakültelerinde verilen eğitimde yaşanan sorunların çözümü 
olarak; kontenjan azaltma çalışmalarına ilk olarak ikinci öğretimlerin kapatılması ile 
başlanmalı, altyapı imkanları yetersiz olan bazı üniversitelerdeki bölümlerin kapa-
tılması ile tamamlanmalıdır. Ara eleman yetiştirmek amacıyla Teknoloji Fakülteleri 
yeniden yapılandırılmalıdır.
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8.    Halkın güvenli yaşam hakkının korunması için işlerin Odaları tarafından eğitilen 
ve belgelendirilen Yetkili Mühendis/Mimar/Şehir Plancıları eliyle yapılması sağlanma-
lıdır.

9.    Deprem konusunda denetleyici ve uygulayıcı rolü olan kamunun teknik anlamda 
güçlü kılınması için, kamuda yetersiz olan mimar, mühendis ve şehir plancısı sayısı-
nın artırılması gerekmektedir.

 

Bülent Pala, Elektrik Mühendisleri Odası-EMO Yönetim Kurulu Başkanı

Taner Yüzgeç, İnşaat Mühendisleri Odası-İMO Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus Yener, Makina Mühendisleri Odası-MMO Yönetim Kurulu Başkanı

Deniz İncedayı, Mimarlar Odası-MO Yönetim Kurulu Başkanı

Gencay Serter, Şehir Plancıları Odası-ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı
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YÜKSEKÖĞRETİM POLİTİKALARININ YARATTIĞI KAOS VE GELECEKSİZLİĞE 
SON VERİLMELİDİR

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  ile şehir ve bölge planlama bö-
lümlerine yerleşen tüm meslektaş adaylarımızı kutluyor ve en yakın zamanda ŞPO 
Öğrenci Komisyonlarının bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Yeni meslektaş adaylarımıza başarılı bir eğitim dönemi dilerken, şehir ve bölge plan-
lama bölümleri ve meslek alanımızla ilgili birtakım uyarı ve eleştirileri yinelemekte 
fayda görüyoruz.

2021 yılı YKS  sonuçları incelendiğinde,  şehir ve bölge planlama bölümleri dahil 
olmak üzere birçok bölümün ya hiç tercih edilmediği ya da çok az sayıda öğrenci-
nin yerleştiği görülmektedir. Bu sorun daha önce  gerek birliğimiz TMMOB ve bağlı 
Odaları, gerekse de Odamız tarafından  birçok platform ve etkinlikte dile getirildiği 
gibi yürütülen yükseköğretim politikalarının bir sonucudur.  Oda Yönetim Kurulu tara-
fından bölümlerimizde yaşanan kontenjan sayılarının fazlalığı, akademik kadroların 
yetersizlikleri, fiziksel koşullardaki yetersizlikler gibi eğitim kalitesini doğrudan etkile-
yen önemli sorunlar Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) aktarılmış ve  çözüm önerileri 
sunulmuştur.

Fakat bugün gelinen noktada şehir ve bölge planlama bölümlerini de aşan bir biçim-
de yanlış ve yetersiz yükseköğretim politikaları sonucunda  ülkede üniversitelerin ve 
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üniversite eğitiminin topyekun bir kaosa sürüklendiği görülmektedir.

Özerk olması gereken üniversitelerin baskı ve yönlendirmelerle kontrol altına alın-
maya çalışılması, genel bütçeden yükseköğretime ayrılan kaynağın yetersiz olması, 
öğrencilerin barınma ve eğitim koşullarının yetersizliği, akademik kadro ve mekansal 
donatı yetersizliklerine rağmen her ile bir üniversite açılması politikası  üniversite öğ-
reniminde ciddi bir nitelik sorunu yaratmıştır.

Ülke ihtiyaçları temel alınarak bölüm kontenjanları belirlenmesi gerekirken, herhangi 
bir dayanağı olmaksızın kontenjanlar artırılmış, üniversite mezunu işsiz sayısı tarih-
sel olarak en yüksek seviyelere erişmiştir. Sürekli olarak kamu kurumları nezdinde, 
özünde bir kamu hizmeti olması sebebiyle, plancı istihdamının artırılması yönündeki 
taleplerimiz cevapsız bırakılmıştır. Tüm bunların sonucu olarak, yoksulluk sınırının 
altında ücret, güvencesiz çalışma koşulları ve meslek dışı alanlarda çalışma yaygın-
laşmış; üniversite mezunları geleceksiz bırakılmıştır.

Ülkede uygulanan yükseköğretim politikalarına paralel olarak, yerleşimlerin kamu 
yararı doğrultusunda şekillenmesi; doğal ve kültürel değerlerin kuşaklar ötesi yarar 
gözetilerek korunması; sağlıklı, güvenli, dayanıklı kent ve kırsal yerleşimlerin inşa 
edilebilmesi için hayati önemde olan şehir ve bölge planlama bölümlerinin çoğunun 
kontenjanı dolmamış, bazı bölümlerimiz hiç tercih edilmemiş, sınav barajını geçen 
her öğrencinin yerleşebileceği bir duruma getirilmiştir.

Bu gidişatı durdurabilmek için defaatle belirttiğimiz üzere eğitim-öğretim, sağlık ve 
barınma hizmetleri parasız olarak sunulmalı; üniversiteler özerk bir yapıya kavuştu-
rulmalı; üniversite, fakülte ve bölüm yönetimleri tüm üniversite bileşenlerinin katıldığı 
demokratik yöntemlerle belirlenmeli; akademik kadrolar atanırken akademik yeter-
lilikleri ve liyakat temel kriter olmalıdır. Bununla birlikte, ülke ihtiyaçları göz önüne 
alınarak bölüm kontenjanları azaltılmalı, akademik kadro ve mekansal donatı eksik-
likleri giderilmelidir. Yurttaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşaması için hayati 
önemde olan şehir ve bölge planlama bölümlerinde başarı sırası kriteri uygulanmalı, 
mesleğimizin tarihsel birikimle oluşturduğu ilkeler çerçevesinde kamu yararına icra 
edilebilmesi için gerekli güvenceli çalışma koşulları sağlanmalı, istihdam olanakları 
artırılmalıdır.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, meslektaş adaylarımızı kutlar, mesleki eğitim 
ve uygulama alanlarında yaşanan sorunların çözümü için meslek odası olarak yürüt-
tüğümüz mücadeleye katkı sunmalarını bekler,  karşı karşıya kalacakları tüm sorun-
larda tüm imkanlarımızla yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.

TMMOB Şehir Plancıları Odası



250

BARINMA HAKKI MÜCADELESİNİ SAHİPLENİYOR, YÖNETİCİLERİ 
SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ

Türkiye toplumun farklı kesimlerinin (işçiler, memurlar, öğrenciler, göçmenler vb) ih-
tiyaç duyduğu barınma gereksinimine planlı bir biçimde nitelikli çözümler üreten bir 
ülke olmaktan 1950`li yıllar itibariyle uzaklaşmaya başlamıştır. 1980 sonrasında planlı 
ve kamucu bir iktisadi gelişimi tamamen terk eden ülkemizde barınmaya dair politi-
kalar piyasa mekanizması yoluyla geliştirilmeye başlamıştır. Yani bugün yaşadığımız 
barınma sorununun devlet müdahalesinin giderek azaldığı ve yok olduğu 70 yıllık bir 
geçmişi vardır. AKP`nin 2002 yılında iktidara gelişinden bu yana Türkiye`de inşaat ve 
gayrimenkul sektörlerinin geçirdikleri dönüşümler ve bu sektörlerin Türkiye ekonomisi 
içinde adaletsizliği perçinleyen başat konumu ile problem 70 yıldır hiç olmadığı ka-
dar derinleşmiştir. Bugün hepimiz toplumsal alanda iyiden iyiye görünür olan piyasa 
koşullarının getirdiği iktisadi krizin bir uzantısı olarak ortaya çıkan barınma sorunu ile 
baş edemeyecek noktaya geldik. 

Bugün piyasa mekanizmasının çözemediği toplumsal taleplerden doğan bir planlama 
sorunu ile karşı karşıyayız. Öncelikle üniversite öğrencilerinin #Barınamıyoruz hare-
keti ile başlayan sürecin bir ayağını yurtsuzluk problemi oluşturmaktadır. Türkiye`de 
1980`li yıllar itibariyle ivme kazanan yükseköğretim düzeyinde okullaşmanın ve 
kontenjanların plansız bir biçimde sürekli artırılması stratejisinin karşısında ihtiyaç 
duyulan barınma alanları benzer düzeyde geliştirilmemiştir. Üniversitelerin kendi öğ-
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rencilerine yurt sağlama kapasitesi yaklaşık olarak %2 seviyesinde kalmıştır.(1) Kredi 
Yurtlar Kurumu eliyle sunulan yurtlar ise uzaktan eğitim ve açıköğretim öğrencileri 
dışındaki üniversite öğrencilerinin yaklaşık olarak yalnızca %18`ine hizmet sunabil-
mektedir. (2) Sonuç olarak kamunun yokluğunda vakıf/dernek yurtları, özel yurtlar, 
pansiyonlar, cemaat/tarikat destekli evler, paylaşımlı kiralık evler şeklinde çeşitlenen 
biçimlerde yeni barınma modelleri piyasa koşulları içinde açığa çıkmıştır. Bugün ise 
devlet yurtlarında barınma imkanı bulamayan ve özel yurtlarda kalacak maddi imkanı 
bulunmayan ya da cemaat/tarikat/vakıf/dernek yurtlarında kalmak istemeyen öğren-
ciler için paylaşımlı şekilde bir konutta yaşamak da imkansız hale gelmiştir.

Bugün tıpkı öğrenciler gibi barınacak bir ev bulmaya çalışan alt ve orta gelir grubu; 
konutun bir yatırım aracı olarak görüldüğü, dolayısıyla yüksek ev sahipliğinin olduğu, 
kamuya ait bir kiralık sektörünün bulunmadığı, buna karşın yüksek oranda bir özel 
kiralık stoğunun olduğu, bu stoğun da kent merkezleri ve çalışma alanlarıyla bağlan-
tısının kurulmadığı bir konut piyasası ile karşı karşıyadır. Bugüne kadar Türkiye`de 
yaklaşık 840 bin konut, merkezi yönetim eliyle üretilmiştir. Bu uygulamaların büyük 
bir kısmı orta gelir grubuna yönelik üretilirken, bunların yaklaşık %14`ü "kaynak ge-
liştirme" için, üst gelir grubuna yönelik üretilen konutlar olmuştur. (3) Böylesi bir tab-
loda kentselliğe ve toplumda ihtiyaç duyulan farklı yaşam modellerine katkı koyma 
konuları eksik bırakılmıştır. Konu devlet nezdinde sadece niceliksel bir mesele olarak 
ele alınırken piyasa koşullarında üretilen özel kiralık konut stoğu içinde kriz giderek 
derinleşmiştir.

Türkiyedeki boş konut stoğuna baktığımızda ise nüfusun ihtiyaçlarının çok ötesin-
de bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Konut piyasasının sorunsuz işleyebilmesi için stok 
boşluk oranının %4-6 düzeyinde olması beklenmektedir. Stok boşluk oranının bu dü-
zeyin altında olması konut piyasasında bir darlık olduğunun göstergesi iken aksi ise 
aşırılığa işarettir. Mevcut istatistiklerden yapılan çıkarımlara dayalı olarak ülke düze-
yinde ruhsatlı stokta %20 civarında bir boş stok olduğunu söylemek mümkündür.(4) 
Buna rağmen özellikle büyük kentlerin merkezi alanlarındaki konut kiralarındaki fahiş 
fiyatlar konut arzının toplumun talepleri ile kesişmeyecek nitelikte olduğuna işaret et-
mektedir. Başka bir deyişle öğrencilerin ve çalışan kesimlerin gidip geldiği üniversite 
ve çalışma alanları ile bağlantısız bir konut stoğundan bahsetmek mümkündür. Bu 
nedenle kent merkezleri ile bütünleşik, toplum tarafından yoğun biçimde talep edilen 
konutların fiyatları da emlakçıların ve ev sahiplerinin elinde ödenemeyecek rakamlara 
ulaşmıştır.

Sonuç olarak bugün otellerde geçici barındırma, öğrenciye ev sahibinin insiyatifinde 
olacak şekilde ucuza konut kiralama şeklinde geliştirilen pratiklerin, yukarıda özetlen-
meye çalışılan oldukça karmaşık bir sorunun kalıcı biçimde çözümüne olanak sağla-
mayacağı açıktır. 

 Sorun alt ve orta gelir grubunun bir bütün halinde Türkiye kentlerinde barınamama-
sıdır.

 

Barınma hakkının kalıcı, bütüncül bir biçimde çözümü için: 
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• Devlet toplumun farklı kesimleri için kentle bütünleşik toplu konutlar, yurtlar, pan-
siyonlar, lojmanlar, sosyal konutlar üretmelidir.

• Bölgesel ve kentsel düzeyde, konut için kaynak tahsis stratejileri oluşturulmalıdır. 
Bu stratejiler kentlerin ve bölgelerin gelişme eğilimleri ile ilişkilendirilmiş nitelikli 
toplu konut uygulamalarını kapsamalıdır. 

• Bölgelere ve kentlere özgü toplumsal sorunlar analiz edilmeli, afet riskleri ve ola-
sı çevresel sorunlar göz önünde bulundurularak gereksinmelerin karşılanabile-
ceği doğru ve uygulanabilir planlama ve tasarımlar yapılmalıdır.

• Konut ihtiyacının ne kadar olduğu ve arz-talep arasındaki uyumsuzluğun 
tespit edilmesi gerekmektedir. Ne kadarlık bir stok boşluk olduğu tüm kent-
lerde ayrı ayrı hem mekânsal hem de niceliksel anlamda araştırılmalıdır. 
Bunların konut piyasasına kamucu modellerle entegrasyonu sağlanmalıdır. 

• Var olan ancak ulaşım zorlukları sebebiyle tercih edilmeyen konut alanları kent 
merkezleri ile bütünleşmenin sağlanacağı toplu taşım uygulamaları ile destek-
lenmelidir.

• Yeni konut vergilendirme modelleri oluşturulmalıdır. 

• Yerel yönetimler, müteahhit odaklı kentsel dönüşüm süreçlerini öne çıkarmak 
yerine, toplumcu belediyecilik pratiğini benimseyerek tüm yurttaşların sağlıklı ve 
güvenli bir çevrede barınma hakkını tesis etmek üzere sosyal konut uygulama-
larını yaygınlaştırmalıdır. 

• Ödeme güçlüğü çeken yurttaşlar için kiralık sosyal konutlar inşa edilmelidir. 

• Konutun bulunduğu yöreye göre ortalama kira bedelleri belirlenerek kira ar-
tışları sınırlandırılmalı, denetimler artırılmalı ve yaptırımlar tanımlanmalıdır. 

• İhtiyaç sahibi olan tüm yurttaşların barınma hakkına erişim koşulları iyileştirilmeli; 
sağlıklı ve güvenli bir konutta yaşama imkanı sunmak için gerekli kira yardımları 
yapılmalıdır. 

• Bugün barınma problemi yaşayan öğrencilerin sorunlarına kalı-
cı çözüm bulunana kadar kamuya ait misafirhane, boş lojman, sos-
yal tesislerin ivedilikle öğrencilerin uygun fiyatla kullanımına açılmalıdır. 

• Yüksek öğrenim politikasının artık milyonlarca diplomalı işsiz yarattığı ülkemiz-
de üniversite öğrencilerini kent ekonomilerini kalkındıracak müşteri olarak gören 
yaklaşımdan vazgeçilmelidir. Bu anlamda yüksek öğrenim politikasında rasyonel 
gereksinimlerden uzak bölüm ve kontenjanlara ilişkin acil düzenleme yapılmalı-
dır.

• Öğrencilerin barınmalarına yönelik sübvansiyon mekanizmalarını içeren düzen-
lemeler hayata geçirilmelidir.
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Bu çerçevede, #Barınamıyoruz diyerek seslerini yükselten öğrencilerin taleplerini sa-
hiplendiğimizi,  temel bir insan hakkı olan sağlıklı ve güvenli bir çevrede barınma hak-
kına erişemeyen milyonların sorununun çözüme kavuşması için sunduğumuz çözüm 
önerilerinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası
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COP-26`DA ATILAN İMZANIN KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMASI İÇİN GEREKLERİNİ 
YERİNE GETİRİN

 Bilindiği üzere 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında sürecek olan İklim Konferansı 
kapsamında Türkiye, 02.11.2021 tarihinde "Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin 
Liderler Bildirgesi"ne imza atmıştır. Doğal alanların ve kamusal kaynakların rant uğ-
runa sömürülmesi, tahrip edilmesi gibi sistem kaynaklı sebeplerle gezegenimizin çok 
boyutlu sorunlarla karşı karşıya olduğu, birçok türün yakın gelecekte ya yok olma 
tehlikesiyle ya da yaşam alanlarının birçoğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 
kaldığı böylesi bir dönemde ülkemizin söz konusu bildirgeye imza atması açık bir 
şekilde olumlu bir gelişmedir.

Gezegenimiz adına bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için artık radikal önlemler 
almak, üretim ve tüketim kurgularımızı baştan aşağıya değiştirmek acil bir zorunluluk-
tur. Bu anlamda hem birçok türe ev sahipliği yapan hem de en önemli karbon yutak 
alanlarından olan ormanlarla birlikte biyoçeşitliliğin korunmasını hedefleyen her metni 
ve girişimi olumladığımızı açık şekilde belirtmek isteriz. 

Ancak uluslararası platformda imza atılan bu bildirgenin ilkeleri ve özü ortada iken, 
"ormanların korunması", "biyoçeşitliliğin devam ettirilmesi" "sürdürülebilir arazi kul-
lanım kararlarının uygulanması" gibi genel hatları ile ifade edebileceğimiz ilkeler ve 
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hedeflerle çelişen, hatta çelişmenin ötesinde bildirgenin  ortaya koyduğu  bu ilke ve 
hedefleri hiçe sayan birçok hukuki düzenlemenin yakın zaman önce uygulamaya ko-
nulduğunu da belirtmek isteriz. 

Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız üzere; 07.01.2021 tarih ve 31357 sayılı Resmi 
Gazete`de yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı`nın 06.01.2021 tarih ve 3413 nolu 
kararı ile kabul edilen "6831 sayılı Orman Kanunun Ek 16. maddesi kapsamında 
Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile orman alanların-
da yapılan düzenlemeye ve 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete`de ya-
yımlanan ve "Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmelerine İlişkin  Ekli Listede 
Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten 
Kaldırılmasına" ilişkin 3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı`yla yayla alanlarına ilişkin 
yapılan düzenlemeye Odamızın da içerisinde bulunduğu TMMOB`ye bağlı birçok oda 
tarafından dava açılmıştır. Bu davalarımızdaki temel dayanağımız ve iddiamız, her 
iki düzenlemenin de geri dönülmez biçimde orman varlığımızı azaltacağı, biyoçeşitli-
liğimize zarar verip birçok flora ve faunanın yaşam alanlarını yok edeceği gerçekliği 
üzerine kurgulanmıştır. İlgili yargı mercilerinde her iki konuya ilişkin dava süreçlerimiz  
devam etmektedir.

Tekrardan açık şekilde ifade ediyoruz ki ülkemizin Ormanlar ve Arazi Kullanımına 
İlişkin Liderler Bildirgesi adlı deklerasyonda imzasının bulunmasını olumluyor ve 
bunu hem ülkemiz hem de dünyamız adına atılmış yerinde bir adım olduğunu düşü-
nüyoruz. Ancak Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi adlı dekle-
rasyonda imza koyduğumuz ilkeler ortada iken iç hukukta yapılan düzenlemelerden 
bazıları belirttiğimiz üzere bu deklerasyondaki ilkeleri hiçe sayar niteliktedir. 

Bu vesileyle ülkemiz adına atılan imzanın gereklerini yerine getirmek üzere  iktidarı 
hem EK-16 maddesinin uygulanmasına dair yönetmelik, hem de yayla alanlarının 
orman dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri geri çekmeye çağırıyoruz. Ancak bu 
şekilde bildirgenin imzalanması ile atılan olumlu adım gerçekten somut bir kazanıma 
dönüşür ve gerekleri yerine getirilmiş olur. Aksi takdirde kağıt üzerindeki bir imzadan 
ibaret kalacağı da açıktır. 

Bu vesileyle "Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi"nin imzalanma-
sı ile  kabul ettiğimiz ilkeleri, uyulması gereken politikalar olarak görüp; daha önce 
söz konusu yasal düzenlemelere ilişkin açtığımız davalara  ek beyan oluşturup ilgili 
mahkemelere sunacağımızı, ormanlarımızla beraber tüm canlı ve cansız varlıklarımı-
zı kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
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ANTALYA ŞUBEMİZİ HEDEF ALAN AÇIKLAMAYI KINIYORUZ!

10.12.2021 tarihinde Muratpaşa Belediyesi tarafından Şehir Plancıları Odası Antalya 
Şube Başkanımız Sayın Ebru Manavoğlu`na yönelik maksadını aşan, Şube Yönetim 
Kurulu nezdinde meslek odamızı itham eden açıklamalar kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Açıklamada Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal`ın mahkeme tarafından 
iptal edilen Kırcami imar planlarına ilişkin içerisinde TMMOB`ye bağlı meslek odala-
rının da olduğu birçok kurum ve kuruluşa yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği; bu 
ziyaretlerinde Şube Başkanımızın toplantıda Kırcami İmar Planı`na ilişkin eleştirilerini 
dile getirdiği ve imar planına karşı olmadığını belirttiği dile getirilerek daha sonrasında 
Antalya Şubemiz tarafından toplantıda dile getirilmeyen birçok hususa ilişkin açıkla-
manın kamuoyuyla paylaşılmasının Belediye`nin iyi niyetli çabaları ile örtüşmediği 
belirtilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki meslek odamız her zaman yerel ve merkezi idarelerle 
işbirliği içerisinde bulunmayı ilkesel olarak benimsemiştir. Ancak bilinmelidir ki mes-
lek odamız genel merkez ve şubeleri nezdinde askıya çıkan planları ilgili teknik ko-
misyonlar aracılığı ile incelemekte ve Yönetim Kurulu`nun kararı olarak dava açma 
ya da itiraz etme yolunu seçmektedir. Dolayısıyla birçok farklı boyutu ve dinamiği 
bünyesinde barındıran imar planı çalışmalarına dair tüm görüş ve değerlendirmelerin 
tek bir toplantıda veya yapılan kurumsal ziyaretler esnasında aktarılması mümkün 
olamayacağı gibi böylesi bir yöntem hiçbir zaman da benimsenmemiştir.
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Son zamanlarda birçok kamu kurumu tarafından meslek odalarını hedef göstermek 
şeklindeki kolaycılığa Muratpaşa Belediyesi`nin de katıldığını üzülerek görüyoruz. 
Ancak bilinmelidir ki TMMOB Şehir Plancıları Odası Anayasa`nın 135. Maddesinden 
yetkisini alan kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür ve şehir planlama disip-
lini içerisinde denetim yetkisi tartışılmaz şekilde açıktır. Bu güne kadar Anayasa`nın 
kendisine yüklediği sorumluluklar ve verdiği yetkiler çerçevesinde kamu yararını gö-
zetmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmüş ve sürdürmeye devam edecektir. Toplum 
yararı ile uyuşmayan, doğal ve kültürel değerlerin yitimine sebep olan,  kamusallık-
ların kuşaklarötesi yarar çerçevesinde korunmasına engel olan tüm uygulamalara 
karşı, Şehir Plancıları Odası ve bağlı tüm birimleri olarak, halka ve mesleğe olan 
sorumluluklarımız gereği mücadele etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu anlamda TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi olarak Antalya Şube 
Başkanımız Sayın Ebru Manavoğlu nezdinde tüm meslek odamıza yapılan ve kendi-
sini kamuoyunda hedef gösteren açıklamaları kınıyor, ilgili yerel yöneticileri sorumlu 
davranmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DOĞA OLAYLARININ AFETE DÖNÜŞMESİNİN SORUMLUSU GEREKLİ 
ÖNLEMLERİ ZAMANINDA ALMAYAN MERKEZİ VE YEREL İDARELERDİR

Son günlerde başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde yaşanan kar yağışı ha-
yatı olumsuz etkilemiş; birçok mağduriyete sebebiyet vermiştir. Her zamanki gibi hem 
merkezi idare hem de yerel idareler yaşanan olumsuzluklar karşısında yaşadığımız 
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doğa olayının şiddeti/büyüklük açısından ender rastlanan bir seviyede olduğuna dair 
söylemlerle, yaşanan olumsuzluklar karşısında kendilerine ilişkin mazeret oluşturma 
çabalarına girişmişlerdir.

