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Kadıköy Kent Konseyi Toplantıları
Odamız Dünya Sağlıklı Kentler Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği Projesi kapsamında Kadıköy Belediye
Başkanlığı’nca oluşturulan ve 109 üyesi bulunan Kadıköy Kent Konseyinin İşleyiş Yönergesi hazırlık
komisyonunda yer almıştır. Komisyon Belediye Sağlıklı Kentler Proje Şefliği, Belediye Meclis Üyesi,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği temsilcisi, KASDAV Gönüllüleri temsilcisi ve Şehir Plancıları Odası
temsilcisinden oluşmaktadır. 17 Mayıs 2004 tarihindeki Kent Konseyinin ilk toplantısına Odamız adına
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Özcan Dağ katılmıştır. Toplantıda Kent Konseyi’nin işleyiş Yönergesinin
hazırlanması için komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. 4.6.2004 ve 10.6.2004 tarihlerinde
gerçekleştirilen toplantılara Kent Konseyi üyesi olarak Odamızı temsilen üyemiz İlknur Karakaş katılmıştır.
Bu komisyon toplantılarında Kent Konseyi İşleyiş Yönergesi oluşturulmuş ve 14.06.2004 tarihinde
gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurulu’na sunulmuştur. 14.06.2004 tarihinde gerçekleştirilen kent
konseyi genel kuruluna Neslihan Palaoğlu katılmıştır.
18.06.2004 tarihinde Kadıköy Belediyesi’nde 14.06.2004 tarihli Kent Konseyi toplantısındaki 3. gündem
maddesi olan “30.04.1971 planlarında Tarım İL Müdürlüğü’ne ait 1098 ada, 2 parsel, 106/4 paftada Tarım
bakanlığı Zirai Mücadele Tesisleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait 421 ada, 161 parsel, 151
paftada Meteoroloji Tesisleri Sahası olarak geçen yerlerin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca planlarının
yapılarak kat karşılığı ihale edilmesine ilişkin gelişmeler” konusuna ait alınan kararları görüşmek üzere
komisyon toplantısı yapılmıştır. Oluşturulan komisyon Tukoder temsilcisi, Kadıköy Belediyesi Meclis
Komisyon Başkanı, İçerenköy Mahallesi Muhtarı, Caddebostan Mahallesi Muhtarı, Göztepe Mahallesi
Muhtarı, Caddebostan Gönüllüleri, TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları
Odası ve Kadıköy Belediyesi İmar İşleri Müdürü’nden oluşmaktadır.
Toplantıya Konsey Üyesi İlknur Karakaş’ın yerine Odamızı temsilen Ali Rıza Nurhan katılmıştır.
Komisyon” muhtarlıklar aracılığı ile Defterdarlığa başvurularak bu alanın satışı konusunda alınan
duyumlar ile ilgili bilgi edinilmesine, bu aşamada basın açıklamasının bir sonraki toplantıda görüşülmek
üzere ertelenmesine” karar vermiştir. Bölge Muhtarlıkları “defterdarlığa bölge sakinlerinin talepleri
doğrultusunda bilgi edinmek ve bu alanın yeşil alan olarak kullanılmasını istediklerini belirten bir dilekçe
ile başvuracaklardır” kararı almışlardır.
Bir sonraki Komisyon toplantısının 21.07.2004 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Prof. Dr. Manuel COSTA-LOBO ile Yuvarlak Masa Toplantısı...
Şubemiz bünyesinde çalışmalarına devam eden Eğitim Komisyonu 1 Haziran 2004 tarihinde Portekiz
Lizbon Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Manuel COSTA-LOBO ile yuvarlak masa toplantısı
düzenlemiştir. Toplantıya, Dr. Hülya Yakar, Mete Başar Baypınar, Aliye Ahu Gülümser, Demet Ersoy ve
Tolga Atış katılmışlardır.
Gündem:
1. Portekiz’de planlama sistemi, kısa tarihçesi ve güncel planlama sorunları
2. Türkiye’de şehir plancılarının mesleki yetkileri ve Şehir Plancıları Odası
3. Portekiz Şehirciler Birliği ile Şehir Plancıları Odası ilişkileri
Prof. Dr. Manuel COSTA-LOBO, yukarıdaki gündem maddeleri dahilinde aşağıdaki bilgileri vermiştir:
1. Portekiz’de ulusal nitelikli bir Portekiz Şehirciler Birliği bulunmaktadır. Özel ve ayrı bir şehir ve
bölge planlaması eğitiminin bulunmadığı Portekiz’de bu birlik üyeleri genellikle mimarlık ve inşaat
mühendisliği ile ilgili fakültelerdeki programlardan mezun olan mimar, inşaat mühendisi, bölgeyöre mühendisi (territorial engineering), peyzaj mimarlığı-planlama ve coğrafya gibi disiplinlerden