Ancak yaşadığımız hadisenin mevsimsel bir durumun çok ötesinde bir soruna işaret 
ettiği açıktır. Çünkü hemen hemen her mevsimde, ülkemizin değişik bölgelerinde, can 
ve mal kaybına yol açan meteorolojik olaylar gerçekleşmektedir. Çok eskiye gitmeye 
gerek kalmadan sonbaharda Sinop, Kastamonu ve Bartın illerimizde yaşadığımız sel 
felaketi, yazın Antalya ve Muğla illerinde yaşadığımız yangın felaketleri bu durumun 
en yakın örnekleridir.

Yaşadığımız tüm bu felaketler bizlere iklim değişikliği sürecinin yakıcı şekilde kendini 
hissettirdiğini ve yakın gelecekte de şiddetinin artacağını göstermektedir. Artık iklim 
değişikliği sürecine karşı daha bütünlüklü şekilde hazırlanılması aciliyet gerektiren bir 
zorunluluktur. Bu anlamda birçok meslek disiplini gibi planlama meslek alanının da 
yasal, yönetsel ve akademik kurgusunu bu süreci göz önüne alacak şekilde değiş-
tirmesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Yasal dökümanlarla birlikte, idari yapılanmala-
rın ve mesleki eğitimlerin müfredatının iklim değişikliği baz alınarak yenilenmesi bir 
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, yerel ve merkezi idarelerin de bu 
anlamda iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkilere karşı bütçe, idari yapılanma 
ve donanımlarını revize etmeleri, meteorolojik olaylardan kaynaklı riskleri azaltma 
amacıyla kullandıkları verileri içinde bulunduğumuz yeni dönemin koşullarını göz 
önüne alarak yenilemeleri gerekmektedir.

Aynı şekilde, planlama meslek alanının doğa olaylarına karşı dirençli yerleşimler 
oluşturmadaki rolü ve kapasitesi doğrultusunda yerleşimlerin risk sakınım planlaması 
doğrultusunda geliştirilmesi, planlı kentleşme düşüncesinin hakim kılınması elzemdir.

Bu vesileyle yaşanan olumsuz koşullar sebebiyle mağduriyet yaşayan tüm yurttaş-
larımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Bununla birlikte merkezi ve yerel 
yönetimleri iklim değişikliği sürecinin ciddiyetini göz önüne alarak her ölçek ve alanda 
gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmalarının ve koordinasyon içerisinde çalışmaları 
yürütmelerinin kamu yararı adına en öncelikli görevlerinden birisi olduğunu hatırla-
tırız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
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DOĞAYLA SAVAŞ, SAVAŞ KOŞULLARINDA BİLE DEVAM EDİYOR.

Zeytinlik Alanları Yok Edecek  Yönetmelik Değişikliği İptal Edilmelidir!

İklim Krizine önlem olarak pek çok ülke kömürden çıkma yönünde kararlar alıp ye-
nilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederken, tarihsel olarak ülkenin doğasının ve 
tarımsal üretim deseninin en önemli varlıklarından olan zeytin ağaçları madenlere 
kurban edilecek. Hâlihazırda zeytin ağacının yetiştiği Akdeniz ve Ege coğrafyaları 
başta olmak üzere  birçok bölgede taş  ve kömür ocakları sebebiyle  yaygın biçimde 
zeytinlikler türlü yollarla parçalanmakta ve yok edilmektedir. Bugün çıkarılan Maden 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bu anlamda zeytinlik alanla-
ra yasadışı biçimlerde el koymakta olan madencilik sektörünün bu faaliyetlerini ya-
sallaştırma amacını taşımaktadır. Ülkemizde  sayısı ve kapasitesi giderek artan ve 
bulunduğu coğrafyaya kirlilik, aşırı su tüketimi ve yarattığı olumsuz ekolojik etkiler 
sebebiyle gelecek kuşaklarımızı da olumsuz etkileyeceği açık olan termik santrallerin 
temel ihtiyacı olan kömürü çıkarmak için asırlık zeytin ağaçlarının feda edilmesi sa-
dece doğaya karşı değil gelecek kuşaklara, iklim krizi ile mücadele edenlere ve yerel 
geçimlik ekonomiye karşı da bir suçu içerisinde barındırmaktadır.

Bu suça karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, geleceği planlama ilkelerimiz 
doğrultusunda kentsel ve kırsal alanlarda etkili olması gereken şehircilik esaslarımız 
gereği dava açacağımızı kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
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KORUNAN ALANLARDA YAPILAŞMAYI ARTIRACAK, ZARURİ OLMAYAN 
KULLANIMLARA İZİN VERECEK DÜZENLEMELER İPTAL EDİLMELİDİR.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 05.03.2022 tarih ve 31769 
sayılı Resmi Gazete`de çıkan yönetmelik değişikliği (Korunan Alanların Tespit, Tescil 
ve Onayına İlişkin Usul ve Esalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik) ile bu yönetmelikte tanımlanan korunan alanların çeşitli maksatlarla kul-
lanılmasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmelik içerisinde değişikliğe konu kimi maddelerin zaruriyet gerektiren hallere 
yönelik olduğu görülürken, enerji başta olmak üzere kimi sektörlere yönelik düzenle-
melerin ise hiçbir şekilde öncelik barındırmayan, korunan alanların niteliğini bozucu 
uygulamalara sebep olacak içerikte olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde iklim krizinin olumsuz etkilerini daha da derinleştirecek, korunan alanlarda 
kullanım baskısını artıracak bu düzenleme, kamu yararı ve gelecek kuşakları koruma 
ilkesiyle bağdaşmayan bir düzenlemedir. Korunan alanları yıpratan, bu alanlarda kul-
lanım yoğunluğunu artıran uygulamalara son verilmelidir. 

Bu sebeple bahse konu yönetmelik içerisinde zaruriyet içermeyen, kamu yararına 
aykırı her türlü düzenleme maddesine yönelik hukuki yollara başvuracağımızı kamu-
oyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası 
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12. BASINDA ODAMIZ

5 OCAK   27-04-2021 9 EYLÜL İZMİR   02-11-2020

9 EYLÜL İZMİR   06-05-2021
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9 EYLÜL İZMİR  13-10-2020

9 EYLÜL İZMİR   07.10.2021

9 EYLÜL İZMİR  17-05-2021
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AKDENİZ GERÇEK  05-03-2021

AKDENİZ GERÇEK   30.09.2021
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AKDENİZ  GERÇEK   
06-11-2020

AKDENİZ  GERÇEK 
 08-01-2021

AKDENİZ GERÇEK   30-09-2021

ANAYURT    14-08-2021
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ANAYURT   18-05-2021 ANAYURT  23-04-2021

ANAYURT  28-12-2020

ANAYURT  14-05-2021

ANAYURT  18-05-2021 ANTALYA YÜZYÜZE  16-08-2021
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AYDINLIK  17-08-2021 BALIKESİR DEMOKRAT  25-12-2020

BİRGÜN  01-01-2021 BİRGÜN  05-10-2020
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BAŞKENT GAZETESİ   14-12-2020 BAŞKENT GAZETESİ   
15-03-2021

BAŞKENT GAZETESİ   17-05-2021
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BAŞKENT GAZETESİ    29.09.2021

BİRGÜN   06-10-2021
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BİRGÜN  07-10-2021

DEĞİŞİM AYDIN   30-08-2021

DİYARBAKIR YENİGÜN   30-09-2021
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BİRGÜN   15-12-2020

BİRGÜN  17-08-2021 BİRGÜN   21-03-2021
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BİRGÜN   21-09-2021

BİRGÜN   27-02-2021
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BİRGÜN    27-01-2022

BODRUM YARIMADA   17-11-2020

CUMHURİYET   25-01-2022
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EGE TELGRAF   30-03-2021

GAZETE İPEKYOL    30-04-2021

GAZETE KADIKÖY   29-10-2021

GÜNEYDOĞU GÜNCEL    

14-10-2021
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GÜNLÜK EVRENSEL 21-09-2021

GÜNLÜK EVRENSEL  12-11-2020

GÜNLÜK EVRENSEL  17-08-2021
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GÜNLÜK EVRENSEL  19-02-2021

GÜNLÜK EVRENSEL   30-03-2021

GÜNLÜK EVRENSEL-02-10-2021

HABER KENT  14-10-2021
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TMMOB’A BAĞLI MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN BİLKENT-İNCEK YOL PROJESİNE TEPKİ: "BU YOL RANTIN
YOLUDUR"

TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden Bilkent-İncek yol projesine tepki: "Bu yol rantın yoludur"
TMMOB’a bağlı meslek örgütleri, Ankara’da Bilkent-İncek yol projesini yargıya taşıdıklarını belirterek, “Gökçek’in ODTÜ’yü bölen, rant alanlarını ve sermaye
çevrelerinin projelerini ödüllendiren bu yol, rantın yoludur. Bu rant yolunun ihalesinin iptalini yargıya taşıdığımızı, Ankara’nın doğru kentleşme politikaları ile
gelişmesi için mücadeleye devam edeceğimizi ilan ediyoruz” açıklamasını yaptı.
TMMOB’a bağlı meslek örgütleri, Ankara’da Bilkent-İncek yol projesini yargıya taşıdıklarını belirterek, “Gökçek’in ODTÜ’yü bölen, rant alanlarını ve sermaye
çevrelerinin projelerini ödüllendiren bu yol, rantın yoludur. Bu rant yolunun ihalesinin iptalini yargıya taşıdığımızı, Ankara’nın doğru kentleşme politikaları ile
gelişmesi için mücadeleye devam edeceğimizi ilan ediyoruz” açıklamasını yaptı.TMMOB’a bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri, Mimarlar Odası ve Şehir
Plancıları Odası bugün Bilkent-İncek yol projesiyle ilgili olarak ODTÜ yol yapımı için ihale edilen ormanda basın toplantısı düz enledi. “Bilkent-İncek Bulvarı
Çevre Yolu Bağlantısı” ihalesi ile Eskişehir Yolu ve Ankara-Niğde Otoyolunu birbirine bağlayan 11,8 kilometrelik yol yapım ihalesinin yargıya taşındığı
bildirildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreteri Nihal Evirgen’in okuduğu açıklama metni şöyle:  "BU YOL ODTÜ ORMANINI YOK ETMEK DEMEKTİR"
“Ankara Büyükşehir Belediyesi halihazırda Gökçek döneminde yargıya taşıdığımız ve iptal ettirdiğimiz yüzlerce imar planını savunmaya devam etmekte ya
da hiçbir değişiklik yapmadan yeniden onaylamaktadır. Mahkeme süreçleri devam eden projeleri ise, hukuki süreçlere sığınarak, rant projelerini
tamamlamayı asli görevi olarak görmektedir. Atatürk Orman Çiftliği’nden geçirilen yol ve ODTÜ’yü bölen yol son örneklerdir... Ankara Büyükşehir
Belediyesi'nin tamamlamaya çalıştığı bu yol ODTÜ Ormanını yok etmek, yolun batısında kalacak olan 94 hektarlık orman alanını rant çevrelerinin kucağına
atmak, yol için kesilen 24 hektarlık orman alanının da üzerine asfalt dökmek demektir. Bu yolların ranttan başka hiçbir açıklaması yoktur. Bu yol herhangi bir
üst ölçekli planda yer almamaktadır. Bu yolun yapımı hiçbir bilimsel ve hukuki gerekçeye dayanmamaktadır. Gökçek’in ODTÜ’yü bölen, rant alanlarını ve
sermaye çevrelerinin projelerini ödüllendiren bu yol, rantın yoludur. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak, bu rant yolunun ihalesinin iptalini yargıya taşıdığımızı, Başkent Ankara’nın kamu yararı esaslı, katılımcı, doğru
kentleşme politikaları ile gelişmesi için mücadeleye devam edeceğimizi, rant çevrelerine, onlara yol açanlara ve kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.”
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İLERİ   08.01.2021

İLKSES   16-02-2021

İLKSES    27-08-2021

İNANIŞ   13-01-2021

İNANIŞ   18-08-2021
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KARADENİZ'DE SON NOKTA    
10.10.2021

KARADENİZ'DE SON NOKTA  18-01-
2022

KARADENİZDEN GÜNE BAKIŞ   

05-10-2021

KARADENİZDEN GÜNE BAKIŞ   

29-03-2021
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KARADENİZDEN GÜNE BAKIŞ

31-05-2021

KARADENİZDEN GÜNE BAKIŞ

03-12-2020

KONYA YENİGÜN 28-11-2020

LİDER GAZETE    27-11-2020
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LİDER GAZETE 27-11-2020

MUĞLA YENİGÜN   20-03-2021
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MARMARİS MANŞET    03-11-2020

ÖZGÜR DERSİM    05.10.2021

SÖZCÜ   01-03-2021
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SÖZCÜ   04-10-2020

URFANATİK    05-11-2020
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ŞAFAK    12-10-2020

tele1-akif burak atlar   05-02-2021
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YENİ GÜN İZMİR    16-12-2020

YENİ GÜN İZMİR    17-05-2021

YENİ GÜN İZMİR    11-05-2021

YENİ YAŞAM    22.09.2021
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YENİ YAŞAM    11-10-2020

Z RAPORU Yayın Tarihi : 1.10.2021
AYLIK ULUSAL DERGİ Sayfa : 96
İSTANBUL Medya Tiraj : 22000
EKONOMİ StxCm : 2728,02
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Z_RAPORU_01-10-2021

ZAFER     20-08-2021

ZONGULDAK PUSULA    10-11-2020

GAZETE KADIKÖY_25-02-2022
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İSTANBUL Medya Tiraj : 3287
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GÖRÜŞ, ÖNERİ VE
DEĞERLENDİRME

RAPORLARIMIZ
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13. GÖRÜŞ, ÖNERİ VE DEĞERLENDİRME

RAPORLARIMIZ

13.1. Genel Merkez Tarafından Oluşturulan Raporlar

PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK - ODAMIZIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Odamız tarafından üyelerimizin bireysel olarak yaşadığı sorunların kapsamlı bir bi-
çimde çözüme kavuşabilmesi için Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği 
Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak “Karne Komisyonu” adıyla farklı kamu kurum-
larından, özel sektörden, akademiden yani meslek alanımızın nerdeyse her faali-
yet alanından üyelerimizin yer aldığı bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonumuz 
öncelikle "Karne Yönetmeliğinin" yarattığı sorunların tespiti, sorunların çözümlerine 
dair öneriler ve "Karne Yönetmeliğine" dair yürütülecek mücadele sürecinde temel 
yaklaşımları ve mücadele yöntemlerini belirlemek için bir anket çalışması yapmıştır. 
Çalışma sonucu bütüncül bir Yönetmelik değişiklik önerisi taslağı oluşturulmuştur.

Yönetmeliğe ilişkin belirlenen sorunlar, yürütülen anket çalışmasının sonuçları ve 
Yönetmelik değişikliğine ilişkin görüş ve önerilerimiz, Odamızın 08.09.2021 tarih-
li resmi yazısı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 
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21 Ocak 2020 ve 8 Ocak 2021 tarihlerinde Karne Yönetmeliği sebebiyle hem ka-
muda hem serbest şehircilik bürolarında faaliyet yürüten üyelerimizin yaşadığı 
sorunları; meslek alanımızdaki istihdam ve atama sorunları ile çözüm önerilerimi-
zi aktarmak üzere ÇŞB Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile görüşme gerçek-
leştirildi. Görüşmede Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında 
Yönetmeliğe ilişkin Odamızın görüşü ve önerilerini içeren dosya sunuldu. 

İlgili dosyaya buradan erişebilirsiniz.

13.2. Şubeler Tarafından Hazırlanan Raporlar

13.2.1. Ankara Şube Tarafından Hazırlanan Görüş ve Raporlar

"ULUS 100. YIL ÇARŞISI"NIN YIKILMASI KARARI HAKKINDA 
ŞUBE GÖRÜŞÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.02.2020 tarihinde 
oybirliğiyle alınan "Ulus 100. Yıl Çarşısı"nın yıkılması kararından son-
ra, çarşının yıkımı için ihaleye çıkıldığı bilgisi 20.06.2020 tarihinde ka-
muoyu ile paylaşılmıştır. 

Söz konusu karara ve ihaleye ilişkin Şube görüşlerine ve bilgilendir-
melere Ankara Şube 11. Dönem Çalışma Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDE TEKRAR EDEN HUKUKSUZLUK 
MÜDAHALELERE İLİŞKİN ŞUBE GÖRÜŞÜ

Kent belleğinde yer etmiş Saraçoğlu Mahallesi`ne yönelik sistematik 
saldırılar 2013 yılından itibaren artmakta, alanın kültürel değerlerini ve 
kamusal niteliğini yok edecek projeler iktidar ve sermayedarlar tarafın-
dan tekrar tekrar gündeme getirilirken, kamu yararını savunan meslek 
odası sorumluluğumuzla hukuksal mücademizi dayanışmayla sürdür-
mekteyiz.

Saraçoğlu Mahallesi’nde tekrar eden hukuksuzluğa ilişkin Şube 
görüşlerine ve bilgilendirmelere Ankara Şube 11. Dönem Çalışma 
Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

DOĞAL VE KÜLTÜREL ALANLARI TALAN ETMENİN YENİ ARACI 
MİLLET BAHÇELERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Ekonomik krizin Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat sektörünü de 
derinden sarsmasıyla birlikte, yandaş sermayedarların kazanım sağ-

https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/952cd7174384cbc_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0 
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layabileceği bir araç olarak üretilen Millet Bahçeleri, Türkiye’nin dört 
bir yanındaki doğal ve kültürel alanları imara açan ve sekteye uğrayan 
inşaat sektörünü canlandırmayı ve sürdürmeyi amaçlayan bir proje 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu merkezi projenin gücü kendini öylesine gös-
termiştir ki öncelikle 17 ilde 28 adet Millet Bahçesi olarak açıklanmış, 
ardından 62  sayısı 33, 60, 81, 93 olmak üzere sürekli artmıştır. Merkezi 
ve yerel yönetimlerin propaganda aracı olarak yöneticilerin beyanların-
da ya da fabrika gibi işleyen ihaleler ile ortaya çıkmaya devam eden 
projelerin sayısı son durumda net bir şekilde bilinememektedir. Son 
geldiği şekli ile Millet Bahçesi projelerine yönelik değerlendirmemize 
Ankara Şube 11. Dönem Çalışma Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

AOÇ`YE YÖNELİK YAĞMA VE TALAN POLİTİKALARI HAKKINDA 
DEĞERLENDİRME VE ŞUBE GÖRÜŞÜ

AOÇ`ye yönelik yağma ve talan politikaları yeni yöntemlerle yoğun bir 
şekilde devam ettiği görülmektedir. 11 Şubat 2021 tarihinde Atatürk 
Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü Resmi Gazete`de AOÇ Arazilerini 
otopark, rekreasyon ve tarımsal üretim alanları olarak kiralayacağını 
ve kiralama işlemlerinin açık artırma usulü ile yapılacağını bildiren 
üç maddelik ihale işi duyurusu yayımlanmıştır. Atatürk Orman Çiftliği 
(AOÇ) arazilerinin bütüncül olarak korunmasına ve alandaki parçacıl 
müdahalelerin durdurulmasına yönelik yıllardır sürdürülen mücadele 
devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir taraftan kiraya 
verilen Atatürk Orman Çiftliği arazilerini kiralayarak, tarım yapılacağını 
belirten popülist hamlelerde bulunurken, diğer taraftan Atatürk Orman 
Çiftliğini parçalayarak yok eden kararlar üretmeyi sürdürmektedir.

AOÇ`ye yönelik yağma ve talan politikalarına ilişkin Şube görüşlerine 
ve bilgilendirmelere Ankara Şube 11. Dönem Çalışma Raporu’ndan 
ulaşabilirsiniz.

13.2.2. Antalya Şube Tarafından Hazırlanan Görüş ve Raporlar

MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ 
MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE 
HAZIRLANAN YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ

20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile İmar Kanununun çeşitli maddelerinde 
değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda 10 
Nisan 2020 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yapılan de-
ğişiklikler çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş 
oluşturulmuştur.

Şube görüşüne Antalya Şube 10. Dönem Çalışma Raporu’ndan ula-
şabilirsiniz.
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İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE MEYDANA GELECEK DEĞER 
ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ

20.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi 
Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun'un 12 inci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Ek 8 inci 
maddesi eklenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen Ek 8 inci 
madde ile ilgili iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları belirlemek amacı 
ile hazırlanan “İmar Planı Değişikliği ile Meydana Gelecek Değer Artış 
Payı Hakkında Yönetmelik Taslağı” 17 Nisan 2020 tarihinde görüşlere 
sunulmuştur. 

Şube görüşüne Antalya Şube 10. Dönem Çalışma Raporu’ndan ula-
şabilirsiniz.

KONYAALTI İLÇESİ, LİMAN MAHALLESİNDE HAZIRLANMIŞ 
OLAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ 
UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ

23.03.2020 Tarih ve E.2351 Sayı ile Konyaaltı Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Konyaaltı 
İlçesi, Liman Mahallesinde hazırlamış olduğu 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin şube 
görüşümüz istenmiştir. TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi 
yönetim kurulu olarak ilgi yazının ve eklerin incelenip değerlendirmesi 
yapılmıştır.

Şube görüşüne Antalya Şube 10. Dönem Çalışma Raporu’ndan ula-
şabilirsiniz.

ANTALYA İLİ, KONYAALTI İLÇESİ, ARAPSUYU MAHALLESİ 
33.107,62 M2’LİK YÜZÖLÇÜMÜ BÜYÜKLÜĞÜNDE 4110 ADA 04 
PARSELE HAKKINDA İLİŞKİN GÖRÜŞ

Antalya Hürses Gazetesi 28.09.2020 tarihli yazısında Antalya İli, 
Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 33.107,62 m2’lik yüzölçümü bü-
yüklüğünde 4110 ada 04 parsel hakkında Şube görüşü istenmiştir. 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi yönetim kurulu olarak 
ilgi yazının ve eklerin incelenip değerlendirmesi yapılmıştır.

Şube görüşüne Antalya Şube 10. Dönem Çalışma Raporu’ndan ula-
şabilirsiniz.
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13.2.3. İzmir Şube Tarafından Hazırlanan Görüş ve Raporlar

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN 
USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK`TE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA ŞUBE GÖRÜŞÜ

İnsanın doğaya müdahalesinin bir sonucu olarak görülen Covid-19 sal-
gının dünyayı sarstığı bugünlerde, 16.03.2020 tarih ve 31070 Sayılı 
Resmi Gazete`de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 
Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik`te değişiklikler yapı-
larak, 2863 Sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınmış olan doğal 
alanlarda ciddi tahribat yaratacak ve kiminin yok olmasına yol açabile-
cek müdahalelerin önü açılmıştır.

Yönetmelik değişikliği ile ilgili Şube görüşüne İzmir Şube 16. Dönem 
Çalışma Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN İZMİR–MANİSA 
PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
HAKKINDA DEĞERLENDİRME RAPORU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 07.07.2020 tarihinde onaylanan 
İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Değişikliği, 20.08.2020-18.09.2020 tarihleri arasında İzmir Valiliği 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Söz konusu rapora İzmir Şube 16. Dönem Çalışma Raporu’ndan ula-
şabilirsiniz.
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14. YARIŞMA VE ÖDÜLLER

14.1. Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü-2021

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafın-
dan, 01.09.2003 tarihinde kaybettiğimiz 
değerli hocamız Prof. Dr. Raci Bademli 
anısına ilk olarak 2003 yılında düzenlenen 
ve iki yılda bir tekrarlanan Raci Bademli 
İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması son ola-
rak 2021 yılında düzenlenmiştir. Yarışma 
kapsamında 20.09.2021 tarihine kadar 
teslim alınan 14 adet proje, 12.10.2021 - 
17.10.2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak 
toplanan jüri değerlendirme kurulu tarafın-
dan incelenmiştir. Değerlendirmeye alınan 
14 projeden 3’üne İyi Uygulama Ödülü ve 
5’ine Özendirme Ödülü verilmesine karar 
verilmiştir. Yarışma sonuç bilgilerine ve 
jüri değerlendirme raporuna buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10678&tipi=2&sube=0
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Jüri değerlendirmesi sonucunda;

• Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
Karşıyaka Çarşı Bölgesi Kentsel Tasarım Proje Üretim Modeli Projesi`ne  “İYİ 
UYGULAMA ÖDÜLÜ” verilmesine;

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen  
Askıda Plan Sms‘le Projesi`ne  “İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ” verilmesine;

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen  
Sehirplanlama.İbb.İstanbul Projesi`ne  “İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ” verilmesine;

• Elmadağ Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen  KIRCAN Projesi`ne  
“İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ” verilmesine;

• İzmir Büyükşehir Belediyesi - Ulaşım Dairesi Başkanlığı - Ulaşım Projeleri 
Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Talatpaşa Yükseltilmiş Yaya Geçidi 
Düzenleme Projesi`ne “ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” verilmesine;

• İzmir Çiğli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadelede Kadın Dostu Kent Planlama Yaklaşımı: Çiğli Örneği Projesi`ne 
“ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” verilmesine;

• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Peynircioğlu Deresi 
Ekolojik Koridor Projesi`ne “ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” verilmesine;

• Menteşe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kurşunlu Cami Önü Ve İnsan 
Hakları Parkı Peyzaj Ve Meydan Düzenleme Projesi`ne “ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” 
verilmesine;

• İzmir Çiğli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Çiğli Mekansal Strateji Planı`na 
“ÖZENDİRME ÖDÜLÜ” verilmesine; karar verilmiştir.
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14.2. Bitirme Projesi Yarışmaları

14.2.1. TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri

Bitirme Projesi Yarışması 2020

TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2020 Jürisi, 
24.10.2020 tarihinde Online Platform aracılığıyla gerçekleşmiştir. Yarışmaya toplam 
66 başvuru yapıldığı görülmüştür. Jüri başkanı seçilmemiş olup eşit değerlendirme ve 
oylama yapılması yönünde karar alınmıştır. Ödül kazanan projelerin pafta-raporlarına 
ve jüri raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Nurseli Şanlı’ya (DEÜ) birincilik ödülü; Azime Irmak’a (DEÜ) ikincilik ödülü, Feriha 
Ecem Büyükhan (İYTE) ve Semra Niron’a (YTÜ) mansiyon ödülü verilmiştir.

https://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10326&tipi=2&sube=0
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14.2.2. TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri

Bitirme Projesi Yarışması 2021

TUPOB Şehir ve Bölge 
Planlama Öğrencileri Bitirme 
Projesi Yarışması 2021 Jürisi, 
10.10.2021 tarihinde saat 
11.00`de çevrimiçi olarak top-
lanmış olup, yarışmaya toplam 
41 başvuru yapıldığı görülmüş-
tür. Jüri başkanı seçilmemiş 
olup eşit değerlendirme ve oy-
lama yapılması yönünde karar 
alınmıştır. Yarışmaya katılan 
tüm projeler; Jüri üyeleri ta-
rafından belirlenen dört kriter 
kapsamında değerlendirilmiştir. 
Ödül kazanan projelerin paf-
ta-raporlarına ve jüri raporuna 
buradan ulaşabilirsiniz.

Ödül alan projelerin gösterildiği 
videomuza buradan ulaşabi-
lirsiniz.

TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması ve Raci 
Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması‘nın katılımcı ve ödül alan projelerinin ser-
gilenmesi amacıyla 9. Şehircilik Kongresi kapsamında hazırlanan online sergimizi 
buradan ziyaret edebilirsiniz.

Olcay Öz & Sinem Sütlüoğlu (ODTÜ),Sena Aydemir & Berivan Teymur’a (İYTE), 
Ayşenur Aytulun & Beril Sözbir & Aren Yergün (İYTE) Eş Değer Derece Ödülü verilmiş-
tir.  Hilal Çepni (MSGSÜ), Mine Öge (DEÜ), Başak Şenol (DEÜ), Gizem Bakioğlu’na 
(İTÜ) Mansiyon Ödülü verilmiştir.

https://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10675&tipi=2&sube=0
https://www.instagram.com/reel/CVk8dfhAwzG/
https://www.artsteps.com/view/618283b5836158e1639565c6/?currentUser -  https://www.youtube.com/watch?v=4co14LFA4gU
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14.3. Kent Planlama Basın Ödülleri

14.3.1.  8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu Basın Ödülleri (2020)

Kent Planlama Basın Ödülleri, her yıl düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 
Kolokyumu kapsamında, yaptıkları haber veya yayınlarla kentsel sorunları ve kamu-
sal alanlara dair müdahaleleri gündemleştirmeleri, kent kültürüne ve kentlilik bilincine 
yaptıkları katkıların yanısıra, Şehir ve Bölge Planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve 
teknik görüşlerine duyarlılık gösterdikleri düşünülen basın kuruluşlarına ve/veya ba-
sın mensuplarına verilmektedir.

Şubelerimizden gelen 
öneriler doğrultusunda 
Yönetim Kurulumuz ta-
rafından aşağıda isimleri 
belirtilen basın kuruluşla-
rına/mensuplarına 2020 
Yılı Kent Planlama Basın 
Ödülü verilmesi uygun 
görülmüştür. Kent planla-
ma bilimine gösterdikleri 
duyarlılıktan dolayı bir 
kez daha teşekkür eder, 
çalışmalarında başarılar 
dileriz.

- Ahmet Kanbal (Mezopotamya Ajansı)

- Ayrancım Gazetesi

- Hayrullah Yıldız (a3haber.com)

- Hazal Ocak (Cumhuriyet Gazetesi)

- İsmail Arı (Birgün Gazetesi)

- Melis Oğuz (Medyascope Tv)

- Mustafa Yılmaz (egeligazete.com)

- Osman Güdü (KRT Tv)

- Selahattin Özcan (Son Nokta Gazetesi)

- TV A ( Adana)

- Yeni Adana Gazetesi
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14.3.2.  8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 45. Kolokyumu Basın Ödülleri (2021)

Şubelerimizden gelen 
öneriler doğrultusunda 
Yönetim Kurulumuz ta-
rafından aşağıda isimleri 
belirtilen basın kuruluşla-
rına/mensuplarına 2021 
Yılı Kent Planlama Basın 
Ödülü verilmesi uygun 
görülmüştür. Kent planla-
ma bilimine gösterdikleri 
duyarlılıktan dolayı bir 
kez daha teşekkür eder, 
çalışmalarında başarılar 
dileriz.

-     Aslı İnanmışık (Sol Haber)

-     Çiğdem Toker (Sözcü Gazetesi)

-     Gökhan Altay (Mezopotamya Ajansı)

-     Pelin Cengiz (Artı TV)

-     Ramis Sağlam (Evrensel Gazetesi)

-     Ceren Deniz (Hürriyet Akdeniz Gazetesi)

-     Demet Aran (Anayurt Gazetesi)

 -    Didar Demirci (Dokuz Eylül Gazetesi)

-     Rabia Mollaoğlu (Güne Bakış Gazetesi)

-     Uğur Özteke (Konya Postası Gazetesi)
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15. YAYINLAR

15.1. Planlama Dergisi

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın organı olan Planlama Dergisi, 1986 yılında 
yayın hayatına başlamıştır. Meslek dergisinin temel amacı; meslek üyeleri arasın-
da, meslek etkinliğinin paylaşıldığı ve değerlendirildiği bir ortam sunmanın yanı sıra, 
akademiden aldığı destekle pratik ile kuram arasındaki ilişkinin kurulması ve güçlen-
dirilmesidir.

Planlama Dergisi, yayın hayatına zaman zaman ara vermiş olmakla birlikte, 2003 
yılından itibaren düzenli ve süreli bir yayına dönüşmüştür. Bu birikimin verdiği güçle 
2013 yılı itibarıyla TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi öncülüğünde yürü-
tülmeye başlanan dergi çalışmalarında öncelikli hedef; Planlama Dergisi’nin hakemli 
dergi statüsünde çeşitli endekslerce taranan, planlama alanında saygın bir yayına 
dönüştürülmesi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda 2013 yılında TÜBİTAK tarafından 
ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı listesinde “ulusal hakemli dergi” statüsüne alınan 
Dergi, 2013’ten itibaren Ulrich’s ve Avery (Index); 2015’ten itibaren Web of Science 
Emerging Sources Citation Index (ESCI); 2017’den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM 
TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanı; 2019’dan itibaren European Reference Index 
For The Humanities And Social Sciences (ERIHPLUS) ve 2020 sonundan itibaren 
EBSCO tarafından dizinlenmektedir.

2013 yılından itibaren “ulusal hakemli dergi” statüsünde yılda üç kez yayımlanmakta 
olan Planlama Dergisi; planlama, tasarım, kent sosyolojisi ve kentsel ve bölgesel 
çalışma alanlarında bilimsel ve tarafsız bir yayın olma hedefini başarıyla gerçekleş-
tirmiştir. Her geçen gün meslektaşlardan ve araştırmacılardan gelen başvuru sayısı 

artarken; alanında uzman hakem kurulumuz da genişlemekte 
ve büyük bir özveriyle yoğun emek harcayarak yazıların de-
ğerlendirme süreçlerinde önemli katkılar sunmaktadır. 

Dergi’nin yayın politikası ve süreçleri Bilim Editörleri Konseyi 
(Council of Science Editors - CSE), Yayın Etiği Komitesi 
(Committee on Publication Ethics - COPE), Avrupa Bilim 
Editörleri Birliği (European Association of Science Editors - 
EASE) yönergelerini takip etmekle birlikte, Editörler, Planlama 
Dergisi’nde yer alacak tüm editoryal ve bilimsel içeriğin ve ya-
yımlanma zamanının belirlenmesinde tam yetki sahibidirler.

Planlama Dergisi’ne makale başvuruları, çevrimiçi olarak ka-
bul edilmektedir. Dergi’nin web sayfasında (www.planlama-
dergisi.org / www.journalofplanning.org / www.jplanning.org) 
yer alan “Çevrimiçi Makale Gönder” ya da “Journal Agent” 
sekmesi kullanılarak makale başvurusu yapılabilir. Bu bağ-
lamda, kentsel ve bölgesel çalışma alanlarından orijinal ma-
kalelerinizi, araştırma özetlerinizi, kitap incelemelerinizi ve 
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meslek alanına ilişkin güncel tartışma, görüş ve derlemelerinizi; meslektaşlarımıza 
ve tüm okurlarımıza ulaştırmak üzere yayın kurulumuza iletebilirsiniz.

Planlama Dergisi; Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) Bildirgesi’ne dayanan açık 
erişim modeline uygun yayın yapan, açık erişimli bir dergidir. Dergi’nin arşivine http://
www.planlamadergisi.org/jvi.aspx adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir. Planlama 
Dergisi’nde yayınlanan içerikler, Creative Commons 4.0 Uluslararası Atıf Lisansı’yla 
lisanslanmaktadır.

Planlama Dergisi Yayın Kurulu

Bütün sayılar www.spo.org.tr adresinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

2020-2 | Cilt 30 Sayı 2

Tüm Dünya’nın salgın ile mücadele ettiği aylardan geçiyoruz. Bu süreçte pek çok 
zorluğu dayanışma, birlikte mücadele ile aşmaya çalışırken bilimin değerini bir kez 
daha kavradık. Bu zorlu süreçte bilimsel bilgi üretimine katkı koyma çabasını devam 
ettirmiş olan tüm meslektaşlarımıza ve özellikle hakemlerimize sonsuz teşekkürleri-
mizi sunmak istiyoruz. Salgın koşullarında ortaya çıkardığımız Planlama Dergisi’nin 
2020 yılı 2. sayısında sizler ile birer adet kitap incelemesi, görüş yazısı ve derleme 
yazısının yanı sıra dokuz adet araştırma makalesi paylaşıyoruz.

Mesleğimizin en temel araştırma alanlarından biri olan mekanın dönüşümünü tica-
ret faaliyetleri eksinde ele alan “Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri: AVM’ler, Sokaklar, 
Kentler” kitabına ilişkin görüş yazısı dergimizin giriş yazısı olarak seçildi. Kitabın yal-
nızca Türkiye’de değil ABD, İngiltere gibi tüketim lideri ülkelerdeki durumunu da içer-
diği ve tüketim mekanlarının güncel durumunu objektif bir tavır ile ele aldığı vurgusu 
yer almaktadır.

Derginin ikinci makalesi “Mekansal Planların Nitelik Sorunu”nu ele alan bir görüş ya-
zısıdır. Ülkemizde planlamanın güncel durumunu, haksız kazanç kapısı haline gelen 
plan ve projeleri değerlendirirken mevzuatta yer alan mekansal planlama hiyerar-
şisini de ele alan yazıyı korumanın ilk ve temel adımı olan kültür envanteri verita-
banı için güncel, genişletilebilir ve interaktif bir öneri sunan derleme makale takip 

https://www.spo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=253&dergi=3
https://www.spo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=255&dergi=3
https://www.spo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=254&dergi=3
https://www.spo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=256&dergi=3
https://www.spo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=257&dergi=3
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etti. Vatandaşların kentlilik bilinci yaşanılan coğrafyanın tanınması ve sahiplenilmesi 
ile doğrudan ilişkilidir. Bu bilincin sağlanmasında kentlerin kültür envanteri önemli 
olmakla birlikte günümüzde ne yazık ki yeraltı ve yerüstü kültür envanteri için geniş 
kapsamlı veri tabanlarına sahip değiliz. Bu kapsamda 2020 yılının ikinci sayısını tarihi 
alanlarda planlamaya değinen araştırma makaleleri ile de zenginleştirmeyi düşündük.

Bu sayımızda yer alan araştırma makaleleri oldukça zengin bir çerçeve sunmakta 
olup; planlama tartışmalarında konut alanları, kentlilik bilincini oluşturan faktör ana-
lizleri, orman statüsünden çıkarılan alanlara odaklanırken, koruma tartışmalarında 
arkeolojik sitler ve doğa koruma alanlarının durumu mercek altına alınmaktadır. 
2000’li yıllar neoliberal ekonomi politikalarının etkisi altında kentsel mekanın deği-
şim hızını artırmış ve ülkemiz planlama mevzuatı ihtiyaçları karşılayamaz noktaya 
gelmiştir. Buna Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerinin başlaması da eklendiğinde, 
planlamanın kurumsal yapısında ve planlama mevzuatında çok boyutlu ve çok kap-
samlı değişiklikler yapılmıştır. İlk araştırma makalesi, tüm bu süreçleri kurumsal iktisat 
perspektifinden değerlendirirken ikinci makale Ankara ilinde seçmiş olduğu ilçeler için 
faktör analizi yöntemini kullanarak kentlilik bilincine etki eden faktörleri belirleyerek, 
sürdürülebilir kentler için genel bir değerlendirme ortaya koymaktadır. Söz konusu iki 
makale de planlamanın değişken ve çok boyutlu yapısını ortaya koyarken, derginin 
üçüncü makalesi ülkemizin kamusal değerleri olan orman alanlarının bu dönüşüm 
içerisinde korunması gereken doğal alanlar statülerinin nasıl kentsel gelişme alan-
larına evrilmiş olduğunu İstanbul kentini mercek altına alarak değerlendirmektedir.

Dördüncü araştırma makalesi, dünün Adramytteion Antik kenti olan bugünkü Balıkesir 
İli, Burhaniye İlçesi, Ören Mahallesinin koruma yaklaşımlarını tartışmaya açmaktadır. 
Koruma kavramı kentsel mekanda olduğu kadar doğal kültür varlıkları açısından da 
çeşitli çıkmazlara gebedir. 2002 sonrası 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında 
değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikler uluslararası kıstaslar ile çelişen durumların 
oluşmasına neden olmuştur. Beşinci araştırma makalesi ile niceliksel tanımlamalara 
hapsedilen Tabiat Koruma Alanı, Milli Park, Tabiat Parkı ve Tabiat Alanı gibi koruma 
alanlarının 2002 sonraki süreçte yaşadıkları niteliksel sorunlara dikkat çekmektedir.

Yaşamın sürekliliğinin beraberinde getirmiş olduğu değişim süreçleri karşısında bir 
program çerçevesinde ihtiyaçların karşılanma çabası planlamayı doğurmuştur. Ancak 
değişim hızının gün geçtikçe yaşam biçiminin bileşenleri olan ekonomik, sosyal, eko-
lojik çevre için hız kazanmış olması kentsel dayanıklılık, kentsel direnç, kentsel adap-
tasyon kavramları ile yeni çözümlerin aranmasını tetiklemiştir. Sayımızda yer alan 
altıncı araştırma makalesinde Türkiye’de hazırlanmış olan 48 projeyi mercek altına 
almakta ve projelerin adaptasyon temelli planlama yaklaşımları, süreçleri ve odaklan-
dıkları adaptasyon etmenleri ortaya konmuştur. Mekanın çok boyutlu ve çok aktörlü 
şekilde oluşan yapısı karşısında, sosyal grupları/tüm insanları çıkış noktası olarak 
kabul eden çözüm arayışları kadın dostu kent kavramını tartışmaya açmış olmasına 
karşın kentsel mekanda kadın dostu, yaşlı dostu, çocuk dostu kent olma kaygısı ile 
atılan tüm adımların aslında herkes için insan temelli bir planlama geliştirme çabası 
olduğu göz ardı edilmemelidir. Sayımızda yer alan yedinci araştırma makalesi, plan-
lamanın kadın için sorun yarattığı konuları ve kadın dostu bir kentin mekânsal karşı-
lıklarının ne olduğunu İzmir kentinin merkez ilçesi sayılan Konak’ın en çok kullanılan 
alanlarından birinde yaptığı alan araştırmasıyla tartışmaya açmaktadır.
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Takip eden çalışma iklim koşullarına duyarlı bir planlama yaklaşımının kentsel me-
kanda yarattığı konforu mercek altına almaktadır. Soğuk iklim koşulları altındaki 
Erzurum’da kentsel planlama pratiklerinin mikro iklimi nasıl etkilediği açıklanmaya 
çalışılmıştır. Günümüz kentlerinde ulaşım alternatiflerinin zenginleştirilmesi kentin 
yaşam kalitesi üzerinde etkiye sahiptir. Ancak nüfus yoğunluğu gün geçtikçe artan 
kentler beraberinde araç yoğunluğunu da getirdiğinden bu alternatifleri yaratmak her 
zaman kolay olmamaktadır. Topografya, arazi kullanımı, nufus gibi özelliklerin bir-
likteliğinde bisiklet kullanımını teşvik edecek rotaların nasıl oluşturabileceğini İzmir 
özelinde ele alan makale ile 2020 Temmuz sayımız son buluyor.

İlgiyle okumanız dileğiyle kentsel ve bölgesel çalışma alanlarından orjinal makaleleri, 
araştırma özetlerini, kitap incelemeleri ile meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve 
görüşleri meslektaşlarımıza ve tüm okurlarımıza sunmak üzere katkılarınızı bekledi-
ğimiz yeniden hatırlatırız.

Sağlıkla kalın.

Yayın Kurulu

2020-3 | Cilt 30-3

Planlama Dergisi’nin 2020 yılı son sayısında sizlerle bir adet kitap incelemesi, iki adet 
derleme yazı ve dokuz adet araştırma makalesi paylaşıyoruz.

Dergimizin ilk yazısı olan kitap incelemesi; Andy Merrifield’in Türkçeye çevrilmiş olan 
“The Amateur: The Pleasures of Doing What You Love” kitabının incelemesi olup, 
profesyonel olmanın gerektirdiği uzmanlaşmanın yarattığı dar görüş açısı sonucunda 
insani duygulardan kaçınmayı kent incelemesiyle okuyucularına sunmaktadır.

Yılın son sayısında yer alan derleme yazıları, planlamanın iki temel konusunu ele al-
maktadır. Bunlardan ilkinde, küresel bir köy haline gelen dünyada kentsel nüfusun gi-
derek artması karşısında yeni dünya düzeniyle ilgili geliştirilen ve yakın zamanda öne 
çıkan Gezegensel Kentleşme, Postkoloniyal Kentleşme ve Birleşmeler Kentleşmesi 
yaklaşımları ele alınarak değerlendirilmektedir. İkinci derleme ise koruma kavramına 
dayanmaktadır. Koruma kavramı tüm plan yapım süreçlerinde temel prensip olarak 
benimsenmesi gereken bir kavram olmakla birlikte, planlama açısından kültürel miras 
alanlarının korunması çerçevesinde ele alınmaktadır. Ülkemizde bu alanlar için koru-
ma amaçlı imar planlarının yanı sıra alan yönetim planları da hazırlanmaktadır. İkinci 
derleme yazısında, Konya kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan 
Kilistra Antik Kenti için y önetim planı denemesi yapılmış ve sahip olduğu potansiyel-
lerin korunmasına yönelik eylem planları hazırlanmıştır.

Bu sayımızda yer alan araştırma makaleleri, konuları açısından oldukça geniş bir 
perspektif sunmaktadır. İlk araştırma makalesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
73. Maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun kapsamında Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamalarının alansal dağılım-
larını Resmî Gazete ilanları üzerinden ortaya koymaktadır. İkinci araştırma makalesi, 
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kentlerde farklı sanat organizasyonlarının kesişen yer seçimleri dolayısıyla ortaya 
çıkan sanat mekânlarının oluşturduğu kümelenmeler ve sokak ağlarının bu mekânlar 
üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir. Örnek alan olarak seçilmiş olan Beyoğlu’nda 
sokak ağının konfigürasyonunu analiz ederek, sokak ağının bölgedeki yaya akışına 
potansiyel etkisini ortaya çıkarmaktadır.