gelenlerden oluşmakta, bunun yanı sıra ekonomi, sosyoloji ve benzeri disiplinlerden gelenlere de
ayrı bir üyelik statüsü sunulmaktadır. Üyeliğe kabulde meslekte faaliyet göstermek en önemli
kriterlerdendir. Bu bakımdan Birleşik Krallık’taki RTPI (Royal Town Planners Institute) ile
benzerlik arzetmektedir. Bu noktada en önemli farklılık, üyelerin, yalnızca planlama değil, proje
bazında da çalışabilmeleri olmaktadır. Bu nedenle inşaat mühendisliği, mimarlık gibi
disiplinlerden gelenlerin yalnızca planlama değil, proje yapımı ve yönetimi ile de uğraştıkları
anlaşılmıştır.
Portekiz’de belediye sınırlarının kentsel alanlar dışını da kapsaması ve merkezi yönetimin
karşısında daha fazla yetkiye sahip olduğu, her belediyenin bir master plan üretmek zorunda
olduğu, bu master plan çerçevesinde merkezi bütçeden faydalandığı anlaşılmıştır. 1982’de daha
geniş kapsamlı planlara olanak tanıyan bir yasa çıkmasına rağmen bu tür planlarla yerel
yönetimlerin başarılı olamadığı ve sonuçta fiziksel gelişme planlarının 1990 ve 1999’da çıkarılan
yasalarla yeniden tercih edildiği COSTA-LOBO tarafından ifade edilmiştir.
Ziyaretçimi Portekiz’de metropoliten alanların planlanmasında yetki sorunları yaşandığı bilgisini
vermiştir.
Bölge planlama alanında da bölgelerin tanımlanması konusunda sorunlar yaşandığı, ülkenin
küçük bir yüzölçümüne sahip olmasının ve kozmopolit toplumsal yapının bunda rol oynadığı
anlaşılmıştır.
Portekiz’in uluslar arası alanda Avrupa ve Dünya Şehir Plancıları kurum ve kuruluşları ile
ilişkilerinin yanı sıra, özellikle yaklaşık 500 milyon nüfusu barındıran İber-Amerikan ülkeler grubu
içinde faaliyetlerde bulunduğu, iki yılda bir bu grup ülkeleri ile uluslar arası bir kongre
düzenlendiği, bunun yanı sıra iki yılda bir ulusal bir kongre düzenlendiği ve İspanya ile ilişkilerin
de bu alanda gelişkin olduğu ziyaretçimiz tarafından aktarılmıştır.
2. COSTA-LOBO’ya kısaca TMMOB Şehir Plancıları Odası ve İstanbul Şubesi hakkında bilgi
verilmiştir. Üye sayıları ve unvan hakkında verilen bilgilerin ardından, üyelerin nerelerde çalıştığı,
hangi tür planlar yapabildiği ve diğer sektörlerde çalışan şehir plancılarının hangi görevleri
üstlendiği hakkında da bilgi verilmiştir. Bunun yanısıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde
yaşanan planlama yetkisine ilişkin sorunlara değinilmiştir.
3. COSTA-LOBO, özellikle Lizbon ve İstanbul’un Avrupa için önemli birer kapı olduğunu, Avrupa’nın
dış dünya ile ilişkilerinde bu iki kentin geçmişinin ve bugünkü ilişkilerinin doğru stratejilerle çok
ciddi bir rol oynayacağını ifade etmiştir. Lizbon ve İstanbul’un kent merkezinde köhneme,
gecekondulaşma, plan dışı gelişme gibi ortak sorunları olduğu, iki kentin de koruma, yenileme ve
kentsel dönüşüm konularında benzer eylemlere ihtiyaç duyduğu tartışılmıştır. Bu bağlamda
Portekiz Şehirciler Birliği ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ile ortaklaşa
seminerler ya da atölye çalışmaları düzenlenebileceği üzerinde durulmuştur. Bu konuda gerekli
ön çalışmaların yapılıp konunun tekrar gündeme getirilmesi amaçlanmıştır. Mümkün olduğu
takdirde Ağustos’ta Portekiz’de düzenlenecek olan 44. Avrupa Bölge Bilimi Kongresi öncesinde
Prof. Dr. Manuel COSTA_LOBO ve diğer temsilcilerle görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
Eğitim Komisyonu Toplantısı...
Eğitim Komisyonu ilk toplantısını 8 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirmiştir.
Komisyon üyelerinden Dr. Hülya YAKAR, Neslihan PALAOĞLU, Ahu GÜLÜMSER, Arş.Gör.Mete Başar
BAYPINAR, Tolga ATIŞ, Şenol ERENSOY, Esra ÇİBARLI ve misafir katılımcılar olarak Özgür DEMİR, Ali
Rıza NURHAN ile toplantı yapılmıştır.
Toplantı Gündemi:
Komisyon üyelerine toplantı öncesinde iletilen;
-