Mekânın zaman içerisindeki dönüşümünü kimi zaman kent çeperinde bulunan kırsal 
alanlarda kimi zaman ise kent merkezlerinde gözlemlemekteyiz. Son sayıda yer alan 
araştırma makalelerinden ikisi, hem kent çeperinin üst gelir grubu için yaşam alanı 
olmasıyla hem de kent merkezindeki yoğun yapılaşmayla dönüşüm süreçlerinin an-
laşılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, İstanbul’da üst gelir grubunun yerleşme 
için tercih ettiği çeper alanlardan biri olan Zekeriyaköy örneği üzerinden birkaç on 
yıl içinde yatayda ve kısmen düşeyde gelişerek büyümesi sonucu yaşanan değer 
artışları, alanın kent merkezine göre konumu bağlamında değerlendirilmektedir. Eski 
sanayi yapıları/alanları, küreselleşmeyle birlikte kentlerin “potansiyel yeni fonksiyon 
alanları”dır. Bu alanlar, ulaşım yapılanmasının gelişmesi ve dönüşmesi süreçlerinin 
izlenmesi açısından da önemli örnekler sunmaktadır. Bu bağlamda, İstanbul’da öne 
çıkan bir sanayi bölgesinde yer alan Basın Ekspres Aksı’nda, sanayinin gelişim ve 
dönüşüm süreçleri ve bu süreçlerin dinamikleri araştırılmaktadır.

Sıradaki makalemiz; tarihi kentlerin çok katmanlı yapısına ışık tutar niteliğe sahip 
olup, geçmiş dönem yerleşimin izlerini bugünkü kent dokusu içerisinde aramaktadır. 
Çalışma, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e tarihlenen Akarçay Tepe Plaka C’nin 
(Nizip Plakasının) hem tarihsel sürekliliğini hem de mevcut kent dokusu içerisinde 
tarihi kültürel peyzaj ögesi olarak korunmasını vurgulamaktadır. Altıncı araştırma ma-
kalesi, “Sınır Ötesi Dünya Miras Alanları”na odaklanmakta; bu alanların biyolojik ve 
kültürel çeşitliliğinin korunması, devletler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdü-
rülebilir kalkınma sağlaması noktasındaki önemine değinmektedir. Bunun yanı sıra 
bu alanların doğal miras alanlarıyla karşılaştırılması yapılarak, niteliksel ve niceliksel 
sonuçları üzerinde durulmaktadır.

Araştırma makaleleri, toplumsal cinsiyet ve erişilebilirlik konularına yoğunlaşan ça-
lışmalarla devam etmektedir. Sıradaki çalışma; Rize kent merkezinin üniversitenin 
varlığıyla geçirdiği değişim sürecine odaklanmakla birlikte, sosyal yapılanmanın 
kentsel mekâna tezahürü olarak kadın öğrencilerin eril bakış açısısıyla geliştirdikleri 
yeni biçimsel formların ikircikliğini ortaya koymaktadır. Mekânın deneyimlenebilme 
özelliğinin kişileri, kişilerin ise mekânı etkiledikleri bir organik sistemin varlığından 
hareketle kent merkezlerinin erişilebilirliğinin özellikle dezavantajlı grupların kentsel 
mekânı kullanımları üzerinde ne kadar önemli olduğunu anlatan iki çalışmayla sayı-
mız tamamlanmaktadır.

İlgiyle okumanız dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

Yayın Kurulu
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2021-1 | Cilt 31 Sayı 1

COVID-19 salgınının tüm dünyada etkilerini izlediğimiz, önce evimize sonra içimize 
döndüğümüz ve dijital platformlarda bir araya gelerek üretmeye çalıştığımız, bir şe-
kilde devam etmenin yolunu bulduğumuz ilk yılı geride bıraktık. Dünyada yaşanan 
bu sürecin yanı sıra Planlama Dergisi’nde de değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. 
Yeni yayın kurulu ve derginin taranmaya başladığı yeni indeksler değişen görev da-
ğılımlarını beraberinde getirdi. Bundan sonraki süreçte dergimiz, yeni yayın kurulu 
ile akademik alandaki varlığını sürdürmeye devam edecek. Bu bağlamda, Planlama 
Dergisi’nin bu yılki ilk sayısında birer tane kitap incelemesi, görüş yazısının yanı sıra 
dokuz araştırma makalesini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İlk sayımızın ilk yazısı olan Leslie Kern’in orijinal adı Feminist City: Claiming Space in 
the Man-Made World başlıklı kitabının incelemesinde, ana-akım feminist coğrafyanın 
ötesine geçen bu çalışmada “kesişimsel perspektif ” yöntemiyle cinsiyetçilik, ırkçılık, 
sınıfçılık, homofobi gibi baskı sistemlerinin bir arada ele alındığı vurgusu yer almakta-
dır. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir-Seferihisar Körfezi açıklarında gerçekleşen deprem, 
tüm ülkenin hüzne ve endişeye boğulmasına neden olmakla birlikte, deprem riski ile 
burun buruna yaşadığımız gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dergimizde bu 
konu ile ilgili bir görüş yazısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından 
hazırlanarak yer aldı.

Dergimizde yer alan araştırma makaleleri, bölgesel eşitsizlikler ve kırsaldaki yaşam 
dinamikleri konularıyla başlamaktadır. Neo-klasik paradigmanın konumunu sorgula-
yan diğer düşünce okullarının yanı sıra neo-klasik büyüme teorisi varsayımlarından 
birine göre bölgesel eşitsizlikler uzun erimde yok olacaktır. İlk araştırma makalesi; 
mekânsal olarak ilçe ölçeğini ele alarak, 1985-2004 arasındaki gelişmişlik endeksi 
üzerinden, gelişmiş ilçelerden oluşan kümelenmeleri değerlendirmekte ve sonuçta 
kalkınma politikalarının uygulanması için doğru ölçeğin ilçe düzeyi olduğunu vurgu-
lamaktadır. Bu çalışmayı takip eden araştırma makalesi; kırsallık kriterlerinin çok bo-
yutlu ve değişken yapısına dikkat çekmekte ve TÜİK’ten aldığı veriler ile istatistiki böl-
gelerin ve alt bölgelerin benzerlikleri-farklılıkları konusunda planlama kararlarına girdi 
oluşturacak ve sosyo-demografik politikaların üretilmesinde yol gösterici olacak bir 
model önermektedir. Endüstri devrimi sonrası, tarımsal üretim sistemlerinde yaşanan 
değişim teknolojik devrim ile hız kazanmış ve tarımsal üretim sistemleri ile ilişkilendir-
miş olduğumuz kırsal yaşam formları değişim sürecine girmiştir. Bu durum sonucun-
da donatı alanlarının kent merkezlerine taşınması, nüfus yoğunluğunun azalması ile 
birlikte hizmet altyapısının kentlere kayması, kırsal alandaki yaşam kalitesi üzerine 
etki etmiştir. Diğer bir araştırma makalesi, Bursa’da seçilen üç köyün profillerini çı-
kararak, yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla öneriler geliştirmektedir. Ekonomik 
büyümeyle ilişkilendirilen kalkınmanın sürdürülebilirliği noktasında kadın emeği ve 
girişiminin  önemini vurgulayan söz konusu diğer çalışmada, Bursa Üreten Kadın 
Dernekleri Federasyonu incelenmekte; federasyona üye 21 köy 15 kadın derneği ile 
yüz yüze yapılan derinlemesine görüşmelerden bulgularla derneklerin kuruluş aşa-
masında yaşadıkları zorluklar ve toplumsal eşikler ile kuruluş aşamasından sonra 
sürekliliğin sağlanması sonucu elde edilen başarıların kadınlardaki kazanımları orta-
ya konmaktadır.
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Sıradaki araştırma makaleleri, kentsel dönüşüm üzerine yoğunlaşmaktadır. İlk ça-
lışmada, “afet riski, imar mevzuatına aykırılık, riskli yapı, zemin yapısı...” gibi gerek-
çelerle ilan edilen kentsel dönüşüm alanları ile risk faktörü taşıyan “öncelikli riskli 
alanlar” arasındaki ilişki, İstanbul örneklem alanında irdelenmektedir. İkinci çalışma-
da ise “dönüşüm süreçlerinde” kentlerin sorunlarına bütüncül yaklaşmak yerine, fizik-
sel dönüşüme odaklanan ve kentsel dönüşümü inşaata dayalı ekonomik büyümede 
stratejik bir araç olarak kullanan yaklaşım ele alınmaktadır.

Yer alan son üç araştırma makalesi, farklı konuları ile dikkat çekmektedir. İklim de-
ğişikliği karşısında kentlerde termal konforu sağlama sorunu, son bir yılın evde ge-
çirilmesine ve üretim sistemlerinin yavaşlamasına rağmen artan ortalama sıcaklık 
değerleri neticesinde gün geçtikçe önemi artacak bir konu olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Mardin kentinin Artuklular dönemini temsil eden geleneksel kent dokusu ile 
Cumhuriyet sonrası gelişen modern kent dokusu arasında yapılan karşılaştırma, üre-
tilen mekânların hem iklime uyum ve hassasiyet hem de yerel halkın yaşam tarzı ve 
kentsel mekânı kullanma pratiklerine uyumu açısından değerlendirilmektedir. Sonraki 
çalışma, özellikle metropol kentlerde sosyalleşme alanı olarak işlev görmeye başla-
yan alışveriş merkezlerinin kentin trafik sistemine etkilerine odaklanmaktadır. “İBB 
Yol Gösteren” uygulamasının kullanıldığı çalışmada; alışveriş merkezlerinin konumu, 
türü ve perakende yapısı ile trafik yoğunluğu arasındaki ilişki irdelenmektedir. Son 
araştırma makalesi ise kadına yönelik şiddet olgusunu fail ve mekân bağlamında ele 
almaktadır. Kadınlar kocaları, babaları, sevgilileri, eski kocaları, kardeşleri gibi birçok 
fail tarafından, ev, tarla otel,kafe, restoran, adliye, hastane, belediye gibi pek çok 
farklı kullanım alanında şiddete maruz kalmaktadırlar. Söz konusu çalışma, faili ve 
mekânı çok olan şiddet olaylarının en çok yoğunlaştığı mekânı cinayet haberlerinden 
yola çıkarak tartışmaya açmaktadır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın organı olan Planlama Dergisi; planlama, 
tasarım, kent sosyolojisi ve kentsel ve bölgesel çalışmalar alanlarındaki araştırma-
lar ile gün geçtikçe zenginleşiyor. Dergimize çalışmalarını ileten araştırmacılara ve 
hakemlikleri ile çalışmaların değerlendirilmesine katkı sunan akademisyenlere ve 
uzmanlara çok teşekkür ederiz.

İlgiyle okumanız dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

Yayın Kurulu

2021-2 | Cilt 31 Sayı 2

Planlama Dergisi’nin 2021 yılına ait ikinci sayısını sizlerle paylaşıyor olmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Dergimize yayımlanmak üzere çalışmalarını ileten, iletilen ça-
lışmaları gönüllülük esasına bağlı olarak değerlendiren ve bu akademik çalışmaları 
takip edip okuyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl ikinci sayımızda sizlerle üç 
derleme ve dokuz araştırma makalesi paylaşıyoruz. Araştırma makaleleri arasında, 
KBAM 2020 Sempozyumu kapsamında sunulan bildirilerin araştırma makalesi forma-
tında sunumunu içeren bir dosya seçkisi de yer almaktadır.
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Ekolojik krizler ve iklim değişikliği karşısında sürdürülebilirlik ancak bir söylem düze-
yinde kalıyor gibi görünse de akademik çalışmalar aracılığıyla tarihe not düşülmeye 
devam ediliyor. Derleme makalelerinden ilki, 20. yüzyılla hayatımıza giren sürdürü-
lebilirlik kavramının gelişim sürecini tartışmaya açmakla birlikte, kent planlamanın 
temel hedefleri arasına giren kavramın kentsel çevrenin idealleşmesine evrildiğini or-
taya koymaktadır. Bir diğer çalışma, miras alanlarının dönüşüm sürecine odaklanarak 
mimari korumanın anıtsal yapılardan çıkarak dönemsel izler taşıyan endüstri miras 
alanlarını da içerisine alan bir yapı kazanmasına ışık tutmaktadır. Faaliyet gösterdi-
ği dönemlerin kolektif hafıza alanları olan endüstri miras alanları, Almanya’nın Ruhr 
Bölgesinde bulunan Zollverein Maden Ocağı Kompleksi örneği üzerinden tartışılmak-
tadır. Son derleme makalemiz ise 2018’de gündemimize giren ancak geçmişi çok 
daha eskiye dayanan millet bahçelerini ele almaktadır. İktidarın söyleminde yer bulan 
millet bahçeleri, açık-yeşil alan gereksinimiyle olumlansa da ekolojik, ekonomik, sim-
gesel-ideolojik pek çok tartışma barındırmaktadır.

Dergimizde yer alan ilk araştırma makalesi yaşam kalitesiyle ilgili olup, Türkiye kent-
lerinin yaşam kalitesi bileşenleri bağlamında mekânsal dağılımını ve kümelenmesini 
ele almaktadır. Büyüme ve gelişme dinamiklerini mekânsal olarak inceleyen diğer 
çalışma, kentsel saçaklanmayı ve nedenlerini incelemekte; kentsel saçaklanmanın 
kentsel alanın etkin kullanımı üzerindeki etkilerini Konya kenti özelinde örneklemek-
tedir. Bir diğer araştırma makalesi; tarihi kadim kentlerin zaman içerisinde çok kat-
manlı gelişen kültürel birikimini İstanbul, Talimhane üzerinden değerlendirmektedir. 
Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan kentlerin tüm katmanları aynı öneme sahip olup, bir 
dönemin yansımalarını içermektedir. 20. yüzyılla birlikte modern kentsel gelişmenin 
yansımaları da bu katmanlar arasında yer almaktadır. Türkiye’nin modern mimarlık 
mirasının korunması problematiği de bu bağlamda yenileme, sağlıklaştırma, canlan-
dırma, yeniden yapım gibi dönüşüm kararları sebebiyle farklı ölçeklerde tartışılan 
konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihi koruma kavramından doğa ve çevre ko-
ruma kavramına sakin şehirlerle giriş yaptığımız, Sığacık’ın bu bağlamda incelendiği 
bir başka çalışmada markaşalan kavramın kentlerin tanınırlığını sağlaması ve bunun 
turist sayısı, arazi değer artışı gibi yansımaları gözler önüne serilmektedir. Kendi içe-
risinde çelişkili durumları analiz eden bu çalışmada Sakin Şehir üyeliği süreçlerinin 
iyileştirilmesini hedefleyen yaklaşımlar önerilmektedir. Diğer araştırma makalesi, tes-
cil ve sit statüleriyle koruma altına alınan alanlar ile kentin diğer gelişme alanlarında 
yaşanan değer artışlarını Kayseri, Talas örneği üzerinden incelemektedir.

Planlama Dergisi’nin bu yılki ikinci sayısında yer alan diğer dört araştırma makalesi 
KBAM 2020 Sempozyumunda sunulmuş olan bildirilerin makale olarak çalışılma-
sına dayanmaktadır. KBAM 2020 dosyasında yer alan bu seçki öncesinde Dosya 
Editörlerimizin planlamanın yeşil gündemine odaklanan sunuş yazısını inceleyebilir; 
iklim ve doğal afet risklerinin birlikteliğine, iklim değişikliğine uyumda akıllı yönetişim 
modellerine, bilim-politika arayüzünde iklim değişikliğine ve alternatif enerji kaynakla-
rına odaklanan çalışmalarda kriz hâline dönüşmüş olan değişim sürecinin farklı konu-
lar etrafındaki tartışmalarını bulabilirsiniz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın organı olan Planlama Dergisi; planlama, ta-
sarım, kent sosyolojisi ve kentsel ve bölgesel çalışmalar alanlarındaki araştırmalarla 
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gün geçtikçe zenginleşiyor. Dergimize çalışmalarını ileten araştırmacılara ve hakem-
liklriyle çalışmaların değerlendirilmesine katkı sunan akademisyenlere ve uzmanlara 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İlgiyle okumanız dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

Yayın Kurulu

2021-3 | Cilt 31 Sayı 3

Planlama Dergisi’nin 2021 yılı son sayısında sizlere altı derleme ve dokuz araştırma 
makalesi sunuyoruz. Araştırma makalelerinin son üçü, KBAM 2020 Sempozyumu’nda 
sunulan bildiriler arasından dergimize iletilen kentsel mekânsal değişim okumalarına 
dayanan çalışmalardır.

COVID-19 pandemisinin akademideki yansımalarını daha net izleyebildiğimiz bu 
sayıda yer alan derleme çalışmalarının ilki, pandeminin derinleştirdiği sosyal ve 
mekânsal eşitsizliklere “20 dakikalık mahalle” modeliyle herkes için adil, erişilebilir, 
sağlıklı kentsel mekânlar yaratma önerisi üzerinden çözüm aramaktadır. İkinci der-
leme makale, insanın evrimsel sürecinde alet yapabilme ve çevreyi değiştirebilme 
kapasitesiyle doğayı araçsallaştırma sürecini değerlendirmektedir. Üçüncüsü, mo-
dern insanın çevre algısı üzerinden ekosistem hizmetlerine ve bunun ekonomik kar-
şılıklarına odaklanarak bu evrimsel süreç içerisinde, insanın çevre ve çevreyi yö-
netme sürecinde bunu nasıl bir politika aracı hâline getirmiş olduğunu gözler önüne 
sermektedir. Dördüncü derleme, ülkemizde son yıllarda politik bir söylem olarak da 
gündeme getirilen millet bahçelerini kentlerin yeşil alan ihtiyacını karşılamak için bir 
araç olarak değerlendirmektedir. Beşincisi, kentsel dönüşümü ele amakta; Türkiye’de 
gecekondulaşma süreciyle başlayan ve sonraki dönemlerde getirilen imar aflarıyla 
büyüyen kentleşme sorunsalını tarihsel bir süreklilik içerisinde yasalar ve aktörlerdeki 
dönüşüm süreciyle birlikte irdelemektedir. Son olarak yeniden COVID-19 pandemi-
sine dönüyor ve “sürdürülebilir mahalle”nin salgının etkilerini azaltıcı etkisinin olup 
olamayacağını irdeleyen makaleyle derleme çalışmalarını sonlandırıyoruz.

Yılın son sayısının araştırma makalelerindeki konu çeşitliliğinin araştırmacıların il-
gisini çekecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Araştırma makalelerinin ilki, kentsel 
yenileme alanlarıyla yerel ve merkezi hükümetlere tanınan esnekliğin planlama ka-
demelenmesi, süreci ve kentsel mekânın yaratımı üzerindeki etkilerini değerlendir-
mektedir. Sonraki çalışma, yenileme kavramından koruma kavramına geçiş yaparak, 
kültür rotalarının kültürel mirasın korunması ve yerel ekonomilerin canlandırılması 
üzerine etkilerini peyzaj, gelenekler, yaşam biçimi, el sanatları, tarihi ve mimari de-
ğerler gibi miras ögelerinin birlikteliğinde ele almaktadır. Üçüncü araştırma makalesi, 
yakın tarihte iklim kriziyle birlikte en çok tartışılan konular arasına giren çevre hare-
ketlerine kadınların ortaya koydukları görünmez emek çerçevesinden bakmaktadır. 
Tohumların çeşitliliği ve sürekliliği, gıda döngüsü ve güvenliği, yem bitkileri, hayvan-
cılık, ormancılık ve daha birçok üretim ve toplumsal yeniden üretim aracı üzerine etki 
etme süreçlerini müştereklerin çitlenmesi üzerinden ele almaktadır.
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Devamındaki üç makale ise alan çalışmalarına odaklanmaktadır. Erzurum örneği 
üzerinden sokak kanyonlarında rüzgârın hava kalitesine olan etkilerini ele alan ça-
lışmada, özellikle bitkilendirme ve rüzgâr hızı ilişkisi ArcGIS 10.3 Spatial Analysis 
Modülündeki 10 Interpolation yöntemi kullanılarak analiz edilmektedir. Ülkemizin 
kentleşme tarihi izinsiz, ruhsatsız yapılmış kentsel mekânların af süreçleriyle yasal 
zemine oturtulmasını içeren pek çok yasal düzenlemeyle doludur. Bu yasal düzen-
lemelerin sonuncusu 2018 yılında “İmar Barışı” olarak adlandırılmış ve tarihi kent 
merkezlerini de içermiştir. İstanbul’un Tarihi Yarımadası bu süreçten en çok etkile-
necek alanların başında gelmektedir. Beklenen büyük deprem, Tarihi Yarımada’nın 
çok katmanlı yapısı, çok katmanlı kent dolgusunun statik açıdan sorunlu yapısı ve 
sağlanan imar aflarının birlikteliği risk unsurlarını büyütmüştür. İşte beşinci makalede 
söz konusu bu sorunlar saha araştırmalarıyla gözler önüne serilmektedir. Altıncı araş-
tırma makalesinde ise Odamızdan alınan Mesleki Denetim Uygulaması verileriyle ve 
derinlemesine görüşmelerle yapılan analizler sonucu serbest planlama bürolarına, 
bu büroların coğrafyasına, karne yönetmeliğinin planlama bürolarının sektördeki faa-
liyetlerine odaklanılmaktadır.

Son üç araştırma yazısı, KBAM 2020 Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin makaleye 
dönüştürüldüğü, kapsamlı çalışmaları içermektedir. Önceki sayının devamı niteliğin-
deki bu dosyada yer alan makalelerin üçü de mekânın dönüşümünü farklı bağlamla-
rıyla incelemektedir. Makalelerin ilki, x, y ve z kuşaklarının kentsel mekân ihtiyaçları 
üzerinden Giresun’da mekânın dönüşümünü incelemektedir. Kentin organik dokusu 
ile yeni yerleşim alanlarını Isparta kenti örneğinde, doku bazlı olarak inceleyen ikin-
ci makaleyi takip eden son makalede ise Antakya’da “öğrencileştirme” süreçleriyle 
ortaya çıkan soylulaştırma olgusu, üniversite ve üniversite öğrencilerinin mekânın 
dönüşümüne etkileri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Dergimize çalışmalarını ileten araştırmacılara ve hakemlikleriyle çalışmaların değer-
lendirilmesine katkı sunan akademisyenlere ve uzmanlara çok teşekkür ederiz.

İlgiyle okumanız dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

Yayın Kurulu
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15.2. Ajanda

2021 ve 2022 yılı ajandaları kent soyutlaması kapak çalışmasıyla, taşınabilir ölçüler-
de ve daha kullanışlı olması için aylık ajanda olarak tasarlanıp basılmıştır. 
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15.3. Kitap, Broşür vb. Süresiz Yayınlar
15.3.1. 43. Kolokyum- Planlama Kavramlar ve Arayışlar (Basılı Yayın)

15.3.2 43. Kolokyum-Planlama Kavramlar ve Arayışlar Bildiriler Kitabı (Dijital 
Yayın)

2019 yılında TED Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 
43. Kolokyumu’nda sunulan bil-
diriler arasından Yayın Kurulu 
hakemliği yapılarak seçilen bil-
dirilerden oluşturulan,“Planlama, 
Kavramlar ve Arayışlar” kitabı 
Ocak 2021 tarihinde basılı olarak 
yayınlanmıştır. 254 sayfalık kita-
bın içerisinde seçilmiş 10 bildiri 
yer almaktadır.  Kitaba TMMOB 
Şehir Plancıları Odası Genel 
Merkezi ve şubelerinden erişebi-
lirsiniz. 

2019 yılında TED Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 
43. Kolokyumu Bildiriler Kitabı 
Haziran 2021 tarihinde www.spo.
org.tr adresinde ücretsiz herkesin 
erişimine açık dijital yayın olarak 
yayınlanmıştır. 572 sayfadan olan 
bildiriler kitabı içeriğinde Açılış 
konuşmaları, Açılış Oturumu, 50. 
Yıl Oturumu, Öğrenci Paneli’nin 
yanı sıra 13 oturuma ait bildiriler 
yer almaktadır. Kitaba buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.spo.org.tr/yayinlar/kitap_goster.php?kodu=107
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15.3.3 44. Kolokyum-Kriz(Dijital Yayın)

15.3.4. 2. Toplumsal Cinsiyet/Kent ve Mekan Sempozyumu Bildiriler Kitabı 
(Dijital Yayın)

2020 yılında pandemi sebe-
biyle online gerçekleştirilen 8 
Kasım Dünya Şehircilik Günü 44. 
Kolokyumu’nun bildiriler kitabı 
Mart 2022 tarihinde www.spo.
org.tr adresinde ücretsiz şekilde 
herkesin erişimine açık dijital ya-
yın olarak yayınlanmıştır. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Kadın Komisyonu sekreteryasın-
da 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde 
Ankara Barosu Eğitim Merkezi 
Toplantı Salonu`nda gerçekleşti-
rilen 2. Toplumsal Cinsiyet Kent 
ve Mekan Sempozyumu Bildiriler 
Kitabı yayınlanmıştır.

Bildiriler kitabına web sayfamız-
dan ulaşabilirsiniz. 

https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/bafa94268797fac_ek.pdf
https://www.spo.org.tr/resimler/ekler/bafa94268797fac_ek.pdf


316

Prof. Dr. Raci Bademli’nin 
Kentsel Planlama ve Tasarım 
Öğrencilerine Notlar kitabını şu-
belerimizden temin edebilirsiniz.

3. Baskıya Önsöz

Şehircilik eğitimi, başlangıcın-
dan bu yana, salt teknik olarak 
görülemeyecek kadar çok yönlü 
ve renkli olmuştur. Bu renkliliğin 
ve çok yönlülüğün en leziz tem-
silcilerinden olan Raci Bademli 
Hocamız Kentsel Planlama ve 
Tasarım Öğrencilerine Notlar 
kitabıyla, başka bir zamandan 
bugüne, olanca güncelliğiyle 
uzanıyor.

15.3.5 Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar (Basılı Yayın)

İlk kez 2005 yılında yayımlanan bu kitabın yedi sene önce yapılan ikinci baskısının 
önsözü Türkiye’de şehircilik eğitiminin yetersizliği doğrultusunda büyüyen sorunların 
tespiti ile başlıyor. Bugün ise o dönemde gündemde olan “her ile bir üniversite” poli-
tikası konusunda dile getirilmiş olan tüm olumsuzlukların can yakıcı sonuçları ile baş 
başayız. Bugün Türkiye’de şehircilik eğitimi ve pratiği günümüzün sorunlu politik, ikti-
sadi, sosyal ve yönetsel iklimi içinde derinleşen bir sürekli kriz halinde sıkışıp kalmış 
ve giderek gerilemekte.

Şehircilik ruhunun ve kuramının geliştirilmesi ve yeni nesillere aktarılması sorumlulu-
ğu ile birlikte şehirciliğin uygulanma alanlarında görülen nitelik kaybının yarattığı de-
rin sorunlar; planlama meslek alanında yaşanan sorunlarla birlikte, çözüm arayışında 
olan Şehir Plancıları Odasının görev ve sorumluluklarını giderek ağırlaştırmaktadır. 
Şehir Plancıları Odası doğaya, şehirlere, emeğe ve meslek alanına yönelik saldırılara 
tepki gösterme görevi doğrultusunda mesleki koşullarımızın iyileştirilmesi, mesleğimi-
zin yeniden bilimsel temellerine oturtulması ve mesleğin gelişimi için artan bir özveri 
ile çalışmaktadır.

2021 Ocak ayında başlatmış olduğumuz Şehircilik Okulu tam da yukarıda tariflediği-
miz sorunlardan ve önceliklerimizden beslenmekte. Eğitimde fırsat eşitliğini yakala-
yamayan, yetersizlikler nedeniyle mesleğin temel anlatılarından yoksun kalan gele-
ceğin şehircilerine yönelik olarak tasarlanan ve çevrimiçi açık eğitim kurgusuna sahip 
Şehircilik Okulu meslek alanımızın önde gelen hocaları tarafından şehirciliğin temel 
alanlarına dair anlatıların aktarılması amacıyla kuruldu. Kuşkusuz, Raci Bademli ho-
camız hala aramızda olsaydı, Şehircilik Okulunun ayrılmaz bir parçası olarak sesini 
ve şehirciliğini genç ve gelecekteki meslektaşlarımıza ulaştırmak isteyeceğimiz ho-
calardan biri olacaktı. Ardında bıraktığı bu kitapla, bu büyük boşluğu bir nebze olsun 
doldurma fırsatını bizlere tanıdığı için kendisini sevgi ve saygıyla anıyor, kitabın üçün-
cü baskısını siz okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
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Prof. Dr. Raci Bademli’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama 
işliklerinde öğrencileri için oluşturduğu notlardan seçilen bu derleme kitapta, kitabın 
belki de en kıymetli yanı, sadece bu notlar değil aynı zamanda hocamızın planlama 
öğrencilerine, kent planlama ve tasarıma ilişkin düşüncelerini aktarış biçimi de göz-
lemlenebilmesidir. Bilgi ve birikimini en yalın biçimde aktarma konusunda, özgün ve 
üstün bir yeteneğe sahip olan hocamızın elinden çıkan bu eskiz ve notları kitaplaş-
tırarak bizlere kazandıran, 23. dönem Oda Yönetim Kuruluna ve yayına hazırlayan 
Çağatay Keskinok, Olgu Çalışkan, Nevzat Can, Özlem Çelik, Ömer Kıral ve Funda 
Erkal’a teşekkürü bir borç biliriz.

Eğitimi, öğrencilerine ufuklar açmak, derinlemesine kavratarak planlamada strate-
jiler üretebilen meslek insanları yetiştirebilmek olarak gören değerli hocamız Prof. 
Dr. R. Raci Bademli’nin ürettiklerini aktarmayı seven kişiliğini yansıtan bu yayınını 
yeniden okuyuculara sunmaktan büyük onur duyuyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

15.3.4 Şehir Plancıları İçin Ekonomi Notları (Basılı Yayın)

Meslek alanımızda, kent eko-
nomisi konusundaki kaynak 
eksikliğini gidermek amacıyla 
Odamızın talebiyle, Prof. Dr. 
Murat Balamir’in hazırladığı 
“Şehir Plancıları İçin Ekonomi 
Notları - Rant ve Taşınmaz 
Ekonomisi” başlıklı kitap yayım-
landı. Sn. Balamir’e ve emeği 
geçen tüm meslektaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz.

Şehir Plancıları için Ekonomi 
Notları kitabını şubelerimizden 
temin edebilirsiniz.



318

2000`li yıllar Türkiye`sinin iktisadi ve 
toplumsal yapısı yaşanan ekonomik 
ve siyasi krizlerle de derinden etkile-
nerek büyük bir dönüşüm geçirmiştir. 
2001 ekonomik krizi ardından iktida-
ra gelen ve Kasım 2002`den bu yana 
iki on yıla yakın iktidarda bulunan 
AKP`nin bu dönem içerisindeki poli-
tikaları da kendi içerisinde değişime 
uğramış, gerek iktisadi krizler ge-
rekse de OHAL ilanına varan siyasi 
kriz ortamı ile otoriter uygulamaların 
daha da pekiştiği bir döneme tanıklık 
edilmiş, toplumsal mücadele pratik-
leri de döneme uygun olarak yeniden 
şekillenmiştir.

Bu dönem Türkiye siyasal ve toplumsal tarihi açısından olduğu kadar, şehircilik tarihi 
açısından da kavramsal ve pratik olarak ayırt edici özellikleri ile öne çıkmaktadır. 
İnşaat sektörünün bir nevi yegane sektör olarak belirlenmesi ile birlikte kentsel ve 
kırsal alanlar hızlı bir dönüşüm sürecine maruz kalmıştır. Dönemin şehircilik politi-
kalarını ve uygulamalarını, özgül yasal, yönetsel ve finansal araçlarını, buna karşı 
oluşturulan kentsel/kırsal mücadele deneyimlerini tartışmak amacıyla TMMOB Şehir 
Plancıları Odası Yönetim Kurulu olarak, şehircilik alanında çalışma yapan meslektaş-
larımız ve dostlarımızla birlikte eleştirel bir perspektiften yaklaşarak, bu döneme ait 
kaynak oluşturacak bir kitap çalışması yapmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda Odamız 
tarafından kitabın başlığı, “AKP Dönemi Şehircilik Eleştirisi” olarak belirlenmiştir. 
Araştırma ve ilgi alanındaki çalışmalarınızın, bu zaman kesitine referansla özgün ola-
rak üretilmesi beklenmektedir.

Temel konu başlıkları;

• İktidar, İdeoloji, Mekan ve Bellek

• Merkezi ve  Yerel yönetimlerin yeniden yapılanması ve dönüşümü 

• Planlama Mevzuatındaki Dönüşümler

• Bölgesel Politikalar ve Yeniden Ölçeklendirme

• Kentsel / Kırsal Planlama /Dönüşüm Politikaları ve Uygulamaları  (Mülksüzleştirme, 
Mutenalaştırma vb.)

• Büyük Ölçekli Projeler (Şehir Hastaneleri, Millet Bahçeleri,Ulaşım Projeleri, 
Gayrimenkul Projeleri, vb.)

15.3.5 AKP Dönemi Şehircilik Eleştirisi Kitabı için Makale Çağrısı 
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• Afet Politikaları

• Kentsel koruma politikaları

• Doğa Koruma Politikaları

• İklim Krizi

• Kamusal Mekanın Dönüşümü

• Kentsel Tasarım Uygulamaları (Sanat, Kimlik, Estetik, vb.)

• Konut Politikaları ve Uygulamaları 

• Sağlık / Eğitim /Kültür Politikaları ve Mekan

• Yoksulluk

• Göç politikaları

• Toplumsal cinsiyet ve mekan, feminist coğrafya

• Sosyal Hizmet ve Yardım Politikaları 

• Kentsel Mücadele - Kentsel toplumsal hareketler 

• Ekoloji hareketleri (Enerji ve maden projeleri vb.)

• Kentsel Politikaya Katılım ve Sivil Toplumun Dönüşümü

• Tarım politikaları- Gıda ve Su Güvenliği ve Örgütlenmeleri

• Gayrimenkul Piyasaları

• Özelleştirme

• Finansallaşma ve mekan

* Yeterli sayıda makale gelmediği için bu çalışma yayın haline getirilememiştir.
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16. 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 ilişkilerinde dü-
rüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumayı, meslek 
haklarına sahip çıkmayı, doğal kaynakların, kültürel zenginliklerin ve kamusal var-
lıkların korunması ve geliştirilmesini, ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve 
teknik alanlarda gelişmesi için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmayı 
temel görev kabul eden tavrını korumuştur.

Görev yapılan dönem, kentlerimizde ölçüsüz bir talana altyapı hazırlayan, sermaye 
gruplarına kentsel toprak rantlarının sınırsız biçimde aktarma amacı güden mevzuat 
değişikliklerinin yanı sıra, kamu yararına ve planlama bilimine aykırı uygulamalar yo-
luyla rant ve talana dayalı sermaye birikiminin önünün açılması çabalarının giderek 
daha da yoğunlaştığı bir dönem olmuştur.

Ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması doğrultusunda; Anayasa, TMMOB 
Kanunu ve yönetmelikleri ile Odamız Ana Yönetmeliğinden almış olduğumuz yetki ve 
görev bilincimizle, yapılan yanlış uygulamalara karşı aktif mücadele yürütülmüştür. 
Şubelerimizin aktif mücadelesiyle; bir yandan yapılan yanlış uygulamalar konusunda 
kamuoyu bilinçlendirilmesi için çaba harcanırken, diğer yandan kararlara zamanında 
itirazlar geliştirilerek ülkenin doğal, kültürel ve kamusal kaynaklarının talanını amaçla-
yan gidişe karşı mücadele sürdürülmüştür. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, kurumların 
yapılan yanlışlar konusunda uyarılması girişimlerinden sonuç alınamaması durumun-
da mücadele bir adım öteye taşınarak hukuksal mücadele başlatılmış ve çok sayıda 
karar ve uygulama bu dönemde de yargıya taşınmıştır.

Odamızın son yıllarda diğer meslek örgütleri ve inisiyatifler arasında öne çıkan mü-
cadeleci kimliği bu dönem de korunmuştur. Bu durum, Odanın bilinirliğini ve mesleki 
tanınırlığımızı önemli oranlarda artmıştır. Buna karşın, toplumsal muhalefet odakla-
rına yönelik artan baskılar ve başta TMMOB ve bağlı odalar olmak üzere, toplumsal 
muhalefet içinde öne çıkan mesleki demokratik örgütlenmelere karşı baskılar ve diz 
çöktürmeye yönelik politikalar da hız kazanmıştır.

Odamız tarafından bugüne kadar açılmış olan davaların, açıldığı yıllar, dava talebin-
de bulunan şube ve davaların bugünkü durumu konusundaki özet bilgiler aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 



323

 

TOPLAM
Oda 
Lehine 
Karar

Oda 
Aleyhine 
Karar

Karar 
Alınmayanlar

Devam 
Eden 
Davalar

Temyiz-
Onama-
Karar 
Düzeltme 
Aşamasında 
Olanlar

Kesinleşen 
Davalar

GENEL 
MERKEZ 131 45 46 40 56 25 50

ADANA 11 8 1 2 2 8 1
ANKARA 980 670 179 131 215 385 380
ANTALYA 137 100 23 14 40 54 43

BURSA 643 578 40 25 66 262 315
DİYARBAKIR 16 4 10 2 3 4 9

İSTANBUL 309 154 85 70 85 78 146
İZMİR 335 170 92 73 112 112 111

KAYSERİ 1 0 1 0 0 0 1
KONYA 4 3 1 0 0 2 2
MUĞLA 25 14 6 5 10 13 2

SAMSUN 0 0 0 0 0 0 0
TRABZON 50 28 12 10 18 21 11

ODAYA KARŞI 
AÇILAN 

DAVALAR
39 14 16 9 10 10 19

TOPLAM 2681 1788 512 381 617 974 1090

Tablo:  Şubelere göre davaların durumları  (2022 Şubat)

16.1. Oda Genel Merkezi Tarafından Açılan/Müdahil Olunan 
Davalar ve Odaya Karşı Açılan Davalar

30. Dönem Çalışma Dönemi sonlarında dava açılması kararı alınarak 2020 yılı 
Ağustos aylarında yargı başvurusu yapılan ve 31. Dönem Çalışma Dönemi başlan-
gıcı olan 2020 Eylül ayı itibariyle Oda Genel Merkezi tarafından doğrudan açılan 
davalara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

• Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.03.2020 gün ve 494 sayılı kararı ile 
onaylanan 1/25.000 Ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planının öncelikli olarak yü-
rütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 21.08.2020 tarihinde yar-
gıya taşınmış olup Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2020/708 esas no ile devam 
etmektedir.

• Sinop İli Merkez İlçesi, Abalı Köyü, İnceburun mevkiindeki EUAS International 
ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması plan-
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lanan Sinop Nükleer Güç Santrali projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının öncelikli ola-
rak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 08.10.2020 tarihinde 
yargıya taşınmış olup Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde 2020/794 esas no ile 
devam etmektedir.

• Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.03.2020 gün ve 494 sayılı kararı ile 
onaylanmış olan 1/25.000 Ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planına ilişkin muhtelif 
askı itirazlarının değerlendirildiği 28.07.2020 gün ve 1138 sayılı karar ile onayla-
nan 1/25.000 Ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı Değişikliklerinin öncelikli ola-
rak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 14.10.2020 tarihinde 
yargıya taşınmış olup Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde 2020/1221 esas no ile de-
vam etmektedir.

• İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik’in öncelikli 
olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 16.11.2020 tarihin-
de yargıya taşınmış olup Danıştay 6. Dairesi’nde 2021/8893 esas no ile devam 
etmektedir.

• 2020/488686 ihale kayıt numarası ile ihale edilerek 19.11.2020 tarihinde ihalesi 
gerçekleştirilen “Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması 
Projesi” başlıklı ihalenin Teknik Şartnamesinde yükleniciden sunulması beklenen 
anahtar teknik personel listesine şehir plancısı eklenmesi amacıyla söz konusu 
ihale şartnamesinin ilgili kısmının öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve 
ardından iptali istemiyle 14.12.2020 tarihinde yargıya taşınmış olup Ankara 14. 
İdare Mahkemesi’nde 2020/2251 esas no ile devam etmektedir. 

• 24.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına 
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 1. Maddesiyle 
Yönetmeliğin 4. maddesine eklenen “sosyal ve teknik altyapı tesisleri” tanımın-
daki “ibadet yeri” ve  “deniz araçları ve gümrüklü sahalarda deniz taşımacılı-
ğında kullanılan deniz ve kara taşıtlarına hizmet vermek üzere akaryakıt ikmal 
imkanı veren sistem veya ünite” ibareleri ile  "barınak", "tonoz sistemleri" ve 
"rekreatif amaçlı iskele" tanımlarının; 2. Maddesiyle değiştirilen Yönetmeliğin 9. 
Maddesinin altıncı fıkrasının ç bendinin;  3. Maddesiyle Yönetmeliğin üçüncü 
bölüm başlığına eklenen “Denizde” ibaresinin, 12. Maddenin başlığına eklenen 
“Denizde” ibaresinin; 4. Maddesiyle Yönetmeliğin 13. Madde başlığına eklenen 
“Denizde” ibaresi ile 13. Maddesinin değiştirilen a bendindeki "dolfen, şamandı-
ra" ibarelerinin; b bendindeki "Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemi/bot ka-
rakolları ve destek birimleri” ibarelerinin; c bendindeki "rekreaktif amaçlı iskele, 
tonoz sistemleri" ibarelerinin; maddeye eklenen d ve e bentleri ile son fıkrasının; 
6. Maddesiyle değiştirilen 15. Madde başlığındaki “Denizde” ibaresinin öncelikli 
olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 23.12.2020 tarihin-
de yargıya taşınmış olup Danıştay 6. Dairesi’nde 2020/11273 esas no ile devam 
etmektedir.
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• Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 219 numara ile ihale edilen Kamulaştırma 
Dosyalarının Hazırlanması Hizmet Alımı-2 başlıklı ihalenin keşif listesi başlıklı 
kısmının iptali ve Davalı İdarenin birim fiyat belirleme yetkisinin iptali istemiyle 
24.12.2020 tarihinde yargıya taşınmış olup Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde 
2021/1227 esas no ile görülmüş ve Oda aleyhine sonuçlanmıştır.

• Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 219 numara ile ihale edilen Kamulaştırma 
Dosyalarının Hazırlanması Hizmet Alımı-2 başlıklı ihalenin keşif listesi başlıklı 
kısmının iptali ve Davalı İdarenin birim fiyat belirleme yetkisinin iptali istemiyle 
24.12.2020 tarihinde yargıya taşınmış olup Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde 
2020/2436 esas no ile görülmüş ve Oda aleyhine sonuçlanmıştır.

• 2020/636749 ihale kayıt numarası ile ihale edilerek 17.12.2020 tarihinde ihale-
si gerçekleştirilen Batı Akdeniz Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi 
Danışmanlık Hizmet Alım İşi ihalesine ait dökümanlarda teknik personel listesin-
de şehir plancısı bulunmamasından ötürü söz konusu ihalenin öncelikli olarak 
yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 14.01.2021 tarihinde yar-
gıya taşınmış olup Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde 2021/92 esas no ile devam 
etmektedir.

• 2020/626115 ihale kayıt numarası ile ihale edilerek 16.12.2020 tarihinde ihalesi 
gerçekleştirilen Ceyhan Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması 
Projesi Danışmanlık Hizmet Alım İşi ihalesine ait dökümanlarda teknik personel 
listesinde şehir plancısı bulunmamasından ötürü söz konusu ihalenin öncelikli 
olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 14.01.2021 tarihin-
de yargıya taşınmış olup Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde 2021/93 esas no ile 
devam etmektedir.

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 18.09.2020 tarihinde onayla-
nan Balıkesir-Çanakkale İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın 
öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 08.02.2021 
tarihinde yargıya taşınmış olup Danıştay 6. Dairesi’nde 2021/1291 esas no ile 
devam etmektedir.

• Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Dereçavuş Mahallesi 4991 ada 231 parselde 
Osmangazi Belediye Meclisi’nin 09.09.2020 tarih 388 sayılı kararı ile uygun 
bulunan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.10.2020 tarih 1475 sayılı 
kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulayıcı idari iş-
lem olarak ve bunun dayanağı olan 1/25000 ve 1/5000 Nazım İmar Planlarının 
düzenleyici idari işlem olarak öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ar-
dından iptali istemiyle 15.02.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nde 2021/140 esas no ile devam etmektedir.

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 18.09.2020 tarihinde onayla-
nan Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın öncelikli 
olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 19.02.2021 tarihin-
de yargıya taşınmış olup Danıştay 6. Dairesi’nde 2021/1874 esas no ile devam 
etmektedir.
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• Cumhurbaşkanlığı’nın 06.01.2021 tarih ve 3413 nolu kararnamesi ile kabul 
edilen 6831 sayılı Orman Kanunun Ek 16. maddesi kapsamında hazırlanan 
Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmelik 
düzenlemesinin dayanağı olan Orman Kanununun Ek-16 maddesinin öncelikle 
Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına ve 
anılan yönetmelik ve ilgili kanun maddesinin öncelikli olarak yürütmesinin durdu-
rulması ve ardından iptali istemiyle 05.03.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup 
Danıştay 6. Dairesi’nde 2021/3940 esas no ile devam etmektedir.

• Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı'nın D33 ve D34 numaralı Plan Paftalarında; 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı'nın D33-c3 ve D34-d4 numaralı Plan Paftalarında gerekli düzenlemeler ya-
pılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 16.12.2020 tarihinde 
onaylanan Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Değişikliği ile Sinop Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve 
ardından iptali istemiyle 18.03.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Danıştay 6. 
Dairesi’nde 2021/3046 esas no ile devam etmektedir.

• 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bazı Alanların 
Yayla Alanı Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Ekli Listede Tarih ve Sayıları Yazılı 
Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına 
ilişkin 3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın öncelikli olarak yürütmesinin dur-
durulması ve ardından iptali istemiyle 30.03.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup 
Danıştay 8. Dairesi’nde 2021/3939 esas no ile devam etmektedir.

• 2020/728113 ihale kayıt numarası ile ihale edilerek 10.03.2021 tarihinde ihalesi 
yapılan Sakarya ve Susurluk Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması 
Projesi ihalesine ait dökümanlarda teknik personel listesinde şehir plancısı bu-
lunmamasından ötürü söz konusu ihalenin öncelikli olarak yürütmesinin durdu-
rulması ve ardından iptali istemiyle 31.03.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup 
Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde 2021/ 641 esas no ile devam etmektedir.

• 2020/727554 ihale kayıt numarası ile ihale edilerek 09.03.2021 tarihinde iha-
lesi yapılan Yeşilırmak ve Batı Karadeniz Havzaları Kuraklık Yönetim Planının 
Hazırlanması Projesi ihalesine ait dökümanlarda teknik personel listesinde şe-
hir plancısı bulunmamasından ötürü söz konusu ihalenin öncelikli olarak yürüt-
mesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 31.03.2021 tarihinde yargıya 
taşınmış olup Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde 2021/ 646 esas no ile devam 
etmektedir.