Komisyonun amacının değerlendirilmesi, üretilecek projelere ilişkin hedefler- kazanımların
belirlenmesi ve çalışma programının hazırlanması ile birlikte bu program kapsamında kısa vadede
yapılacakların 20 aylık dönem için takvimlendirilmesi, uzun vadede yapılacakların başlangıç

adımlarının atılması, girişimlerinin yapılması ve sonrası için sürdürülebilirliği için çalışma sisteminin
ortaya koyulması. Ayrıca komisyonun iki bölüm olarak ayrılan; a – Akademik Eğitim Bölümü, b–
Meslekiçi Eğitim Bölümü alt başlıkları kapsamında üst paragraf da verilen tema kapsamında hangi
projeler yer alabilir, kimler için, nasıl, hangi süreçlerde yapılması uygun olur vb. gibi hususlar
çerçevesinde düşünülmesi ve somut düşüncelerin, projelerin oluşturulması.
-

Komisyonun toplantılarının yeri, şekli, standartları, günü, hangi zaman aralıkları ile toplanacağı,

-

Komisyonun sekretaryası, iletişimi

-

Komisyonun yapacağı çalışmalar ile yaptığı çalışmaların duyurulması, ürüne dönüştürülmesi
biçimi (kitap, dergi, rapor vb.)

Toplantı Süreci ve Kararlar:
Toplantı gündem maddeleri çerçevesinde serbest sohbet ve tartışma niteliğinde katılımcıların kişisel
düşüncelerini ve gözlemlerini iletilmesi ile başlanmıştır.
Kısa dönemde ve uzun dönemde yapılacaklar, yapılması gerekenler ve yapılabilecekler üzerinde
tartışılmıştır. Bu kapsam da;
Ø

2003 – 2004 yaz tatilinde 8 – 10 kişilik öğrenci grubu ile staj kapsamında oda bünyesinde; konusu,
çalışma sahası, ihtiyaç programları belirlenmiş, iş ortakları tanımlanmış, süresi ve proje üretim
sonrasında çıkacak ürünün değerlendirme şekli ortaya koyulmuş olunan bir staj projenin
geliştirilmesi değerlendirilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda 2004 – 2005 yaz tatiline bir hazırlık
çalışması niteliğini taşıması düşünülmüştür. Uzun vadede gerçekleştirilecek bir çalışma olarak
düşünülen, 2004 -2005 yaz tatili için staj çalışması , odamıza da her staj döneminin başında iletilen
öğrenci arkadaşların staj yeri bulamama sıkıntısını ve oda öğrenci ilişkisinin kurmak ve daha da
kuvvetlendirmek amaçlı olarak komisyon tarafından bu çalışma komisyon çalışma programına
alınmıştır, (Bu hususta ön araştırma ve çalışma için Dr. Hülya YAKAR, Neslihan Palaoğlu ve Esra
Cibarlı görev almıştır.)

Ø

Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin işlerliğini hızlandırmak ve Üniversitelerimiz ile yapılmış
olunan protokol çerçevesinde çalışmalara ivme kazandırmak amacı ile sekretaryasını yürüten
üniversitemize tavsiye niteliğinde projelerin üretilmesi ve çalışmanın yapılması belirtilmiştir, (Bu
çalışma için ön araştırma ve çalışma için Dr. Sırma Turgut’a görev alıp alamayacağına ilişkin
sorulması kararı alınmıştır, Ahu Gülümser görev almıştır.)