• 2020/728901 ihale kayıt numarası ile ihale edilerek 11.03.2021 tarihinde iha-
lesi yapılan Meriç Ergene ve Marmara Havzaları Kuraklık Yönetim Planının 
Hazırlanması Projesi ihalesine ait dökümanlarda teknik personel listesinde şe-
hir plancısı bulunmamasından ötürü söz konusu ihalenin öncelikli olarak yürüt-
mesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 31.03.2021 tarihinde yargıya 
taşınmış olup Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde 2021/ 647 esas no ile devam 
etmektedir.
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• 2021/131954 ihale kayıt numarası ile 06.04.2021 tarihinde ihalesi yapılan Antalya 
Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi ihalesine ait döküman-
larda teknik personel listesinde şehir plancısı bulunmamasından ötürü söz konu-
su ihalenin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiy-
le 20.04.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde 
2021/ 820 esas no ile devam etmektedir.

• 2021/143463 ihale kayıt numarası ile 13.04.2021 tarihinde ihalesi yapılacak 
olan Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi ihalesi-
ne ait dökümanlarda teknik personel listesinde şehir plancısı bulunmamasından 
ötürü söz konusu ihalenin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardın-
dan iptali istemiyle 20.04.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Ankara 8. İdare 
Mahkemesi’nde 2021/ 822 esas no ile devam etmektedir.

• 2021/135779 ihale kayıt numarası ile 07.04.2021 tarihinde ihalesi yapılan 
Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi ihalesine 
ait dökümanlarda teknik personel listesinde şehir plancısı bulunmamasından 
ötürü söz konusu ihalenin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardın-
dan iptali istemiyle 20.04.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Ankara 8. İdare 
Mahkemesi’nde 2021/ 823 esas no ile devam etmektedir.

• 2021/137037 ihale kayıt numarası ile 08.04.2021 tarihinde ihalesi yapılacak 
olan Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi ihalesi-
ne ait dökümanlarda teknik personel listesinde şehir plancısı bulunmamasından 
ötürü söz konusu ihalenin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardın-
dan iptali istemiyle 20.04.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Ankara 8. İdare 
Mahkemesi’nde 2021/ 825 esas no ile devam etmektedir.

• 2021/139394 ihale kayıt numarası ile 09.04.2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan 
Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi ihalesine 
ait dökümanlarda teknik personel listesinde şehir plancısı bulunmamasından 
ötürü söz konusu ihalenin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardın-
dan iptali istemiyle 20.04.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Ankara 8. İdare 
Mahkemesi’nde 2021/ 826 esas no ile devam etmektedir.

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
ve İstanbul genelinde tüm 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarına muhtelif 
plan notları ilave edilmesi yönünde tesis edilen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı kararının öncelikli olarak yürütmesinin 
durdurulması ve ardından iptali istemiyle 14.06.2021 tarihinde yargıya taşınmış 
olup İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde 2021/ 1099 esas no ile devam etmektedir.

• Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 09.04.2021 tarih ve 
3804 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 
Karaköprü Mahallesi 3309 ada, 2 ve 3 parseller ile 5936 ada 1, 2 ve 3 parsellere 
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygula-
ma imar planının öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali 
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istemiyle 18.06.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Danıştay 6. Dairesi’nde 
2021/6317 esas no ile devam etmektedir.

• Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 09.04.2021 tarih ve 
3803 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 
Karaköprü Mahallesi 761 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının öncelikli olarak yürüt-
mesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 18.06.2021 tarihinde yargıya 
taşınmış olup Danıştay 6. Dairesi’nde 2021/6318 esas no ile devam etmektedir.

• 31.03.2021 tarihinde onaylanan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin 
Planlama Alt Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı G-43 paftasındaki 
Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’ne ilişkin plan değişikliğinin uygulayı-
cı idari işlem olarak; bunun dayanağı olan 24.08.2019 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 23.08.2019 tarih ve 1481 sayılı aynı alanın Trabzon Yatırım Adası 
Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının düzenle-
yici idari işlem olarak  öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından ip-
tali istemiyle 12.07.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Danıştay 6. Dairesi’nde 
2021/7136 esas no ile devam etmektedir.

• Yalova Belediye Meclisinin 02.07.2021 tarih ve 206 sayılı kabul edilen; Yalova 
İli, Merkez İlçe 1. ve 2. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri-
ne ilave yapılmasına ilişkin plan değişikliklerinin; “29.06.2001 tarih ve 119 sayılı 
Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan Yalova Revizyon İmar Planı öncesinde 
yapı ruhsatı almış ve yapılaşması teşekkül etmiş parsellerde; birtakım hakların 
müktesep hak kabul edilerek yapı ruhsatı düzenleneceğine” ilişkin kısmının ön-
celikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 09.08.2021 
tarihinde yargıya taşınmış olup Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 2021/847 esas no 
ile devam etmektedir.

• 11.07.2021 tarih ve 31538 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Plansız Alanlar 
İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 2. maddesi ile 
Ana Yönetmeliğin 2. Maddesinin 5. bentine   ilişkin yapılan değişiklik maddesinin, 
4. Maddesiyle Ana Yönetmeliğin 4. Maddesinin 4., 20., 30., 34.  ve 35. bentlerine 
ilişkin yapılan değişiklik maddelerinin, 15., 18., 19., 20., 21., 22., 24. ve 25.mad-
delerinin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemiyle 
07.09.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Danıştay 6. Dairesi’nde 2021/8364 
esas no ile devam etmektedir.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25.06.2021 tarihli oluru ile onaylanan Bursa 
İli, Yıldırım İlçesi, 3540 Ada 176-177 Parseller, 3542 Ada 4-5-18 Parseller, 3543 
Ada 149-32 Parseller ve 3543 Ada 150 Parsele (Rezerv Yapı Alanı) İlişkin hazır-
lanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği”nin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması 
ve ardından iptali istemiyle 25.10.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Bursa 2. 
İdare Mahkemesi’nde 2021/1156 esas no ile devam etmektedir.
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• Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarih, 2021/127 ve 2021/128 
sayılı kararları ile kabul edilen ve 17.08.2021 tarihli ve 2021/249 sayılı meclis 
kararı ile itirazların değerlendirilmesi suretiyle kesinleştirilen Ordu İli, Altınordu 
İlçesi, 1/25000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli İlave 
ve Revizyon Nazım İmar Planının öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması 
ve ardından iptali istemiyle 02.12.2021 tarihinde yargıya taşınmış olup Ordu 2. 
İdare Mahkemesi’nde 2021/1055 esas no ile devam etmektedir.

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 2021/602587 ihale kayıt numarası ile ihale edilen 
ve 30.09.2021 tarihli ihale onayı yapılan İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar Yerleşim 
Alanında Yaklaşık 810 Hektarlık Alanda Torbalı İlçesi Ayrancılar Yerleşimi 1/5000 
Ölçekli Nazım İmar Planı Hazırlanması İşi ihalesinin öncelikli olarak yürütmesinin 
durdurulması ve ardından iptali istemiyle 17.01.2022 tarihinde yargıya taşınmış 
olup İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde 2022/171 esas no ile devam etmektedir.

ODA GENEL MERKEZİ TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN 
DAVALAR

DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL NO KONU YD DAVA SON 

DURUM

BURSA B.B. 21.08.2020 BURSA 2 İDARE 2020 708 İZNİK GÖLÜ 25BİN 
İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 08.10.2020 SAMSUN 3 İDARE 2020 794

SİNOP NÜKLEER 
SANTRAL ÇED 
OLUMLU KARARI 
İPTALİ

  DEVAM

BURSA B.B. 14.10.2020 BURSA 2 İDARE 2020 1221 İZNİK GÖLÜ 25BİN 
İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 16.11.2020 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 8893

DEĞER ARTIŞ PAYI 
YÖNETMELİĞİ 
İPTALİ

  DEVAM

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 14.12.2020 ANKARA 14 İDARE 2021 2275

SAKARYA HAVZASI 
NEHİR HAVZA 
YÖNETİM PLANI 
İHALESİ

 RED TEMYİZDE

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 23.12.2020 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 11106

KIYI KANUNU 
UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ 
DEĞİŞİKLİK İPTALİ

RED  DEVAM

BAŞKENT EDAŞ 24.12.2020 ANKARA 12 İDARE 2021 1227
BAŞKENT EDAŞ 
İHALESİNİN KEŞİF 
LİSTESİ İPTALİ

 RED KESİNLEŞTİ

TOROSLAR EDAŞ 24.12.2020 ANKARA 12 İDARE 2020 2436
TOROSLAR EDAŞ 
İHALESİNİN KEŞİF 
LİSTESİ İPTALİ

 RED KESİNLEŞTİ

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 14.01.2021 ANKARA 13 İDARE 2022 53

BATI AKDENİZ 
HAVZASI SU TAHSİS 
PLAN İHALESİ 
İPTALİ

 RED TEMYİZDE

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 14.01.2021 ANKARA 13 İDARE 2022 54

CEYHAN HAVZASI 
NEHİR HAVZA 
YÖNETMİ PLANI 
İHALESİ İPTALİ

 RED TEMYİZDE

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 08.02.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 1291

BALIKESİR - 
ÇANAKKALE 
BÜTÜNLEŞİK KIYI 
ALANI PLAN İPTALİ

  DEVAM

BURSA B.B. - 
OSMANGAZİ BLD. 15.02.2021 BURSA 3 İDARE 2021 140

DEREÇAVUŞ 4991-
231 PARSEL PLAN 
İPTALİ

KABUL KABUL İSTİNAF
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 19.02.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 1874

AYDIN - MUĞLA 
BÜTÜNLEŞİK KIYI 
ALANI PLAN İPTALİ

  DEVAM

CUMHURBAŞKANLIĞI 05.03.2021 DANIŞTAY 8 DAİRE 2021 3940
ORMAN 
KANUNU EK-16 
YÖNETMELİĞİ

 RED DEVAM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 18.03.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 3046

SİNOP NÜKLEER 
SANTRAL 100BİN - 
25BİN PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 30.03.2021 DANIŞTAY 8 DAİRE 2021 3939

YAYLA ALANLARININ 
İPTALİNE İLİŞKİN CB 
KARARI İPTALİ

  DEVAM

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 31.03.2021 ANKARA 15 İDARE 2022 178

MERİÇ ERGENE 
KURAKLIK 
YÖNETİMİ PLANI 
İHALESİ İPTALİ

 RED TEMYİZDE

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 31.03.2021 ANKARA 15 İDARE 2022 179

SUSURLUK 
KURAKLIK 
YÖNETİMİ PLANI 
İHALESİ İPTALİ

 RED TEMYİZDE

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 31.03.2021 ANKARA 15 İDARE 2022 177

YEŞİLIRMAK 
KURAKLIK 
YÖNETİMİ PLANI 
İHALESİ İPTALİ

 RED TEMYİZDE

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 20.04.2021 ANKARA 8 İDARE 2021 820

ANTALYA HAVZASI 
TAŞKIN YÖNETİM 
PLANI İHALESİ 
İPTALİ

  BOZMA 
DEVAM

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 20.04.2021 ANKARA 8 İDARE 2022 157

CEYHAN HAVZASI 
TAŞKIN YÖNETİM 
PLANI İHALESİ 
İPTALİ

  BOZMA 
DEVAM

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 20.04.2021 ANKARA 8 İDARE 2021 823

SAKARYA HAVZASI 
TAŞKIN YÖNETİM 
PLANI İHALESİ 
İPTALİ

  BOZMA 
DEVAM

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 20.04.2021 ANKARA 8 İDARE 2022 35

SUSURLUK 
HAVZASI TAŞKIN 
YÖNETİM PLANI 
İHALESİ İPTALİ

  BOZMA 
DEVAM

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI 20.04.2021 ANKARA 8 İDARE 2022 158

YEŞİLIRMAK 
HAVZASI TAŞKIN 
YÖNETİM PLANI 
İHALESİ İPTALİ

  BOZMA 
DEVAM

İSTANBUL B.B. 14.06.2021 İSTANBUL 5 İDARE 2021 1099 İSTANBUL GENELİ 
PLAN NOTU İPTALİ  RED İSTİNAF

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ - 
CUMHURBAŞKANLIĞI

18.06.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 6318
KARAKÖPRÜ MAH. 
761 PARSEL NİP - 
UİP İPTALİ 

  DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ - 
CUMHURBAŞKANLIĞI

18.06.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 6317
KARAKÖPRÜ MAH. 
3309-1 PARSEL NİP - 
UİP İPTALİ 

  DEVAM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 12.07.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 7136

TRABZON YATIRIM 
ADASI ENDÜSTRİ 
BÖLGESİ KARAR VE 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

YALOVA BLD. 09.08.2021 BURSA 3 İDARE 2021 847 YALOVA 1. - 2. ETAP 
PLAN NOTU İPTALİ RED  DEVAM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 07.09.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 8364

PLANSIZ ALANLAR 
YÖNETMELİĞİ 
DEĞİŞİKLİK İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 25.10.2021 BURSA 2 İDARE 2021 1156 SAMANLI REZERV 

ALAN PLAN İPTALİ   DEVAM

ORDU B.B. 02.12.2021 ORDU 2 İDARE 2021 1055 ORDU - ALTINORDU 
PLAN İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 17.01.2022 İZMİR 6 İDARE 2022 171
TORBALI AYRANCI 
NİP HAZIRLAMA 
İHALESİ İPTALİ

  DEVAM
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16.2. Şubeler Tarafından Açılan Davalar

 2009 VE 
ÖNCEKİ 
YILLAR

2010-
2011 
YILLARI

2012-
2013 
YILLARI

2014-
2015 
YILLARI

2016-
2017 
YILLARI

2018-
2019 
YILLARI

2020-
2021 
YILLARI

2022 
YILI

TOPLAM

GENEL 
MERKEZ

25 20 12 4 22 8 39 1 131

ODAYA KARŞI 2 6 5 11 10 1 4 0 39

ADANA 0 0 1 0 4 4 2 0 11

ANKARA 53 111 156 228 139 139 140 14 980

ANTALYA 13 7 21 39 26 22 8 1 137

BURSA 2 24 60 28 386 128 15 0 643

DİYARBAKIR 0 0 0 0 11 1 4 0 16

İSTANBUL 23 50 57 40 44 29 64 2 309

İZMİR 12 20 46 52 49 67 83 6 335

KAYSERİ 0 1 0 0 0 0 0 0 1

KONYA 0 4 0 0 0 0 0 0 4

MUĞLA 0 0 0 9 6 5 5 0 25

SAMSUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRABZON 0 5 14 1 4 7 19 0 50

TOPLAM 130 248 372 412 701 411 383 24 2681

Tablo: Yıllara/şubelere göre dava sayıları

Grafik: Yıllara/şubelere göre dava sayıları
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GENEL MERKEZ; 25; 
19%

ODAYA KARŞI ; 2; 1%

ANKARA; 53; 41%

ANTALYA; 13; 10%

BURSA; 2; 2%

İSTANBUL; 23; 18%

İZMİR; 12; 9%

2009 VE ÖNCEKİ YILLAR DAVA DURUMU

GENEL MERKEZ

ODAYA KARŞI

ANKARA

ANTALYA

BURSA

İSTANBUL

İZMİR

MUĞLA; 25; 1%

ANKARA; 980; 37%

ODAYA KARŞI; 39; 1%

TRABZON; 50; 2%

ANTALYA; 137; 5%

ADANA; 11; 0%

BURSA; 643; 24%

DİYARBAKIR; 16; 1%

İZMİR; 335; 12%

GENEL MERKEZ; 131; 5%

KONYA; 4; 0%

İSTANBUL; 309; 12%

KAYSERİ; 1; 0%

AÇILAN TÜM DAVALAR  (2022 Şubat Sonu)

MUĞLA

ANKARA

ODAYA KARŞI

TRABZON

ANTALYA

ADANA

BURSA

DİYARBAKIR

İZMİR

GENEL MERKEZ

KONYA

İSTANBUL

KAYSERİ
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GENEL MERKEZ; 20; 8%

ODAYA KARŞI ; 6; 2%

ANKARA; 111; 45%

KAYSERİ; 1; 0%

ANTALYA; 7; 3%

BURSA; 24; 10%

TRABZON; 5; 2%

İZMİR; 20; 8% İSTANBUL; 50; 20%

KONYA; 4; 2%

2010-2011 YILLARI DAVA DURUMU

GENEL
MERKEZ
ODAYA KARŞI

ANKARA

KAYSERİ

ANTALYA

BURSA

TRABZON

İZMİR

GENEL MERKEZ; 12; 3%

ODAYA KARŞI ; 5; 1%

ANKARA; 156; 42%

ADANA; 1; 0%

ANTALYA; 21; 6%

BURSA; 60; 16%

TRABZON; 14; 4%

İZMİR; 46; 13% İSTANBUL; 57; 15%

2012-2013 YILLARI DAVA DURUMU

GENEL
MERKEZ
ODAYA KARŞI

ANKARA

ADANA

ANTALYA

BURSA

TRABZON

İZMİR

İSTANBUL
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İSTANBUL; 40; 10%

ODAYA KARŞI ; 11; 3%

TRABZON; 1; 0%

ANKARA; 228; 55%

MUĞLA; 9; 2%

ANTALYA; 39; 9%

BURSA; 28; 7%

İZMİR; 52; 13% GENEL MERKEZ; 4; 1%

2014-2015 YILLARI DAVA DURUMU

İSTANBUL

ODAYA KARŞI

TRABZON

ANKARA

MUĞLA

ANTALYA

BURSA

İZMİR

GENEL
MERKEZ

MUĞLA; 6; 1% ANKARA; 139; 20%

ODAYA KARŞI; 10; 1%

TRABZON; 4; 1%

ANTALYA; 26; 4%

ADANA; 4; 1%

BURSA; 386; 55%

DİYARBAKIR; 11; 1%

İZMİR; 49; 7%

GENEL MERKEZ; 22; 3%

İSTANBUL; 44; 6%

2016-2017  YILLARI DAVA DURUMU

MUĞLA

ANKARA

ODAYA KARŞI

TRABZON

ANTALYA

ADANA

BURSA

DİYARBAKIR

İZMİR

GENEL MERKEZ

İSTANBUL
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MUĞLA; 5; 1%

ANKARA; 139; 34%

ODAYA KARŞI; 1; 0%

TRABZON; 7; 2%

ANTALYA; 22; 6%

ADANA; 4; 1%

BURSA; 128; 31%

DİYARBAKIR; 1; 0%

İZMİR; 67; 16%

GENEL MERKEZ; 8; 2%

İSTANBUL; 29; 7%

2018-2019  YILLARI DAVA DURUMU

MUĞLA

ANKARA

ODAYA KARŞI

TRABZON

ANTALYA

ADANA

BURSA

DİYARBAKIR

İZMİR

GENEL MERKEZ

İSTANBUL

MUĞLA; 5; 1%

ANKARA; 140; 37%

TRABZON; 19; 5%

ANTALYA; 8; 2%

BURSA; 15; 4%

DİYARBAKIR; 4; 1%
İZMİR; 83; 22%

ODAYA KARŞI; 4; 1%

GENEL MERKEZ; 39; 10%

ADANA; 2; 0%

İSTANBUL; 64; 17%

2020-2021  YILLARI DAVA DURUMU
MUĞLA

ANKARA

TRABZON

ANTALYA

BURSA

DİYARBAKIR

İZMİR

ODAYA KARŞI

GENEL MERKEZ

ADANA

İSTANBUL
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ADANA ŞUBE TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN/MÜDAHİL 
OLUNAN DAVALAR

DAVACI DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL NO KONU YD  

SONUCU
DAVA 

SONUCU
SON  

DURUM

MERSİN B.B.
ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

22.02.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2020 9913
TOROS TARIM 

ÖEB PLAN 
İPTALİ

  DEVAM

ANKARA ŞUBE TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN/
MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR

 DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL NO KONU YD 

SONUCU
DAVA 

SONUCU
SON  

DURUM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

08.09.2020 ANKARA
4 İDARE 2021 168 GÖLBAŞI 

BAHÇELİEVLER 
125898-1 PARSEL PLAN 

İPTALİ

KABUL KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

21.09.2020 ANKARA
3 İDARE 2020 1763 MİLLİ KÜTÜPHANE UİP 

İPTALİ
KABUL KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

29.09.2020 ANKARA
4 İDARE 2021 94 ERLER MAH. 3257 ADA 

5 PARSEL PLAN İPTALİ
KABUL KABUL DEVAM

YENİMAHALLE 
BELEDİYESİ 05.10.2020 ANKARA 11 İDARE 2020 1914 ADNAN KAHVECİ PARKI 

MECLİS KARAR İPTALİ
 RED DEVAM

KÜLTÜR VE 
TURİZM BKN. 13.06.2020 ANKARA

17 İDARE 2020 1843 SARAÇOĞLU 7314 
SAYILI KURUL KARARI 

İPTALİ

  DEVAM

KÜLTÜR VE 
TURİZM BKN. 13.06.2020 ANKARA

17 İDARE 2020 1845 SARAÇOĞLU 7329 
SAYILI KURUL KARARI 

İPTALİ

  DEVAM

KÜLTÜR VE 
TURİZM BKN. 13.06.2020 ANKARA

17 İDARE 2020 1846 SARAÇOĞLU 7346 
SAYILI KURUL KARARI 

İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 20.10.2020 ANKARA 8 İDARE 2020 1959 MAMAK 2. ETAP PLAN 
İPTALİ

KABUL KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 27.10.2020 ANKARA 6 İDARE 2020 2058 HASANOĞLAN NİP 
İPTALİ 

 KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 18.11.2020 ANKARA 5 İDARE 2021 394 ALACAATLI 44585 ADA 
PLAN NOTU İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

30.11.2020 ANKARA
9 İDARE 2021 486 AOÇ 2098 ADA 34 VE 

50 PARSEL UİP PLAN 
NOTU İPTALİ

 KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

02.12.2020 ANKARA
6 İDARE 2020 2165 AKYURT MİLLET 

BAHÇESİ İPTALİ
  DEVAM

ANKARA B.B. 02.12.2020 ANKARA 6 İDARE 2020 2166 İSKİTLER MİA 1. ETAP 
2. KISIM NİP İPTALİ

 KABUL DEVAM

ANKARA B.B. 04.12.2020 ANKARA 16 İDARE 2020 2184 HACIKADIN KD ALANI 
NİP - UİP İPTALİ 

 KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 14.12.2020 ANKARA 3 İDARE 2020 2288 HAYMANA MİLLET 
BAHÇESİ PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.12.2020 ANKARA
17 İDARE 2021 1586 SARAÇOĞLU YAPI 

RUHSATLARI İPTALİ
 RED DEVAM

ANKARA B.B. 18.12.2020 ANKARA 4 İDARE 2020 2247 KARAKUSUNLAR 29096 
ADA DEMİR KAFES 

KABUL KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

25.12.2020 ANKARA
16 İDARE 2020 2332 GÜVENPARK KAİP 

İPTALİ 
 KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

29.12.2020 ANKARA
14 İDARE 2021 684 LODUMLU 648 PARSEL 

PLAN İPTALİ
KABUL  DEVAM
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ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
13.01.2021 ANKARA

6 İDARE 2021 67 KEÇİÖREN ŞENLİK-
YAKACIK-GÜÇLÜKAYA-
TEPEBAŞI UİP İPTALİ

 KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
13.01.2021 ANKARA

7 İDARE 2021 86 KEÇİÖREN KAVACIK-
SUBAYEVLERİ-HASKÖY 

UİP İPTALİ

KABUL KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
13.01.2021 ANKARA

10 İDARE 2021 74 KEÇİÖREN AYVALI-
AŞAĞIEĞLENCE-ETLİK-

İNCİRLİ-ESERTEPE 
UİP İPTALİ

 KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 21.01.2021 ANKARA
8 İDARE 2021 552 ÇUBUK GÜLDARPI MH. 

130-50 PARSEL PLAN 
İPTALİ

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

25.01.2021 ANKARA
3 İDARE 2021 1158 YENİMAHALLE AOÇ 

8221-6 PARSEL PLAN  
İPTALİ 

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

27.01.2021 ANKARA
17 İDARE 2021 1267 CEBECİ MİLLET 

BAHÇESİ PLAN İPTALİ
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

27.01.2021 ANKARA
12 İDARE 2021 192 MAMAK 9. ETAP PLAN 

İPTALİ
KABUL  DEVAM

ANKARA B.B. - 
KIZILCAHAMAM 

BLD.
27.01.2021 ANKARA

13 İDARE 2021 159 KIZILCAHAMAM MİLLET 
BAHÇESİ PLAN İPTALİ

KABUL  DEVAM

ANKARA B.B. 27.01.2021 ANKARA 12 İDARE 2021 191 MAMAK 1-2 ETAP UİP 
VE NİP İPTALİ

KABUL  DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 27.01.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 865 MAMAK KIZILCA 

MUHTELİF PARSELLER
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

10.02.2021 ZONGULDAK
 İDARE 2021 274 MAKZON SANAYİ 

SİTESİ 25BİN PLAN 
İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. - 
HAYMANA BLD. 10.02.2021 ANKARA 10 İDARE 2021 1359 HAYMANA KAYABAŞI 

NİP - UİP İPTALİ 
 KABUL İSTİNAF

ŞANLIURFA B.B. 19.02.2021 ŞANLIURFA 
2 İDARE 2021 232 KARAKÖPRÜ - BOZOVA 

MUHTELİF PARSELLER 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 19.02.2021 ANKARA 8 İDARE 2021 1048 YÜZÜNCÜ YIL BİRLİK 
PARKI NİP - UİP İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. 19.02.2021 ANKARA 5 İDARE 2021 1054 ÇAYYOLU 42113 ADA 
ÖEA PLAN İPTALİ

 KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 19.02.2021 ANKARA 12 İDARE 2021 707 YUVA MAH. 43036 ADA 
2 PARSEL PLAN İPTALİ

KABUL KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 19.02.2021 ANKARA
10 İDARE 2021 362 BALLIKUYUMCU 

ESKİŞEHİR YOLU 
KENT GİRİŞİ NİP - UİP 

İPTALİ - 3

KABUL  DEVAM

ANKARA B.B. - 
KIZILCAHAMAM 

BLD.
19.02.2021 ANKARA

18 İDARE 2021 1559 KIZILCAHAMAM 
YENİCE 111-6 PARSEL 

PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 24.02.2021 ANKARA
18 İDARE 2021 1058 ETİMESGUT ERYAMAN 

18498 ADA 7 PARSEL 
PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. - 
ÇANKAYA BLD. 01.03.2021 ANKARA 7 İDARE 2021 432 MALTEPE 6097 ADA 3 

PARSEL PLAN İPTALİ
  DEVAM

ANKARA B.B. - 
KALECİK BLD. 01.03.2021 ANKARA 9 İDARE 2021 392 KALECİK KIZILKAYA 133 

ADA PLAN İPTALİ
KABUL  DEVAM

ANKARA B.B. 02.03.2021 ANKARA
8 İDARE 2021 443 İSKİTLER MİA 1. ETAP 

1. KISIM 19701-3 
PARSEL UİP İPTALİ

RED RED DEVAM

ANKARA B.B. 08.03.2021 ANKARA 6 İDARE 2021 445 POLATLI BASRİ MH. 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

15.03.2021 ANKARA
15 İDARE 2021 861 BEYTEPE 28339 ADA 1 

PARSEL PLAN İPTALİ
RED  DEVAM

ANKARA B.B. 15.03.2021 ANKARA
14 İDARE 2021 496 İSTİKLAL ZAFER VE 

ESKİPOLATLI MH. NİP 
İPTALİ

RED  DEVAM
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ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

10.02.2021 DANIŞTAY
6 DAİRE 2021 3050 MAKZON SANAYİ 

SİTESİ 100BİN PLAN 
İPTALİ

 RED KESİNLEŞTİ

ANKARA B.B. 22.03.2021 ANKARA 12 İDARE 2021 1074 MAMAK 1-2 ETAP UİP 
VE NİP İPTALİ 

KABUL  DEVAM

ANKARA B.B. 22.03.2021 ANKARA 12 İDARE 2021 1063 MAMAK 9. ETAP PLAN 
İPTALİ 

KABUL  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

23.03.2021 ANKARA
12 İDARE 2021 584 KIBRIS VADİSİ SİT 

KARARI İPTALİ
RED RED İSTİNAF

ANKARA B.B. 25.03.2021 ANKARA 6 İDARE 2021 586 YAKACIK TKA PLAN 
İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 02.04.2021 ANKARA
13 İDARE 2021 1510 DİKMEN HARBİYE 

2848 - 16 PARSEL PLAN 
NİP - UİP İPTALİ 

RED KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 02.04.2021 ANKARA
23 İDARE 2021 1344 DİKMEN SON ETAP 2. 

KISIM UİP PLAN NOTU 
VE NİP İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 02.04.2021 ANKARA
6 İDARE 2021 1123 İSKİTLER MİA 1. ETAP 

1. KISIM UİP PLAN 
NOTU İPTALİ

 RED DEVAM

ANKARA B.B. 02.04.2021 ANKARA 7 İDARE 2021 669 MAMAK 39952-1 
PARSEL NİP İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 09.04.2021 ANKARA
18 İDARE 2021 705 KAT YÜKSEKLİKLERİNE 

İLİŞKİN PLAN NOTU 
İPTALİ

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

26.04.2021 ANKARA
16 İDARE 2021 1358 GÖLBAŞI KARAOĞLAN 

KÇA PLAN İPTALİ
  DEVAM

ANKARA B.B. 28.04.2021 ANKARA
5 İDARE 2021 861 LODUMU MAH 

MUHTELİF PARSELLER 
NİP İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

04.05.2021 ANKARA
4 İDARE 2021 883 LODUMU MAH 28682-1 

PARSEL PLAN İPTALİ
  DEVAM

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
05.05.2021 ANKARA

18 İDARE 2021 2146 BAĞLUM 1. ETAP NİP - 
UİP İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
11.05.2021 ANKARA

2 İDARE 2021 970 BAĞLUM 2. ETAP NİP - 
UİP İPTALİ

KABUL KABUL DEVAM

ANKARA B.B. - 
ALTINDAĞ BLD. 17.05.2021 ANKARA 18 İDARE 2021 949 SOLFASOL NİP - UİP 

İPTALİ
RED  DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 17.05.2021 DANIŞTAY

6 DAİRE 2021 4902 MAMAK ÜREĞİL MAH. 
52695-2 PARSEL PLAN 

İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 24.05.2021 ANKARA 3 İDARE 2021 1668 KORU OKÇULUK ALANI 
PLAN İPTAL

  DEVAM

ANKARA B.B. 31.05.2021 ANKARA
18 İDARE 2021 1570 ETİMESGUT ERYAMAN 

18498 ADA 7 PARSEL 
PLAN İPTALİ - 3

RED  DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 31.05.2021 DANIŞTAY

6 DAİRE 2021 5464 SÖĞÜTÖZÜ 7577 
ADA 15 PARSEL PLAN 

İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 01.06.2021 ANKARA
17 İDARE 2021 1000 MAMAK İMRAHOR 

13618 ADA 4 PARSEL 
NİP - UİP İPTALİ - 3

  DEVAM

ANKARA B.B. - 
SİNCAN BLD 09.06.2021 ANKARA 11 İDARE 2021 1133 SİNCAN ÇİÇEKTEPE 

PLAN İPTALİ
KABUL  DEVAM

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
09.06.2021 ANKARA

9 İDARE 2021 1946 KEÇİÖREN MUHTELİF 
MAHALLELER UİP 

REVİZYONU

 KABUL İSTİNAF

ANKARA B.B. 14.06.2021 ANKARA 18 İDARE 2021 2083 NALLIHAN MİLLET 
BAHÇESİ NİP İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

22.06.2021 ANKARA
7 İDARE 2021 1229 KONYA YOLU DOĞUSU 

KÇA PLAN İPTALİ
  DEVAM

ANKARA B.B. 22.06.2021 ANKARA
8 İDARE 2021 1255 KEÇİÖREN MUHTELİF 

MAHALLELER NİP - UİP 
İPTALİ

  DEVAM
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ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
06.07.2021 ANKARA

10 İDARE 2021 1318 KEÇİÖREN 19 MAYIS 
MAHALLESİ PLAN 

İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
06.07.2021 ANKARA

2 İDARE 2021 2010 KEÇİÖREN PINARBAŞI 
- KUŞCAĞIZ MAH PLAN 

İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. - 
SİNCAN BLD 06.07.2021 ANKARA 10 İDARE 2021 1321 SİNCAN YENİPEÇENEK 

PLAN İPTALİ
  DEVAM

ANKARA B.B. 06.07.2021 ANKARA 2 İDARE 2021 1365 SİNCAN YENİKENT 
KUZEYİ PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. 06.07.2021 ANKARA 6 İDARE 2021 1286 İSKİTLER MİA 1. ETAP 
2. KISIM PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. - 
YENİMAHALLE 

BLD.
07.07.2021 ANKARA

2 İDARE 2021 2246 ÇERÇİDERESİ 
MUHTELİF PARSELLER 

UİP İPTALİ

 RED DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 28.07.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 7444 DİKMEN 16128 ADA 12 

PARSEL PLAN İPTALİ 
  DEVAM

ANKARA B.B. 03.08.2021 ANKARA 6 İDARE 2021 1447 BELÖREN NİP İPTALİ   DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 09.08.2021 DANIŞTAY

6 DAİRE 2021 7802 KEÇİÖREN HASKÖY 
90721 ADA 25BİN-5BİN-

BİN İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. - 
MAMAK BLD. 23.08.2021 ANKARA

11 İDARE 2021 1584 MAMAK KIZILCA KÖY 
YERLEŞİK ALANI PLAN 

İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. 23.08.2021 ANKARA
6 İDARE 2021 1932 İSKİTLER MİA 1. ETAP 

1. KISIM UİP PLAN 
NOTU DEĞİŞİKLİĞİ 

İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

23.08.2021 ANKARA
8 İDARE 2021 1645 ALTINDAĞ 

GÜMÜŞDERE 19734-9 
PARSEL PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 25.08.2021 ANKARA 13 İDARE 2021 1876 ULUS 100. YIL ÇARŞISI 
YIKIMI İHALE İPTALİ

 RED DEVAM

ANKARA B.B. 31.08.2021 ANKARA
17 İDARE 2021 2213 YENİ ÇAKIRLAR KD 

ALANI PLAN NOTU VE 
DAYANAK PLANLAR 

İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 31.08.2021 ANKARA
17 İDARE 2021 2263 YENİ ÇAKIRLAR KD 

ALANI 64443 - 64445 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

31.08.2021 ANKARA
7 İDARE 2021 1658 HAYMANA KAYABAŞI 

MİLLET BAHÇESİ İPTALİ
RED  DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 07.09.2021 DANIŞTAY

6 DAİRE 2021 8314 VARLIK MAH. 
MUHTELİF PARSELLER 

PLAN İPTALİ

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

07.09.2021 ANKARA
23 İDARE 2021 1609 GÖLBAŞI 

BAHÇELİEVLER 
125898-1 PARSEL PLAN 

İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
07.09.2021 ANKARA

13 İDARE 2021 2610 KEÇİÖREN 
KIZLARPINARI CAD. VE 
ÇEVRESİ PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 07.09.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 8313 MAMAK KIZILCA 

MUHTELİF PARSELLER 
  DEVAM

ANKARA B.B. 10.09.2021 ANKARA
6 İDARE 2021 1732 BİLKENT - İNCEK 

BULVARI ÇEVRE YOLU 
BAĞLANTISI İHALE 

İPTALİ

 RED DEVAM

ANKARA B.B. 24.09.2021 ANKARA
3 İDARE 2021 1826 TRT ÖNÜ KATLI 

KAVŞAK PROJESİ 
İHALE İPTALİ

 RED DEVAM

ANKARA B.B. 24.09.2021 ANKARA
6 İDARE 2021 1835 İNÖNÜ - İNCESİ TÜNEL 

BAĞLANTISI İHALE 
İPTALİ

 RED DEVAM

ANKARA B.B. 24.09.2021 ANKARA
23 İDARE 2021 1767 UFUK ÜNV. - ZİYABEY 

ALGEÇİT PROJESİ 
İHALE İPTALİ

 RED DEVAM

ANKARA B.B. 12.10.2021 ANKARA
15 İDARE 2021 2646 MAMAK 50. YIL KAT 

YÜKSEKLİKLERİ UİP 
İPTALİ

  DEVAM
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ANKARA B.B. 12.10.2021 ANKARA
2 İDARE 2021 2050 MAMAK 10. ETAP KAT 

YÜKSEKLİKLERİ UİP 
İPTALİ

KABUL  DEVAM

ANKARA B.B. 15.10.2021 ANKARA 17 İDARE 2022 31 DOĞUKENT KD ALANI 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 18.10.2021 ANKARA 9 İDARE 2021 2016 PURSAKLAR KAVŞAK 
NİP - UİP İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. 01.11.2021 ANKARA 6 İDARE 2021 2092 KUZEY ANKARA GİRİŞİ 
2. ETAP PLAN İPTALİ

 KONUSUZ DEVAM

ANKARA B.B. 08.11.2021 ANKARA 23 İDARE 2021 2071 ATIFBEY HIDIRLIKTEPE 
KD ALANI PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 08.11.2021 ANKARA 9 İDARE 2021 2167 MAMAK 2-3. ETAP NİP - 
UİP İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. 08.11.2021 ANKARA 14 İDARE 2021 2231 DİKMEN SON ETAP 4. 
KISIM PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 18.11.2021 ANKARA
11 İDARE 2021 2273 GÜNEY GÖKSU 

KAVŞAK VE YOL UİP 
İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 06.12.2021 ANKARA 9 İDARE 2021 2415 KIZILCAŞAR DOĞU 
ETABI PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
06.12.2021 ANKARA

12 İDARE 2021 2428 KEÇİÖREN ŞENYUVA 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

09.12.2021 ANKARA

23 İDARE 2021 2342 KARAKUSUNLAR 13911 
ADA 17-18 PARSEL 

PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 13.12.2021 ANKARA 7 İDARE 2021 2501 ATO PARSELLERİNE 
İLİŞKİN NİP İPTALİ 

  DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

14.12.2021 ANKARA

4 İDARE 2021 2448 BEYTEPE 28339 ADA 1 
PARSEL PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. - 
AYAŞ BLD. 14.12.2021 ANKARA 14 İDARE 2021 2696 AYAŞ YAĞMURDEDE 

PLAN İPTALİ
  DEVAM

ANKARA B.B. 24.12.2021 ANKARA 12 İDARE 2021 2587 BİRLİK MAH 29187 ADA 
1 PARSEL PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 24.12.2021 ANKARA
12 İDARE 2021 2586 BÜYÜKESAT VADİSİ 

MUHTELİF PARSELLER 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

27.12.2021 ANKARA

5 İDARE 2021 2573 YARGITAY ALANI 
GÜNEYİ PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. 03.01.2022 ANKARA
14 İDARE 2022 6 ETMESGUT ETİLER 

İSTASYON CADDESİ 
BAĞLANTISI

  DEVAM

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
03.01.2022 ANKARA

7 İDARE 2022 6 OVACIK - ÜST HAÇİL 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
07.01.2022 ANKARA

23 İDARE 2022 58 KEÇİÖREN 
AŞAĞIEĞLENCE 

MUHTELİF ADALAR 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ZONGULDAK 
BELEDİYESİ 10.01.2022 ZONGULDAK

 İDARE 2022 39 MAKZON SANAYİ 
SİTESİ NİP-UİP PLAN 

İPTALİ

RED  DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 13.01.2022 DANIŞTAY

6 DAİRE 2022 277 VARLIK MAH. 
MUHTELİF PARSELLER 

PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

17.01.2022 ANKARA

3 İDARE 2022 131 ÇAYYOLU 953 PARSEL 
PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

18.01.2022 ANKARA

2 İDARE 2022 156 AOÇ 8532 ADA 4 
PARSEL ADLİYE 

SARAYI PLAN İPTALİ

  DEVAM
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ANKARA B.B. 24.01.2022 ANKARA
17 İDARE 2022 185 SİNCAN GÖKÇEK 

4604-20 PARSEL PLAN 
İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 25.01.2022 ANKARA 13 İDARE 2022 201 KUZEY ANKARA GİRİŞİ 
2. ETAP PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ANKARA B.B. 25.01.2022 ANKARA
15 İDARE 2022 226 DİKMEN VADİSİ SON 

ETAP 2. KISIM 29273-2 
VE 29274-2 PARSEL 

PLAN İPTALİ 

  DEVAM

MUŞ 
BELEDİYESİ 03.02.2022 VAN 3 İDARE 2022 622 MUŞ MERKEZ NİP - UİP 

İPTALİ
  DEVAM

ANKARA B.B. 
- KEÇİÖREN 

BLD.
09.02.2022 ANKARA

10 İDARE 2022 350 KEÇİÖREN BAĞLUM 
MİLLET BAHÇESİ PLAN 

İPTALİ

  DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 11.02.2022 DANIŞTAY 6 DAİRE 2022  MAMAK KIZILCA 

MUHTELİF PARSELLER 
  DEVAM

ANKARA B.B. 23.02.2022 ANKARA
14 İDARE 2022 440 BOZTEPE VE 

BADEMLİDERE PLAN 
İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. - 
YENİMAHALLE 

BLD.
13.01.2021 ANKARA

9 İDARE 2020 2290 İLKYERLEŞİM MAH. 
CAMİ ALANI RUHSAT 

VE PLAN İPTALİ

  DEVAM

ANKARA B.B. 14.04.2021 ANKARA
11 İDARE 2021 330 DİKMEN SON ETAP 1. 

KISIM UİP DEĞİŞİKLİĞİ 
İPTALİ

 KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

13.10.2021 ANKARA
3 İDARE 2021 1930 ERLER MAH 3257 ADA 5 

PARSEL PLAN İPTALİ
  DEVAM

ANTALYA ŞUBE TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN/
MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR

DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL NO KONU YD 

KARARI
DAVA 

SONUCU
SON 

DURUM

KÜLTÜR VE 
TURİZM BKN 25.09.2020 ANTALYA 5 İDARE 2020 776 OLYMPOS ANTİK 

KENTİ PLAN İPTALİ RED  DEVAM

ANTALYA B.B. 
- DÖŞEMEALTI 

BLD.
11.11.2020 ANTALYA 3 İDARE 2020 1023

DÖŞEMEALTI 
YEŞİLBAYIR 9432 ADA 

1 PARSEL 
KABUL KABUL İSTİNAF

ANTALYA B.B. - 
KEPEZ BLD.  11.11.2020 ANTALYA 3 İDARE 2020 1022 VARSAK BÖLGESİ UİP 

PLAN NOTU İPTALİ KABUL KABUL İSTİNAF

ANTALYA B.B. 18.12.2020 ANTALYA 4 İDARE 2020 1012 AKSU 16 ADA 11 
PARSEL PLAN İPTALİ   DEVAM

ANTALYA B.B. 
- DÖŞEMEALTI 

BLD.
23.03.2021 ANTALYA 4 İDARE 2021 471

ALTINKALE 
MH. MUHTALİF 

PARSELLER UİP 
İPTALİ

  DEVAM

ANTALYA B.B. 20.01.2022 ANTALYA 4 İDARE 2022 119
DÖŞEMEALTI 

YEŞİLBAYIR 9432 ADA 
1 PARSEL 

  DEVAM

BURSA ŞUBE TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN/MÜDAHİL 
OLUNAN DAVALAR

DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL  NO KONU YD 

KARARI
DAVA 

SONUCU
SON 

DURUM

BURSA B.B. - 
OSMANGAZİ 

BLD.
11.09.2020 BURSA 4 İDARE 2020 768 PANAYIR MAH MUHLTELİF 

ADALAR PLAN İPTALİ KABUL KABUL İSTİNAF

BURSA B.B. 30.10.2020 BURSA 3 İDARE 2020 978 ÇEKİRGE MAH. 4162 ADA 26 
PARSEL PLAN İPTALİ   DEVAM

NİLÜFER BLD 19.01.2021 BURSA 2 İDARE 2021 83 DOĞANKÖY MUHTELİF 
PARSELLER UİP İPTALİ   DEVAM
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BURSA B.B. 
- NİLÜFER 

BLD.
19.01.2021 BURSA 2 İDARE 2021 82 NİLÜFER METRO KUZEYİ UİP 

- NİP İPTALİ  KABUL İSTİNAF

BURSA B.B. - 
ORHANGAZİ 

BLD.
02.03.2021 BURSA 2 İDARE 2021 242 CARGILL 1660 PARSEL PLAN 

İPTALİ   DEVAM

BURSA B.B. 10.03.2021 BURSA 3 İDARE 2021 266 GEÇİT MH. 217 HA. ALAN PLAN 
İPTALİ RED  DEVAM

BURSA B.B. 10.03.2021 BURSA 3 İDARE 2021 264 İNEGÖL KARALAR 111 ADA 
PLAN İPTALİ RED  DEVAM

BURSA B.B. 10.03.2021 BURSA 3 İDARE 2021 265 ERTUĞRUL MH. 6491-1 PARSEL 
PLAN İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

25.03.2021 BURSA 1 İDARE 2021 290 YALOVA 50BİN ARBORETUM 
İPTALİ   DEVAM

BURSA B.B. 09.04.2021 BURSA 3 İDARE 2021 662 GEÇİT MH. 3 ADET UİP İPTALİ   DEVAM

BURSA B.B. 09.04.2021 BURSA 2 İDARE 2021 430 KESTEL MAH 119 ADA PLAN 
İPTALİ   DEVAM

DİYARBAKIR ŞUBE TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN/
MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR

DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL NO KONU YD 

SONUCU
DAVA 

SONUCU
SON 

DURUM

DİYARBAKIR 
B.B. 05.03.2021 DYBKR 1 İDARE 2021 459 PEYAS MAH. PLAN İPTALİ  KABUL İSTİNAF

DİYARBAKIR 
B.B. 03.08.2021 DYBKR 3 İDARE 2021 1417 KAYNARTEPE RİSKLİ ALAN 

İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

01.11.2021 DYBKR 1 İDARE 2021 2548 KAYAPINAR 8071 PARSEL 
PLAN İPTALİ   DEVAM

İSTANBUL ŞUBE TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN/
MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR

DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL NO KONU YD 

SONUCU 
DAVA 

SONUCU SON DURUM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

11.09.2020 İSTANBUL 13 İDARE 2020 1343
TUZLA BEŞEVLER 
MİLLET BAHÇESİ 

İPTALİ
RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

15.09.2020 İSTANBUL 7 İDARE 2020 1534
BAŞAKŞEHİR 

TATARCIK ÖPA 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

21.09.2020 İSTANBUL 14 İDARE 2020 1350 GOP PAZARİÇİ 
PLAN İPTALİ  KABUL DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

21.09.2020 İSTANBUL 14 İDARE 2020 1348
GOP YENİ 

MAHALLE PLAN 
İPTALİ

 KABUL DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

21.09.2020 İSTANBUL 14 İDARE 2020 1349 GOP YILDIZTABYA 
PLAN İPTALİ  KABUL DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

24.09.2020 İSTANBUL 3 İDARE 2020 1454 KANAL İSTANBUL 
100BİN PLAN İPTALİ RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