Ø

Meslek içi eğitim kapsamında; üye profili dikkate alınarak aşağıda verilen alt başlıklar kapsamında
eğitim programlarının düzenlenmesi.
§

Teknoloji-metodolojiye yönelik eğitimler,

§

Kişisel gelişmeye yönelik eğitimler,

§

İdari-mesleki eğitimler.

(Bu çalışma için ön araştırma ve çalışma Arş. Gör. Mete Başar BAYPINAR, Neslihan Palaoğlu, Tolga
Atış ve Şenol Erensoy görev almıştır.)
Ø

Proje yarışmaları düzenlenmesi,

Komisyon, tartışılan konular ve gündem maddeleri üzerinde daha somut, ihtiyacı belirlenmiş önerileri
geliştirmek üzere 21.06. 2004 tarihinde tekrar toplanmak üzere karar almıştır. Komisyon sekretaryasının
Neslihan PALAOĞLU tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür. Komisyon üçüncü toplantısı sonrasında
çalışmalar bir program çerçevesinde takvimlendirilerek tüm üyelerimize web sayfamız ve e-mailleri
aracılığı ile duyurulması karara bağlanmıştır.

Şubemiz Faaliyet Alanındaki Temsilcilik Seçimleri Gerçekleştirildi...
Şubemiz etkinlik alanlarındaki seçimli temsilcilik toplantıları 29.05.2004 tarihinde Tekirdağ ilinde,
05.06.2004 tarihinde ise Kocaeli ve Adapazarı İllerinde gerçekleştirilmiştir.
Tekirdağ İlinde; İbrahim Özbay temsilci, Mehmet İdil ve İlkay Kanlı temsilci yardımcılıklarına seçilmiş,
Mesleki Denetim Uygulama görevliliği için ise temsilciliğe seçilen İbrahim Özbay”ın aynı görevi üstlenmesi
eğilim kararı alınmıştır.
Adapazarı ilinde; Oya Arapoğlu temsilciliğe, Esen Çavdar ve Soner Buğu ise temsilci yardımcılıklarına
oybirliği ile seçilmiş ve Mesleki Denetim Uygulaması görevliliği konusunda halen görevi sürdüren Tansel
Yılmaz’ın göreve devam etmesi için eğilim kararı alınmıştır.
Kocaeli İlinde ise salt çoğunluk sağlanamamış, toplantıya katılan üyelerle birlikte Sinan Karabulgu’nun
temsilciliğe, Gamze Mert Berksoy, Fazıl Aladağ, Özlem Uluer Topuz ve Ayşenur Albayrak temsilci
yardımcılığı, Mevlüt Bozdağ’ın ise Mesleki Denetim uygulaması görevliliği yürütmesi için eğilim kararı
alınmıştır.
Temsilciliklerde gerçekleşen seçimler sonucu seçilen temsilci ve temsilci yardımcıları ile alınan eğilim
kararları Şubemiz Yönetim Kurulunca uygun görülerek kabul edilmiş ve konunun Genel Merkez Yönetim
Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
Kartal Set (Yunus) Çimento Konulu İstanbul Çevre Konseyi Toplantısı
İstanbul Çevre Konseyi’nin 4 Haziran 2004’te düzenleyeceği SET Çimento’nun Kartal sahilinde bulunan,
üzerindeki binaların yıkılıp enkazların temizlenmiş olduğu 12 Ha’lık arazisi için Kartal Nazım İmar
Planı’nda önerilen ticari yapılaşmayı protesto amaçlı yürüyüşü öncesinde bir hazırlık niteliği taşıyan
toplantısına Planlama komisyonu üyelerimizden Mustafa Altınışık ve Betül Levent katılmışlardır.
Toplantıda yeşil alanların eksikliği temel olmak üzere hazine arazilerinin sürekli yeni rant kaynakları
oluşturacak şekilde değerlendirilip toplum ihtiyaçlarının minimum oranda göz önüne alınmasına yönelik
eleştiriler yapılmıştır.
Toplantıda SET çimento arazisi üzerinde yapılacak düzenlemelerin hazine alanlarının yeniden
geliştirilmesi konusunda yapılan hatalara bir yenisinin eklenmesi olacağı ve her tür planın toplumun
görüşleri alınarak yapılmasının daha benimsenebilir olacağı konusunda görüş belirtilmiştir.