01.10.2020 İSTANBUL 9 İDARE 2020 1498 KANAL İSTANBUL 1. 
ETAP PLAN İPTALİ  KONUSUZ İSTİNAF RED



343

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

01.10.2020 İSTANBUL 9 İDARE 2020 1499 KANAL İSTANBUL 2. 
ETAP PLAN İPTALİ  KONUSUZ İSTİNAF RED

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

01.10.2020 İSTANBUL 9 İDARE 2020 1500 KANAL İSTANBUL 3. 
ETAP PLAN İPTALİ  KONUSUZ İSTİNAF RED

HAZİNE VE 
MALİYE 

BAKANLIĞI 
- KÜLTÜR 

VE TURİZM 
BAKANLIĞI

05.10.2020 İSTANBUL 14 İDARE 2020 1609
HEYBELİADA 

SENATORYUMU 
TAHSİS İPTALİ

RED  DEVAM

HAZİNE VE 
MALİYE 

BAKANLIĞI 
- KÜLTÜR 

VE TURİZM 
BAKANLIĞI

06.10.2020 İSTANBUL 14 İDARE 2020 1612
HEYBELİADA 

SENATORYUMU 
KURUL KARARI 

İPTALİ
RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

23.11.2020 İSTANBUL 12 İDARE 2021 948
ESENLER GÜNEY 

REZERV ALANI 
PLAN İPTALİ

KABUL  DEVAM

İSTANBUL 
B.B. - FATİH 

BLD.
23.11.2020 İSTANBUL 7 İDARE 2020 1913

TARİHİ YARIMADA 
KAUİP PLAN NOTU 

İPTALİ
RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

30.11.2020 İSTANBUL 3 İDARE 2020 1856
GÜNGÖREN - 
TOZKOPARAN 
PLAN İPTALİ

KABUL KISMEN 
KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

11.12.2020 İSTANBUL 9 İDARE 2020 1995
BEŞİKTAŞ 

DİKİLİTAŞ 1646-55 
PARSEL PLAN 

İPTALİ
RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.01.2021 İSTANBUL 11 İDARE 2021 105
KARTAL ESENTEPE 

- ÇAVUŞOĞLU 
MİLLET BAHÇESİ 

İPTALİ
RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.01.2021 İSTANBUL 11 İDARE 2021 106
KARTAL - 

SOĞANLIK 213-216 
PARSEL NİP-UİP 

İPTALİ 
RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

19.02.2021 İSTANBUL 5 iDARE 2021 308
BAŞAKŞEHİR 

HOŞDERE TKA 2. 
ETAP PLAN İPTALİ 

 RED DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

05.04.2021 İSTANBUL 2 İDARE 2021 631
DERESEKİ 267 
PARSEL PLAN 

İPTALİ
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

11.05.2021 İSTANBUL 13 İDARE 2021 849
KEMERBURGAZ 
REZERV ALAN 
PLAN İPTALİ

RED  DEVAM

KÜLTÜR 
VE TURİZM 
BAKANLIĞI

20.05.2021 İSTANBUL 4 İDARE 2021 916
OKMEYDANI 

KENTSEL TASARIM 
PROJESİ İPTALİ

RED  DEVAM

ÜMRANİYE 
BELEDİYESİ 24.05.2021 İSTANBUL 4 İDARE 2021 915

ÜMRANİYE 
YENİŞEHİR UİP 

İPTALİ
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

27.05.2021 İSTANBUL 11 İDARE 2021 852
KADIKÖY 

FİKİRTEPE PLAN 
İPTALİ

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

31.05.2021 İSTANBUL 10 İDARE 2021 923
ARNAVUTKÖY 
- HADIMKÖY 

REZERV ALANI 
PLAN İPTALİ 

RED  DEVAM

İSTANBUL 
B.B 14.06.2021 İSTANBUL 5 İDARE 2021 1098

BAYRAMPAŞA 
CEZAEVİ ALANI NİP 

- UİP İPTALİ 
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.06.2021 İSTANBUL 3 İDARE 2021 2367
TUZLA AYDINLI 
VE İÇMELER 
MUHTELİF 

PARSELLER
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

16.06.2021 İSTANBUL 8 İDARE 2021 1137
ÜMRANİYE 

YAMANEVLER 
MUHTELİF 

PARSELLER
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

20.06.2021 İSTANBUL 2 İDARE 2021 1093
VALİDEBAĞ 

KORUSU PLAN 
İPTALİ

  DEVAM
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ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

21.06.2021 İSTANBUL 4 İDARE 2021 1106
GOP MİLLET 

BAHÇESİ 1. ETAP 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

23.06.2021 İSTANBUL 9 İDARE 2021 1119
ÇEKMEKÖY 
MUHTELİF 

PARSELLER PLAN 
İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

24.06.2021 İSTANBUL 13 İDARE 2021 1066
KANAL İSTANBUL 

1. ETAP REVİZYON 
PLAN İPTALİ

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

24.06.2021 İSTANBUL 13 İDARE 2021 1067
KANAL İSTANBUL 

2. ETAP REVİZYON 
PLAN İPTALİ

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

24.06.2021 İSTANBUL 13 İDARE 2021 1068
KANAL İSTANBUL 

3. ETAP REVİZYON 
PLAN İPTALİ

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

29.06.2021 İSTANBUL 7 İDARE 2021 1143 GOP SARIGÖL 4.84 
HA PLAN İPTALİ RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

02.07.2021 İSTANBUL 13 İDARE 2021 1138 FİKİRTEPE 2. ETAP 
PLAN İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

02.07.2021 İSTANBUL 11 İDARE 2021 1117 FİKİRTEPE 3. ETAP 
PLAN İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

21.06.2021 İSTANBUL 2 İDARE 2021 1100 KANAL İSTANBUL 
100BİN PLAN İPTALİ   DEVAM

İSTANBUL 
B.B 03.08.2021 İSTANBUL 5 İDARE 2021 1400 KABAKÇA KÖYÜ 

NİP İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

31.08.2021 İSTANBUL 4 İDARE 2021 1541
TUZLA YAYLA 

MUHTELİF 
PARSELLER PLAN 

İPTALİ
  DEVAM

İSTANBUL 
B.B 31.08.2021 İSTANBUL 4 İDARE 2021 1542

GOP MERKEZ 
MAHALLESİ 1780 
ADA VE ÇEVRESİ 

PLAN İPTALİ
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

31.08.2021 İSTANBUL 4 İDARE 2021 1543
BEYKOZ 

TOKATKÖY 487-3 
PARSEL PLAN 

İPTALİ
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

06.09.2021 İSTANBUL 6 İDARE 2021 1640 MECİDİYE 637 ADA 
PLAN İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

06.10.2021 İSTANBUL 3 İDARE 2021 1916
ÇEKMEKÖY 
TAŞDELEN 

REZERV ALAN 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

12.10.2021 İSTANBUL 8 İDARE 2021 1928
GÜNGÖREN - 
TOZKOPARAN 
REZERV ALAN 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.10.2021 İSTANBUL 13 İDARE 2021 1862
KANAL İSTANBUL 

1. ETAP REVİZYON 
PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.10.2021 İSTANBUL 13 İDARE 2021 1863
KANAL İSTANBUL 

2. ETAP REVİZYON 
PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.10.2021 İSTANBUL 13 İDARE 2021 1864
KANAL İSTANBUL 

3. ETAP REVİZYON 
PLAN İPTALİ 

  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

01.11.2021 İSTANBUL 8 İDARE 2021 2073
FİRUZKÖY 
MUHTELİF 

PARSELLER PLAN  
İPTALİ 

RED  DEVAM

TOKİ 06.11.2021 ANKARA 10 İDARE 2021 2401
ARNAVUTKÖY 

1. ETAP KONUT 
İHALESİ İPTALİ

  DEVAM

TOKİ 06.11.2021 ANKARA 17 İDARE 2021 2304
ARNAVUTKÖY 

2. ETAP KONUT 
İHALESİ İPTALİ

  DEVAM
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ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

23.11.2021 İSTANBUL 3 İDARE 2021 2294
BAKIRKÖY 

ŞEVKETİYE 1242-2 
PARSEL PLAN 

İPTALİ
  DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

13.12.2021 İSTANBUL 10 İDARE 2021 2354
PENDİK GÜZELYALI 

DOLGU ALANI 
PLAN İPTALİ

  DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

07.01.2022 İSTANBUL 3 İDARE 2022 63
ARNAVUTKÖY 

TÜRKKÖŞE PLAN 
İPTALİ

  DEVAM

İSTANBUL 
B.B - 

GÜNGÖREN 
BLD

02.02.2022 İSTANBUL  İDARE 2022  
GÜNGÖREN 

UİP PLAN NOTU 
DEĞİŞİKLİKLERİ 

İPTALİ 
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

23.09.2020 İSTANBUL 9 İDARE 2020 1320 ADALAR HELİPORT 
PLAN İPTALİ KABUL KABUL İSTİNAF RED

İZMİR ŞUBE TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN/MÜDAHİL 
OLUNAN DAVALAR 

DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL  NO KONU YD 

KARARI
DAVA 

SONUCU SON DURUM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

08.09.2020 AYDIN 2 İDARE 2020 690 AYDIN MİLLET BAHÇESİ 
PLAN İPTALİ RED RED DEVAM

KÜLTÜR VE 
TURİZM BKN 10.09.2020 AYDIN 1 İDARE 2020 734 DİDİM FEVZİPAŞA MAH. 

NİP - UİP İPTALİ 
KISMEN 
KABUL  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.09.2020 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 218 UŞAK MUHTELİF 
MAHALLELER KD İPTALİ   DEVAM

MANİSA B.B. 28.09.2020 MANİSA 2 İDARE 2020 805 TURGUTLU 1630 ADA 27-
28 PARSEL PLAN İPTALİ   DEVAM

MANİSA B.B. 28.09.2020 MANİSA 2 İDARE 2020 804 DEMİRCİ İLÇESİ TİCARET 
ALANI PLAN İPTALİ RED KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

28.09.2020 DANIŞTAY 6 DAİRE 2020 11356 ÖDEMİŞ GÖLCÜK 
MAHALLESİ 100BİN İPTALİ   DEVAM

KÜLTÜR VE 
TURİZM BKN 28.09.2020 İZMİR 4 İDARE 2020 1421

SEFERİHİSAR DOĞANBEY 
MUHTELİF PARSELLER 

PLAN İPTALİ
KABUL  DEVAM

İZMİR B.B. 19.10.2020 İZMİR 5 İDARE 2020 1337 MENEMEN 5BİN - 25BİN 
İPTALİ RED RED İSTİNAF

KÜLTÜR VE 
TURİZM BKN 19.10.2020 İZMİR 5 İDARE 2020 1336 TARKEM PROTOKOL 

İPTALİ  RED DEVAM

İZMİR B.B. 04.09.2020 İZMİR 6 İDARE 2020 1400
MARJİNAL TARIM PLAN 

NOTU İPTALİ_İZMİR 
KUZEY 25BİN

RED KONUSUZ DEVAM

İZMİR B.B. 04.09.2020 İZMİR 6 İDARE 2020 1401
MARJİNAL TARIM PLAN 

NOTU İPTALİ_İZMİR 
DOĞU 25BİN

RED KONUSUZ DEVAM

İZMİR B.B. 04.09.2020 İZMİR 6 İDARE 2020 1406
MARJİNAL TARIM PLAN 

NOTU İPTALİ_İZMİR BATI 
25BİN

  DEVAM

İZMİR B.B. 09.11.2020 İZMİR 4 İDARE 2020 1440 ATAKENT 9846 ADA 1 
PARSEL ÖEA KABUL KABUL İSTİNAF

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 09.11.2020 DANIŞTAY 6 DAİRE 2020 10210

ŞEMİKLER MAH 25386 
ADA 1 PARSEL PLAN 

İPTALİ
RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

17.11.2020 DANIŞTAY 6 DAİRE 2020 10434 İZMİR - MANİSA 100BİN 
ÇDP   DEVAM

İZMİR B.B. 
- KONAK 

BELEDİYESİ
24.11.2020 İZMİR 4 İDARE 2021 368 KONAK GÜLTEPE UİP 

İPTALİ KABUL KABUL İSTİNAF
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İZMİR B.B. 
- KARŞIYAKA BLD. 04.12.2020 İZMİR 4 İDARE 2020 1585

KARŞIYAKA BOSTANLI 
1359 ADA ÖPA PLAN 

İPTALİ
RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

28.09.2020 İZMİR 1 İDARE 2021 593
ÖDEMİŞ GÖLCÜK 

MAHALLESİ 25BİN-5BİN 
VE BİN İPTALİ

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

30.12.2020 İZMİR 4 İDARE 2020 1742 TARİŞ NİP - UİP İPTALİ  RED KESİNLEŞTİ

İZMİR B.B. 
- KARŞIYAKA BLD. 04.01.2020 İZMİR 2 İDARE 2021 232

KARŞIYAKA MUHTELİF 
PARSELLER UİP PLAN 

NOTU İPTALİ
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.09.2020 UŞAK 1 İDARE 2021 13 UŞAK İL ÇDP İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 
- KONAK 

BELEDİYESİ
06.01.2021 İZMİR 4 İDARE 2021 27 KONAK GÜLTEPE NİP 

İPTALİ KABUL KABUL DEVAM

CUMHUR
BAŞKANLIĞI

13.01.2021 DANIŞTAY 8 DAİRE 2021 390
BAYRAKLI 2261-59 

PARSEL ORMAN DIŞINA 
ÇIKARILMASI KARARI 

İPTALİ
RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

13.01.2021 İZMİR 1 İDARE 2021 50 25. GRUP BAYRAKLI SİT 
KARARI RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

14.01.2021 MANİSA 2 İDARE 2021 44
MANİSA KEÇİLİKÖY MAH. 
MUHTELİF PARSELLER 

PLAN İPTALİ
KABUL KABUL DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

15.02.2021 İZMİR 3 İDARE 2021 200 BUCA TEKEL ALANI PLAN 
İPTALİ  KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

15.03.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 4607 375 HA REZERV ALAN 
PLAN İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 29.03.2021 İZMİR 6 İDARE 2021 462 SIĞACIK KANİP İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 29.03.2021 İZMİR 6 İDARE 2021 463 SIĞACIK NİP İPTALİ   DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 05.04.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 3773 GÜZELÇAMLI 440-4 

PARSEL PLAN İPTALİ   DEVAM

MANİSA B.B. 20.04.2021 MANİSA 1 İDARE 2021 342 SALİHLİ 309 ADA 12 VE 24 
PARSEL PLAN İPTALİ KABUL  DEVAM

İZMİR B.B. - 
KARABAĞLAR 
BELEDİYESİ

26.04.2021 İZMİR 4 İDARE 2021 672
KARABAĞLAR - 

GÜNALTAY 4. ETAP NİP 
- UİP İPTALİ

  DEVAM

İZMİR B.B. 
- KARŞIYAKA BLD. 29.04.2021 İZMİR 6 İDARE 2021 656 KARŞIYAKA 137 HA. ALAN 

NİP - UİP İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 04.05.2021 İZMİR 4 İDARE 2021 737
YAPILACAK PLANLARA 

İLİŞKİN USUL VE 
ESASLAR İPTALİ

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

10.05.2021 MANİSA 2 İDARE 2021 394 LALELİ - MESİR MH. KD 
ALANI PLAN İPTALİ RED  DEVAM

İZMİR B.B. - 
BALÇOVA BLD. 18.05.2021 İZMİR 5 İDARE 2021 870 BALÇOVA ÇAMLIKKÜME 

NİP - UİP İPTALİ RED  DEVAM

İZMİR B.B. 18.05.2021 İZMİR 5 İDARE 2021 871 DİKİLİ KABAKUM UİP 1. 
ETAP İPTALİ RED KABUL İSTİNAF

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

24.05.2021 İZMİR 3 İDARE 2021 816
KARABAĞLAR UZUNDERE 
ÜNİVERSİTE ALANI PLAN 

İPTALİ
KABUL  DEVAM

İZMİR B.B. 19.07.2021 İZMİR 5 iDARE 2021 1848
MİMAR SİNAN MAH. 

1823-17 PARSEL NİP-UİP 
İPTALİ 

  DEVAM

İZMİR B.B. 03.08.2021 İZMİR 2 İDARE 2021 1270 KEMALPAŞA ÖREN NİP 
İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

06.09.2021 İZMİR 2 İDARE 2021 1485 BERGAMA MİLLET 
BAHÇESİ PLAN İPTALİ RED  DEVAM

İZMİR B.B. - 
BALÇOVA BLD. 06.09.2021 İZMİR 3 İDARE 2021 1379 BALÇOVA KAT SIKIŞTIRMA 

PLAN NOTU İPTALİ   DEVAM
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İZMİR B.B. - 
BAYRAKLI BLD. 06.09.2021 İZMİR 3 İDARE 2021 1380

BAYRAKLI KAT 
SIKIŞTIRMA PLAN NOTU 

İPTALİ
  DEVAM

İZMİR B.B. - 
BORNOVA BLD. 06.09.2021 İZMİR 3 İDARE 2021 1381

BORNOVA KAT 
SIKIŞTIRMA PLAN NOTU 

İPTALİ
  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

07.09.2021 İZMİR 2 İDARE 2021 1492 ÇİÇEKLİ MAH PLAN İPTALİ RED  DEVAM

İZMİR B.B. 15.09.2021 İZMİR 6 İDARE 2021 1402
KONAK 1. ETAP 

(ALSANCAK - 
KAHRAMANLAR) NİP 

İPTALİ
  DEVAM

İZMİR B.B. 27.09.2021 İZMİR 2 İDARE 2021 1611
1/25000 PLANDA PLAN 

NOTU DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ 
- MK 514

RED  DEVAM

İZMİR B.B. 27.09.2021 İZMİR 3 İDARE 2021 1503
1/25000 PLANDA PLAN 

NOTU DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ 
- MK 515

RED  DEVAM

İZMİR B.B. 27.09.2021 İZMİR 4 İDARE 2021 1545
1/25000 PLANDA PLAN 

NOTU DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ 
- MK 516

RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

20.10.2021 İZMİR 3 İDARE 2021 1667 BAYRAKLI REZERV ALAN 
PLAN İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 08.11.2021 İZMİR 2 İDARE 2021 1934
URLA BADEMLER 263 

ADA ÇEVRESİ 25BİN PLAN 
NOTU İPTALİ

  DEVAM

KONAK 
BELEDİYESİ 08.11.2021 İZMİR 2 İDARE 2021 1934 KONAK 7491-1 PARSEL 

RUHSAT VE PLAN İPTALİ   DEVAM

MANİSA B.B. 15.11.2021 MANİSA 1 İDARE 2021 944
MANİSA MUHTELİF 
MAHALLELER PLAN 

İPTALİ
  DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 15.11.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 10290 DAVUTLAR 439 VE 724 

ADA PLAN İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. - ÇİĞLİ 
BLD. 24.11.2021 İZMİR 6 İDARE 2022 27 ÇİĞLİ HARMANDALI PLAN 

İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

26.11.2021 İZMİR 3 İDARE 2021 1935 NARLIDERE RİSKLİ ALAN 
PLAN İPTALİ RED  DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

09.12.2021 İZMİR 2 İDARE 2021 2240 NARLI VE ÇATALKAYA 
PLAN İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 
- KONAK 

BELEDİYESİ
27.12.2021 İZMİR 1 İDARE 2021 2038 KONAK YÜKSEKLİKLERE 

İLİŞKİN UİP İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 31.12.2021 İZMİR 4 İDARE 2022 27 ÇEŞME DALYAN 842 ADA 
1-2 PARSEL NİP İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. - 
BAYRAKLI BLD. 17.01.2022 İZMİR 5 İDARE 2022 176 BAYRAKLI EMSAL ARTIŞI 

PLAN NOTU İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 26.01.2022 İZMİR  İDARE 2022  EMSAL ARTIŞINA İLİŞKİN 
MECLİS KARAR İPTALİ   DEVAM

MANİSA B.B. 26.01.2022 MANİSA  İDARE 2022  
MANİSA MUHTELİF 
MAHALLELER PLAN 

İPTALİ 
  DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

31.01.2022 İZMİR 5 İDARE 2022 336 SELÇUK ANTİK KANAL 
PLAN İPTALİ   DEVAM

İZMİR B.B. 
- KONAK 

BELEDİYESİ
07.02.2022 İZMİR  İDARE 2022  KONAK BEŞTEPELER 

PLAN İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK 

VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

21.02.2022 İZMİR 5 İDARE 2022 535 ZEYTİNELİ 236 ADA 1 
PARSEL PLAN İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

21.09.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 2376 AYDIN - MUĞLA - DENİZLİ 
PLAN HÜKMÜ İPTALİ   DEVAM
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MUĞLA ŞUBE TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN/MÜDAHİL 
OLUNAN DAVALAR

DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL NO KONU YD 

SONUCU
DAVA 

SONUCU
SON 

DURUM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 30.10.2020 DANIŞTAY 6 DAİRE 2020 10132 ORTAKENT PLAN İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

05.03.2021 MUĞLA 3 İDARE 2021 276 AKYAKA PLAN İPTALİ  KONUSUZ DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

10.06.2021 MUĞLA 2 İDARE 2021 697 GERİŞ RES PLAN İPTALİ   DEVAM

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ BŞK 06.07.2021 DANIŞTAY 6 İDARE 2021 6900 ORTAKENT PLAN İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

06.07.2021 MUĞLA 1 İDARE 2021 586 BODRUM KÜLLİYE PLAN 
İPTALİ   DEVAM

TRABZON ŞUBE TARAFINDAN ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE AÇILAN/
MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR 

DAVALI DAVA  
TARİHİ MAHKEME YIL NO KONU YD 

SONUCU
DAVA 

SONUCU
SON 

DURUM

TRABZON B.B. 29.09.2020 TRABZON 1 İDARE 2020 954 TRABZON 1. BÖLGE PLAN 
HÜKÜMLERİNİN İPTALİ  KISMEN 

KABUL İSTİNAF

TRABZON B.B. 29.09.2020 TRABZON 1 İDARE 2020 955 TRABZON 2. BÖLGE PLAN 
HÜKÜMLERİNİN İPTALİ  KISMEN 

KABUL İSTİNAF

TRABZON B.B. 29.09.2020 TRABZON 1 İDARE 2020 956 TRABZON 3. BÖLGE PLAN 
HÜKÜMLERİNİN İPTALİ  KISMEN 

KABUL İSTİNAF

TRABZON B.B. 29.09.2020 TRABZON 1 İDARE 2020 958 TRABZON 4. BÖLGE PLAN 
HÜKÜMLERİNİN İPTALİ  KISMEN 

KABUL İSTİNAF

TRABZON B.B. 29.09.2020 TRABZON 1 İDARE 2020 957 TRABZON 5. BÖLGE PLAN 
HÜKÜMLERİNİN İPTALİ  KISMEN 

KABUL DEVAM

TRABZON B.B. 09.11.2020 TRABZON 1 İDARE 2020 1109 ORTAHİSAR 2. ETAP PLAN 
İPTALİ   DEVAM

TRABZON B.B. - 
BEŞİKDÜZÜ BLD. 25.03.2021 TRABZON 1 İDARE 2021 351 BEŞİKDÜZÜ 2. ETAP UİP VE 

NİP İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

21.09.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 8895 KARADENİZ (ORDU-GİRESUN-
TRABZON-ARTVİN) ÇDP İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

24.09.2021 TRABZON 1 İDARE 2021 1140 TRABZON ŞEHİR HASTANESİ 
PLAN İPTALİ   DEVAM

ÇEVRE, 
ŞEHİRCİLİK VE 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

17.12.2021 DANIŞTAY 6 DAİRE 2021 10878 ARAKLI TAŞÖNÜ KATI ATIK 
ALANI 100BİN İPTALİ   DEVAM
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